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Tradução: Ó Allah  ��� � �! ��"�#! Abra-nos as portas de conhecimento e compreensão, e 
tenha misericórdia de nós! Ó o mais honrado e glorioso! (Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 

Note: Recite durud sharif � uma vez antes e depois de Du’a..
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SHAJARAH 
Qadiriyyah, Razawiyyah, Ziyaiyyah, Attariyyah 

Excelência do Durud Sharif � 

Amir-ul-Mu`minin Sayyiduna ‘Umar Bin Khattab  �#  $%�����  �&
  � �' �(� ��	)  
sem dúvida afirmou: o Du’a fica entre a terra e os seus e, 
nada dos seus nem da terra pode mover para cima a menos 

que recite o durud sharif sob o seu profeta ��� �* �! �ٖ� �$ 
 �!  ��	�� ��,  $%�����  �&
  ��- �..  

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, pp. 28, Hadis 486) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
            َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/ د َصل� ا�2  ُمَم�

Em conecção com as 7 (sete) letras do ‘ ���� ��� 	
��’, sete pérolas 
Madani a cerca de ler o Shajarah ‘Aliyyah Qadiriyyah 

Razawiyyah 
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1. Todos os irmãos e irmãs islâmicas que tenham 
iniciado dentro da ordem espiritual Qadiriyyah 
Razawiyyah  são  permitidos  a  recitarem  Awrad  e 

Wazāif1 de Shajarah Qadiriyyah. 

2. Cada e todas as letras de todo o Awrad e Wazaif 
incluindo este Shajarah, devem ser recitados com uma 
pronúncia correta, seguindo as regras de tajwid e de 
recitação do sagrado Alquran. 

3. Quem não poder fazer a distinção essencial entre a 

pronúncia de 1�
 e 2: 3 e 4: ه e 5 etc. e mal pronunciar 
estas letras, ou mesmo destorcer o significado não é 
permissível recitar estes Awrad. Tenha cuidado, há um 
perigo prejudicial caso recita-las incorretamente. Então, 
tenha a sua pronúncia destes Awrad aprovado pelos 
Qari Sunni ou estudiosos Sunni, que conheçam a arte 
de Qira’at (recitação do Qur’an). 

                                                           
1 Wazifah ou Wird significa uso do sagrado e abençoadas palavras 
recitadas em números estipulados com propósito de ter benefícios 
físicos e espirituais. [Notas do tradutor] 
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4. Se tu seguires a sequência na recitação deAwradcuja 
sequência dada no Shajarah, ganharás mais bênçãos,       

 	��
 ��� ���
������ ��� � �! ��"�# . 

5. Escolhe para te, em tantos Awrad que possas recita-las 
constantemente. (6) Não há necessidade de ler a tradução 
deAwrad. 

7. Recite o durud sharif uma vez no início e uma vez no 
fim de todos Wird. Se múltiplos Awrad são recitados 
numa secção, depois recite durud sharif uma vez no 

início e uma vez no fim dessa secção será suficiente. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د           َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

Recite these Awraad any time in day or night 

1. 70 Vezes  ّٰالَْعِظْيَم َو اَ ُتْوُب اِلَْي�ِ اَْسَتْغِفُر الل  �َ 

2. 166 Vezes  َُالۤ  اِلٰـَ�  اِّالَ  اللّٰـ� 

3. 3 Vezes  ُِسـْوُل  اللّٰـ� لِ�َصّ&َ اللُّٰ� تََعاٰىل #َلَيْ  ُمَحّمٌَد   ّرَ  َوَسلَّم ِٖ� َوٰا

4. 111 Vezes Qualquer durud sharif 
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َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د             َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

Sete (7) Awrad a serem recitados após (5) cinco Salah 

diários 

1.  �1	23� �-�ٰ�1ۡ
	23� �4
ٰ56� �0#ۡ�7 �0��ۡ   89    

 �:ۡ�	;
ۡ
<� �=	 > !	 ? 	� ) Aٖ ���(ۡ

	
$�% BC�ٰ

	D 	#�( 	 �ۡ�E
� 
F�� 	� 	�� 	�	Gۡ�� 	� 	H�ۡ

	/�� 	� 

 ���(ۡ 	!ۡ?� 	�)  ��
	��ٰۡ�� � � 	� �4

ٰ56� 	I	JKٰ	L  	�ۡ� 9MN81 

ـ زَ  دِ رْ گِ وَ  ْن مَ ِهٴ انَ خَ  دِ رْ گِ َو  ْن مَ  دِ رْ گِ  .2 ـ    ِن اَد ْنـزَ  رْ ْن َو فَ َو  ْن َم

ــ  ــ  اِن تَ ْســوْ الودُ مَ  دِ رْ ِگ  وْ َوْد َوُتــَشــ  وْ ُتــ ِت اَظــفَ حِ  ارِ َصــحِ  ْن َم

1اِ;ْ بَ  ارْ َد هْ گَ نِ 
  

                                                           
1 E criados o sol, a lua e as estrela: Todo o servil ao seu controlo. 
Oiçam! Criar e controlar está em suas mãos (poder). Puro é Allah, 
o criador dos mundos. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 8, Surah Al-A’raf, verse 54) 
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3. Depois de recitar os precedentes, dois (2) Awrad uma 
vez em ordem, recite o terceiro Wird como Panj Ganj 
Qadiriyyah (o quinto tesouro da ordem de Qadiriyyah) 

para esse Salah. Será mesmomelhor se 6 7يَا بَاِسُط  for também 
recitado 72 vezes depois de Panj Ganj Qadiriyyah. 

Panj Ganj Qadiriyyah 

Recite cada dos seguintes Awrad 100 vezes com o durud sharif 
três vezes antes e depois de cada Awrad. Quem recitar estes 
Awrad constantemente, ganhará inúmeras bênçãos neste 
mundo e na vida apos a morte. Recite todos sagrados nomes 

com o Paysh ( ). 

                                                                                                  

3 Tradução: (Ó Allah  ��� � �! ��"�#!) Tenha um círculo defensor em volta de 
mim, em volta da minha casa, em volta dos meus filhos, da minha 
esposa, em volta dos meus bens e amigos e tu és o protector. 

Depois Salat-ul-Fajr  َُيـا  َعِزْيُز  َيـا اَللّٰـ� 

Depois  Salat-uz-Zuhr  َُيـا  َکِرْيُم  َيـا اَللّٰـ� 
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Recite os seguintes Awrad depois do Sunnah e Nawafil Salah 
dos cinco (5) Salah diários. Os números foram já dados com 
conveniência: não é necessário recitar os Awrad em sequência. 

4. Quem recitar o Ayat-ul-Kursi (   يَةُ آ
ۡ
 ال
ُ
ِس رۡ ك ) uma (1) vez depois 

de todos os Ṣalah, entrará no paraíso logo apos a sua 
morte.1 

ـــ�َ  .5 ٰ ــِذْی َالۤ اِل ــَ� الَّ ــَتْغِفُر اللّٰ ــْوُم  اَْس ــEَُّ الَْقّيُ ـــَو الْ  اِّالَ ُه
ُتْوُب  َ  2طاِلَْيِ�   َو ا

 
Recite três vezes. Os pecados do recitador serão perdoados, 
mesmo se ele tiver fugido de campo de batalha. 

                                                           
1 Shu’ab-ul-Iman, vol. 2, pp. 458, Hadis 2395 
2 Tradução: Peço perdão em Allah ( ��� � �! ��"�#), quem é digno de ser adorado. Ele 
é univivente e ele é o edificador. 

Depois Salat-ul-‘Asr  َُللّٰـ�  َيـا  َجـّبَاُر   َيـا  ا
Depois Salat-ul-Maghrib  َُللّٰـ�  َيـا  َسـّتَـاُر   َيـا  ا
Depois Salat-ul-‘Isha  َّٰلل  ـ�ُ َيـا   َغـّفَـاُر   َيـا  ا

www.dawateislami.net
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6. Tasbih-e-Fatimah ( ُ  رَِضَ تَۡسبِيِح فاِطَمه  ا�2
ٰ
َهاَعنۡ   َتَعا/ ): 

 
33 Vezes  ِ�ُّٰسْبٰحَن  الل 

 
33 Vezes  ِ�َّٰلَْحْمُد  لِل  ا

 
33 Vezes  ُْكَرب َ َللُّٰ�  ا  ا

 Também recite 

ُ َوْحَدهٗ   َال َشِرْيَك  لَٗه   ٰPّلَُه الُْملْـُك َو لَـُه   طَالۤ  اِلَٰه اِّالَ ا

ٍء قَِدْيرٌ  1طالَْحْمُد َو ُهَو #َٰ&  Uُِلّ  َ;ْ
  

 Uma (1) vez no fim, completando 100. Quem recitar, os 
seus pecados serão perdoados mesmo se forem iguais a 
espuma da água do mar. 

                                                           
1Tradução: Não há ninguém digno de ser adorado excepto Allah ( ��� � �! ��"�#), 
Ele é único e sem parceiro, a ele pertence a soberania e a glorificação e, 
ele é omnipotente sobre todas as coisas. 
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7. Recite este Wird colocando a mão na testa no fim 
de todos os Salah: 

ِحْيُم   ْحٰمُن الـّرَ    طبِْسِم اللِّٰ�  الَّـِذْی  َالۤ   اِلٰـَ�  اِّالَ  ُهـَو  الـّرَ

َللُّٰهّمَ  اَْذِهـْب   1طَن زْ َعِىنّ الَْهّمَ َو الُْح  ا

 (Traga a mão acima da testa depois de recitar.) O 
recitador das palavras acima mencionadas, será 
protegido de todas tristezas e angústia  �
 	���� ���
������ ��� � �! ��"�# . 

A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah 
Ahmad Raza Khan 8$ 	9 �����
  �:� 	9 �(  ��	�� ���# adicionou as seguintes 
palavras no final da súplica acima escrita: 

ّنَةِ   ِل اَهْ   َو َعْن   2الّسُ

(Então, recite 6 ِة ّنَ 7َو َعْن  اَْهِل  الّسُ  depois  َو الُْحْزَن) 

                                                           
1Tradução: Inicio com o nome de Allah ( ��� � �! ��"�#), a quele que não existe 
outro ser digno de adoração excepto Allah. O mais benevolente, e 
Misericordioso. Ó Allah ( ��� � �! ��"�#), afaste a tristeza e angústia de mim. 
2Tradução: Proveniente de Ahl-us-Sunnaĥ. (Ibid, pp. 24) 
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َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د             َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

Dez Awrad a serem recitados de manhã e 

atarde 

Primeiro, mantenha em mente a definição islâmica de “manhã 
e atarde: A duração a partir de meia-noite até ao débil primeiro 
raio solar chama-se manhã’. (‘Meia noite, refere se a hora 
em que a noite está equidistante dos raios solares e Subh-e-
Sadiq.) Qualquer coisa recitada a esta hora, será considerado 
em como se tivesse recitado de manhã. 

Do início da hora de Zuhr até ao por do sol será chamado de 
“tarde”. Qualquer coisa que recitares durante este período, será 
considerado recitado de tarde. Em recitar os seguintes Awrad 
todas as manhãs e atarde, o recitador alcançaráincontáveis 
benefícios (não é necessário recitar em sequência). 

 

 

���  
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1. Recitação de Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq e 
Surah An-Nas três vezes cada, é grande meio de 
proteção de todas as aflições. Se alguém recitar 
estes Surahs de manhã, ele estará protegido até ao 
entardecer, e se recitar atarde ele estará protegido 
até amanhecer. 

 1اَُعـْوذُ   بِ_َلَِماِت  اللِّٰ�  الّتَـآّمَـاِت  ِمـْن  َشـِرّ َمـا  َخلََق  .2

 Recite este Wird de manhã e de tarde três vezes 
cada, será meio de proteção contra as cobras, 
escorpiões e outros animais perigosos. 

  

                                                           
1Tradução: Peço refúgio em Allah contra todos os males vindo de 
todas as criaturas pela (virtude) completa e perfeitas palavras de 

Allah ( ��� � �! ��"�#). 

www.dawateislami.net



Shajarah 
 

11 

3.  	O�ۡ �#�ۡ�L 	�ۡ� �1 �4ٰ56� 	-PٰQۡ �#
	'  	�ۡ� �1 	�  � L 	O�ۡ�P �Q�ۡ 9RS 	�8 ���ۡ	T

ۡ
<�   �=	 >  

 �U�ۡ	!ۡ?� 	� �C�ٰ�ٰ 	#�� V� W 9 	O�ۡ �� �XYۡ
�L 	�ۡ� �1 	� $ Z� �/ 	� 	�R[8 

   �\]ۡ�^
	� �\
	]�ۡ�� 	- �( 	_ �� 	�ۡ��  �̀ ��;ۡ

�a 	�  �_ �� 	�ۡ��  	- �(  
	\ 	]�ۡ��  �̀ ��;ۡ

�a

 
�
b    	c��dٰ

	
e 	�  $ 	f�L �ۡ 	(   	��ۡ	%   	U�ۡ	!ۡ?�9   	O�ۡ �, 	�;ۡRg81 

 Recite uma vez de manhã e uma vez atarde. Se 
tiver falhado a sua recitação de todos outros 
Awrad num dia, a recitação somente deste Wird, 
será suficiente no lugar de todos outros. Mas 
ainda, isto será a compensação de cada e todos 
(Duas) perdidos de dia e de noite2. 

                                                           
1 Glorifique a Allah, se alcançares a noite, e quando chegar a manhã. 
E somente os seus louvores, estão nos seus e na terra, e no declinar 
do sol (a tarde), e quando a noite cair. Ele traz a vida a partir da 
morte e, traz a morte a partir da vida e, dá vida a terra depois de ter-
lhe tornado morta. De igual modo sereis ressuscitados. [Kanz-ul-Iman 
(Tradução do Quran)] (Part 21, Surah Ar-Rum, verso 17-19) 
2 Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 16 
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ِجْيِم  .4 ْيٰطِن الّرَ ِمْيـِع الَْعلِْيِم ِمَن  الّشَ  1اَُعْوذُ بِا للِّٰ� الّسَ

 

Recite três vezes, depois recite os últimos 3 versos do 

Surah Al-Hashr uma vez a partir  َُهو  ُ ٰPّج وَ ـَالۤ اِلَٰه اِّالَ هُ  الَِّذْی  ا  

até ao fim do Surah. Se alguém recitar de manhã 70 
vezes, 70 mil anjos pedem perdão para esta pessoa. 
Se vier a morrer neste dia será considerado um 
Shahid (mártir). Se alguém recitar o mesmo Awrād 
atarde, ele terá a mesma recompensa até amanhecer. 

َللّٰهُ  .5 ّنَا َنُعـْوذُ بِـَك ِمـْن اَْن  ّمَ ا بِـَك َشـgًْئا ّنَْعلَُمـٗ�  ُنْشـِرَك  اِ
 2طَوَنْسَتـْغِفُرَك لَِماَال َنْعلَُم�ٗ 

 Pela virtude de recitar este Wird de manhã e atarde três 
vezes cada, o recitador morrerá com Iman (fé). 

                                                           
1 Tradução: Peço refúgıo a Allah ( ��� � �! ��"�#), o oniouvinte, omniciente, ontra 
o dominio do Satanás. 
3 Tradução: Ó Allah ( ��� � �! ��"�#)! Pedimos refúgio em si contra o associo de 
parceiros contigo conscientemente, e nós pedimos perdão em si pelo 
politeísmo que nós não conhecemos. 
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اللِّٰ� #َٰ& َنْفـhِْ َوُولِْدْی    بِْسِم اللِّٰ� #َٰ& ِدْيِىنْ بِْسِم  .6

 1َواَْهِ&ْ   َو َماِىلْ 

 Pela virtude de recitar este Wird, de manhã e 
atarde três vezes cada. O recitador irá ganhar 
proteção da sua religiosidade, sua vida, seus bens, e 
sua família. ��� ���
������  	��
 ��� � �! ��"�# .2 

حبِْن  بِْسِم اللِّٰ�  .7 ــَطاِن  َعِظْيِم  َجلِْيِل الـّشَ لْ  الُْربَْهاِن  َشـِديِْد الّسُ

يْٰطِن  الّرَِجْيماَُعْوُذ بِاللّٰ ،ُ�  Uَحبَن َما َشخبَء  اللّٰ   3◌ِ  ِ�  مَِن  الّشَ

 Pela virtude de recitar uma vez de manhã e uma 
vez atarde, o recitador será protegido contra o 
satanás e sua tropa. 

                                                           
2 Tradução: pela bênção do nome de Allah ( ��� � �! ��"�#), que a minha fé, 
vida, filhos, família e riqueza seja protegido! 
3 Ibid 
4 Tradução: Pelo nome de Allah, o mais glorioso:Tudo que Allah  
( ��� � �! ��"�#), desejar acontece. Peço refúgio em Allah ( ��� � �! ��"�#), contra o 
domínio do satanás. 
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ْۤ  اَُعْوذُبِــَك  ِمــَن الَْهــِمّ َو الُْحــْزِن  .8 َللُّٰهــّمَ  اِّىنِ َو  اَُعْوذُبِــَك   ،ا

ـ ِمـــَن الْعَ  ـــَك  ِمـــَن  الُْجـــْنبِ   ،ِز  َو الَْجلَســـِل ْجــ  َو  اَُعـــْوذُ بِ

 1َجاِل ِر الرِّ هْ ِن  َو  قَ يْ َو  اَُعْوذُ بَِك  ِمْن  rَلََبِة  الّدَ ،الُْبْخِل وَ 

 Pela virtude de recitar uma vez de manhã e uma 
vez de atarde, o recitador estará a segurado contra 
angústia. Para o pagamento das dívidas, recita este 
Wird 11 vezes de manhã e a tarde. 

9. Sayyid-ul-Istighfar 6ِۡستِۡغَفار
ۡ
�7َسّيُِد ا : Pela virtude de 

recitar este Istighfar uma vez ou três vezes de manhã 
assim como de tarde, os pecados do recitador serão 
perdoados. Se o recitador morrer durante o dia ou 
atarde do dia que recitou, ele será considerado como 
um mártir. Mais ainda, Allah  ���� �! ��"�# protege-lhe de 
cometer actos que possam causar a sua morte. 

                                                           

1Tradução: Ó Allah ( ��� � �! ��"�#)! Peço refúgio em ti contra a dor, preguiça, 
covardice, contra a miséria, dívidas excessivas, e contra a fúria das 
pessoas. 
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Sayyid-ul-Istighfar 

 ّٰ َلل ْ  َالۤ   ُهّمَ ا َْنَت  َرِىبّ َْنَت   اِلٰـَ�   اِّالَ ا ـ قْ لَ خَ  ،ا tَ ََنـا َو  َك َعْبـُد ِىنْ  َو  ا

ََنا   ـ ،َك  َما اْسـَتَطْعُت دِ ْ# #َٰ& َعْهِدَك  َو وَ ا   َماَشــرِّ   ْن اَُعْوذُبَِك   ِم

َ   ُت عْ نَ َص  َ   ْعَمِتَك نِ بِ   لََك    ءُ وْٓ بُ ا ّ&ََ#    َ ۢ َذ بِـ  لََك   ءُ وْٓ بُ َو  ا   ِفْرِىلْ اغْ فَـ  ِىبْ ْن

نَّٗ�  َالَيْغِفرُ  ُنْوَب  فَـاِ َنْ   الّذُ ۤ   ا  1طَت اِّالَ
A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat Maulana Shah Ahmad Raza 

Khan  �#� � 	9 �(  ��	 �� � �
  �: � ���8$ 	9  acrescentou neste Istighfār as seguintes 
palavras. (então recite também no fim.) 

 2ّوَ ُمْؤِمَنـةٍ  ُمْؤ ِمٍن   لِ_ُِلّ   رْ فِ اغْ وَ 
                                                           
1 Tradução: O Allah ( ��� � �! ��"�#)! Tu és meu criador ( ��� � �! ��"�#): Ninguém é digno 
de ser adorado, excepto Tu. Tu criaste-me, sou o teu escravo: estou colado 
na sua promessa. Peço refúgio em ti contra a maldade do que eu faço; 
reconheço os favores que me concedeste e confesso os meus pecados. 
Perdoa os meus pecados, ninguém mais perdoa os pecados se não tu. 

2 Tradução: Perdoa todos Muçulmanos e Muçulmanas. 
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طالَْحّقُ الُْمِبْنيُ  َالۤ  اِلٰـَ�  اِّالَ اللّٰـُ� الَْملُِك  .10
 

 Pela virtude de recitar este Wird de manhã e a 
noite 100 vezes, o recitador estará salvo da fome no 
mundo. Cada manhã e atarde 100 vezes, o recitador 
permanecera salvo da fome no mundo, medo na 
sepultura e ansiedade no dia da ressurreição. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَ            َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/ دَصل� ا�2  م�

Sete Awrad a ser recitado apenas de manhã 

1.  �0��ۡ �1	23�   �-�ٰ�1ۡ
	23�    �4

ٰ56�     �0#ۡ�7    

ةَ   اِّالَ  ِباللِّٰ�  الَْعِ&ِّ  الَْعـِظْيِم   َو َالَحْولَ  طَو َال  قُـّوَ
 

                                                                                                  

(Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 20, 21) 
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 Pela bênção da recitação deste Wird, o recitador 
estará sucedido em todos assuntos e protegido 
contra o satanás. 
A súplica acima mencionada, está inclusa nos 
Wazaif-tul-Karimah da manhã, mas o número de 
vezes a recitar, não foi mencionado.    
De qualquer forma, há uma narração no ‘Madarij-
un-Nubuwwah’, volume 1, página 236 reportada 
pelo Sayyiduna Anas  $%�����  �&
  � �'�(  ��	)�#  sem limitação de 
vezes. A narração diz: Quem recitar este Du’a 10 
vezes, será purificado de pecados, como se fosse 
no dia em que nasceu, ele estáassegurado contra 
70 problemas mundiais como: loucura, lepra, 
doenças respiratórias etc. 

ص .2
َ
ِۡخ 

ۡ
� vezes. Mesmo se o satanás junto 11 :ُسۡوَرةُ ا

com as suas tropas, tentar fazer o recitador 
cometer pecados eles não terão sucesso, Ao 
menos que o recitador pelo seu instinto humano 
cometa pecado. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 21) 
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َْنَت  .3 ۤ  ا   َيا َ}ُّ  َيا قَـّيُْوُم َالۤ  اِلٰـَ�  اِّالَ

 
Pela virtude de recitar este Wird 41 vezes, o coração 
do recitador permanecerá vivo e ele morrerá com 
Imán (fé). (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 21) 

 ُٖسْبٰحَن اللّٰـِ� الَْعـِظـْيِم َو ِبَحْمِدہ .4

 Pela virtude de recitar de manhã e atarde três vezes, 
o recitador permanecerá seguro contra problemas 
mentais, lepra, leucodérmia e contra a cegueira. 

(Ibid, pp. 22) 

5. Recite no mínimo uma parte do sagrado Quran 
antes do nascimento do sol, se possível, se o sol 
tiver nascido, depois espera pelo-menos 20 
minutos, fazendo Zikr e recitando durud sharif, 
até o sol se levantar. As três vezes em que Salah 
não é permissível. A recitação do Quran é 
também Khilaf-e-Awla (indesejável). 

6. Recite um capítulo de Dalail-ul-Khayrat. 
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7. Fatihah: Todos dias, depois de Salat-ul-Fajr, recite uma 
vez o Shajarah‘Aliyyah (dado na página 56 deste 
folheto), Salat-e-Ghausiyyah 7 vezes, Surah Al-Fatihah 
uma vez, Ayat-ul-Kursi uma vez, Surah Al-Ikhlas7 
vezes e Salat-e-Ghausiyyah 3 vezes no fim. A presenta-
se as recompensas no sagrado corte do amado profeta 
��� �*�!  �ٖ� �$ 
�!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �., todos outros profetas ; �< ��=�
  ���	 �� ��,, os 
abençoados companheiros ��	)��#  $%������  ���� ���
  � �'�(, os santos de 
Allah ( $%����� � �>
  ����

�9 �() e seus Murshid os quais com quem tem 
feito Bay’at (i.e. entrada na linhagem espiritual). Mencione 
os nomes dos seus Murshid durante o Fatihah como Isal-e-
Sawab pode ser feito mesmo a pessoa em vida1. Também 
suplicando por uma vida longa e protegida. 

                                                           
1 É permissível fazer Isal-e-Sawab para qualquer muçulmano vivo. Então, 
Sayyiduna Salih Ibn Dirham ; ��@ۡ�Aۡ
  ���� ���
  �: �B� 	C �(  ���	 �� ���# narra: enquanto estivermos a 
caminho de Macca, para fazer o hajj, cruzamo-nos com um homem que 
perguntou-nos se lá tinha próximo uma cidade com o nome de Ubullah. Ao 
que lhe respondemos positivamente. (Ouvindo isto), ele perguntou, ‘Quem de 
vós assume em oferecer dois ou três Rak’at Salah no Masjid-e-‘Ashsharpara 
mim e disse, ‘Este Salah é para (Isal-e-Sawab de) Abu Hurayrah.’ (de facto o 
homem que pediu –lhes para que fizessem isso, foi o próprio Sayyiduna Abu 

Hurayrah  ��	)��#  $%����� �&
  � �'�(). (Abu Dawud, vol. 4, pp. 153, Hadis 4308) 
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Salat-e-Ghausiyyah 

ــْوِد   ــِدِن الُْج ْع ــٍد ّمَ ــّيِِدَناَو َمْوَالَناُمَحّمَ ــٰ& َس ــّلِ #َ ــّمَ َص َللُّٰه ا

لِٖ�   َو َباِرْك  َکَرِم ـ َوالْ    طَو َسلِّْم  َو ٰا
Wird a ser recitado depois de Fajr e Salat-ul-‘Asr 

Recite o seguinte Wird 10 vezes depois de Salat-ul-Fajr e 
Salat-ul-‘Asr sem mudar a posição dos pés e sem conversar: 

ُ  َوْحَدهٗ  َال َشـِرْيَك  لَـهٗ  ٰPّلَـُه  الُْملْـُك َو لَـُه الَْحْمـُد   طَالۤ  اِلَٰه  اِّالَ  ا  
ٍء  قَِدْيرٌ    1طبَِيِدِہ الَْخْريُ  ُيْحِىيْ َو ُيِمْيُت َو ُهَو #َٰ&  Uُِلّ  َ;ْ

O recitador deste Wird, permanecerá afastado de todos os 
problemas, aflições, satanás e mal. Os seus pecados serão 
perdoados: Ninguém terá uma boa ação equivalente a 

destapessoa. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 25) 

                                                           
1Traducao: Não existe algum ser merecedor de adoração except Allah 
( ��� � �! ��"�#). Ele éúnico, sem parceiro, com ele está toda a soberania e a ele 
pertecem toda a glorficação,e na sua omnipotência, estende-se toda 
sua bondade. Ele da a vida e ele da amorte, e tem a omnipotência 
sobre-todas as coisas And He has omnipotênce. 
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Awrad a ser recitado depois de Fajr e Salat-ul- 

Maghrib 

1. Recite a seguinte súplica sete vezes depois de Fajr 
e Salat-ul-Maghrib: 

َللُّٰهّمَ اَِجْرِىنْ  ِمَن الّنَـارِ    1ا

 Se o recitador desta súplica morrer durante o dia 
ou noite em que recitou, Allah  ���� �! ��"�# protegera-lhe 
contra o inferno.2 

2. Quem constantemente recitar cada das seguintes 4 
súplicas 10 vezes diariamente depois de Salat-ul-
Fajr antes do nascimento do sol e antes do Salat-
ul-Maghrib, todos os seus permissíveis trabalhos 
serão completados e seus inimigos serão subjugados, 

 	��
 �
���������� � ��� � �! ��"�# . 

                                                           
1Tradução: O Allah ( ���� �! ��"�#)! Salve me do fogo de jahanam  (de inferno). 
2 Abu Dawud, vol. 4, pp. 415, Hadis 5079 
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1)     � � 	�  	� �h  	�   �_ۡ�
	i  	�	L     ���ۡ

	� 	j  )    	� �h   !
	 ? ��     	=ٰ> ��     ۤ!	 ?     lm     �4

ٰ56�     	\ �n#ۡ 	1

    �o �ۡ� 	�ۡ�� �*+ۡ �Y
	�ۡ��9Rpg81 

ِحِمْنيَ َرِبّ  (2 َْرَحُم الّرٰ َْنَت ا ّرُ َو ا ِىنَ  الّضُ ْ  َمّسَ  2اَّىنِ

ْ  َمْغلُْوٌب   َرِبّ  (3  3رْ ِص تَ انْ فَ   اِِىنّ

4) 9  	��% � ���   	O�ۡ
�� 	��^   	�     �q�ۡ	r

ۡ
<�   � 	sfۡ �� 	�NM81  

                                                           
1Allah é suficiente para mim, e nada é digno de adoração excepto Allah. 

Coloco a minha confiança nele e ele é o dono da majestade ’trono. 

[Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Part 11, Surah At-Taubah, verse 129) 

2Tradução: O meu senhor ( ��� � �! ��"�#)! Tenho estado aflito, tu és o mais 
misericordioso e bondoso. 

3Tradução:Ó meu senhor ( ��� � �! ��"�#)! Estou derrotado, tome a minha 
vingança. 
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Recompensas de Hajj e ‘Umrah depois Salat-ul-Fajr 

Depois de Fajr, quem permanecer ocupado fazendo Zikr de 

Allah  ���� �! ��"�# sem mudar a posição dos seus pés até a saída do 
sol, i.e. quase vinte minutos depois dos indícios dos primeiros 
raios solares, e depois fazer dois 2 Rak’at de Salah facultativo, 
terá a recompensa de um Hajj completo e ‘Umrah. (Al-Wazifa-

tul-Karumah, pp. 26: Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, pp. 100, Hadis 586) 

Explicando a parte do Hadis ‘Ele deve permanecersentado 
onde esteve a fazer Salah, Sayyiduna ‘Allamah ‘Ali Qari        

 �#� 	 �� �� 	C �( ��� �B �: �� ���
 �� D �(�� E�ۡ �
  afirmou: Ele deve permanecer ocupado em sua 
casa ou Masgid fazendo o Zikr ou fazendo a meditação, 
estudando, ensinando conhecimento religioso ou fazendo 

Tawaf da casa de Allah  ���� �! ��"�#. Mais adiante, comentando na 
parte do Hadis ‘Ele deve apenas falar o que é bom’, �	�� ��,  $%�����  �&
 �:� 	9�( 
afirmativamente disse: Isto è, Ele não deve se engajar em 
conversas, somente em aquelas em que são boas, durante o 
tempo após Fajr até Ishraq (nascer do sol), isto porque, é no que 
a recompensa baseia-se. (Mirqat, vol. 3, pp. 496, Taht Al-Hadis 1317) 

                                                                                                  
1Tradução: Ó meu senhor ( ��� � �! ��"�#)! Estou derrotado, tome a minha 
vingança. 
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Quatro acções necessárias durante a noite 

A duração a partir do por do sol para Subh-e-Sadiq è 
referido como noite (em jurisprudência Islâmica), Qualquer 
coisa que for recitada dentro deste período, será considerada 
ter sido recitado durante a noite. Por exemplo, se algum 
Wird é recitado depois Maghrib, este, será considerado ter 
sido recitado durante a noite. Se possível recita o seguinte 
durante a noite. 

 َرةُ ُسوۡ  .1
ۡ
 ال

ۡ
كُمل : A excelência de recitar o seguinte Surah. O 

recitador alcançará a salvação dos tormentos da 
sepultura. 

ٰ ُسوۡ  .2 ٓس ـَرة ي : A excelência de recitar este Surah, é que o 

recitador será perdoado. 

 َرةُ ُسوۡ  .3
ۡ
هاقِعَ وَ ال : A excelência de recitar este Surah, é que o 

recitador será protegido de fome. 

َخانال, َرةُ ُسوۡ  .4 : Excelência de recitar este Surah, é que o 

recitador irá acordar de manhã num estado em que 
70,000 anjos estarão a fazer súplica de pedido de perdão 
a seu favor. 
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Sete acções a serem feitas antes de dormir 

1. Se alguém recitar ‘Ayat-ul-Kursi’ um anjo guarda, será 

delegado para o recitador diretamente por Allah  ���� �! ��"�#: e 
o satanás não será capaz de aproximar-lhe até amanhecer. 
A casa do recitador e dos vizinhos, permanecerão protegidas 
do roubo. Alem disto, demónio e génios não entraram 

nestas casas, �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# .1 

2. Quem recitar Tasbih-e-Fatimah ���	)�#  $%�����  �&
  � �'�( a noite 
acordará na manhã seguinte tão feliz. Há ainda numerosos 

benefícios em recitar Tasbih-e-Fatimah..2 

3. Recite Surah Al-Fatihah e Surah Al-Ikhlas uma vez cada..3 

4. Recite Surah Al-Baqarah do início do Surah até  6 ۡ7نَ لُِحوۡ ُمف  
e depois a partir de َمَن الر�ُسوۡ 6

ٰ
 ا

ُ
7ل  até ao fim do Surah.4 

                                                           
1 Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 30 

2 Ibid 
3 Attargheeb Wattarheeb, vol. 1, pp. 235, Hadees 10 

4 Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 31 
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até ao fim do Surah.1 

5. Recite os últimos quatro versos do Surah Al-Kahf i.e. a 

partir de 6 ِۡي
�
َمنُوۡ اِن� ال

ٰ
7اَن ا  até ao fim do Surah. Se alguém 

recitar estes versos com a intenção de acordar a qualquer 
momento durante o dia ou noite, ele irá acordar na hora 

desejada, �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# .2 

Os últimos quatro versos do Surah Al-Kahf 

 
	  �� 	 O ��� 	-ۡ^ �d  	� 	� ��ۡ�t 	u

ٰ
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ۤ
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	i -ۡ	 �
	
� �ۡ 	��ۡ 	�ۡ�	'  �ٖ�% 	�  	�
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	 ?  	 �   $ZT �<$ 	�   !

Z " 	� 	�9RR�8 
                                                           
1 Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 31 
2Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 33: Sunan Daarimi, vol. 2, pp. 546, Hadees 3406 
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6. Estique as palmas de ambas as mãos e recite o  Surah Al-
Ikhlas, Surah Al-Falaq e Surah An-Nas uma vez cada, 
soprar nas palmas e depois passa as mãos  na cabeça, 
cara, peito,  atrás e frente até onde as palmas possam 
alcançar em todo corpo. Faz o mesmo durante um 
segundo por três vezes. Quem fizer isto permanecerá 
salvo de qualquer aflição, �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# .1 

7. Finalize Awrad recitando Surah Al-Kafirun no final. Depois 
disto, se haver uma necessidade de falar, a pessoa pode 
falar, mas deverá recitar o mesmo Surah no fim da 
conversa e só assim poderá morrer com a Surah [i.e. 

Iman], �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# .2 

Recite ao acordar 

َلَْح    3ْمُدلِلِّٰ� الَِّذْیۤ اَْحَياَنا َبْعَد َما  اََماَتَنا َو اِلَْيِ� الّنُُشْورُ ا

                                                           
1Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 33 

2Ibid, pp. 34 
3Tradução: Todas glórias são para Allah ( ��� � �! ��"�#) quem concedeu-nos 

a vida depois da morte (dormida); e a ele temos que retornar. (Sahiḥ 

Bukhari, vol. 4, pp. 192, Hadis 6312) 
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Quem recitar as súplicas antecedidas, será ressuscitado no 
dia de julgamento, num estado em que estará a glorificar 

Allah  ���� �! ��"�# [ �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# ]. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 34) 

Tahajjud 

Deite-se a cama apos ter efetuado o Salat-ul-‘Isha. Depois ao 
acordar durante uma parte da noite antes de Subh-e-Sadiq 
(aurora), mesmo se acordar depois de uma curta dormida 
findo Salat-ul-‘Isha, faz Wudu e faça pelo-menos 2 Rak’at de 
Salah facultativo. Este Salah è chamado Tahajjud. È Sunnah 

fazer 8 Rak’at, segundo a prática dos Mashaikh  $%������  ���� ���
  ����
�9 �( è 

de fazer 12 Rak’at. 

A cerca da recitação do sagrado Quran durante Tahajjud, 
pode recitar a partir de qualquer parte de Surah do sagrado 
Quran. Nos Rak’at de Salat-ut-Tahajjud, è melhor que a 
pessoa recite o que tiver memorizado do Qur’an. Se alguém 
tiver memorizado todo o Quran pelo coração, então este pode 
recitar por complete o Quran no Tahajjud num período 
mínimo de três dias e máximo período de 40 dias. Pode 
também recitar o Surah Al-Ikhlas três vezes em todos os 
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Rak’at. Fazendo isto, ele terá a recompensa de ter recitado 
todo o Quran em cada Rak’at. 

(Para informações detalhadas, leia o capitulo ‘Bênçãos do 
Nawafil’ do livro ‘Tesouros Madani das Bênçãos’ publicado 
pelo Maktaba-tul-Madinah, Departamento de publicação de 
Dawat-e-Islami. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

Se tiver dificuldades nas tuas tarefas… 

Para o preenchimento de desejos permissíveis, alcance do 
sucesso e conquista dos inimigos, recite o seguinte Awrād: 

 

َللّٰ  .1 ْ ا  1َال َشِرْيَك  لَـ�ٗ  ُ� َرِىبّ

 Recite este 874 vezes com durud sharif 11 vezes 
antes e depois deste. Recite diariamente a menos 

                                                           

1Tradução: Allah ( ��� � �! ��"�#) é meu senhor sem parceiro. 
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que o desejo seja preenchido. Não há tempo 
específico para esta prática. Vire-se para o Qiblah 
em estado de Wudu, recite sentado, com os teus 
pés cruzados por baixo de ti como se estivesse 
sentado no Qa’dah posição de Salah. Recite o 
mesmo Wird por incontáveis vezes, em pé e 
andando com ou sem Wudu, o seu desejo será 
preenchido, �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# . 

2.  ���ۡ��e 	�
���    	0 ���x  	�   �4

ٰ56�  $ 	| �� �# 	19RS�81 

 Recite 450 vezes com o durud sharif 11 vezes antes 
e depois do Wird. Recite diariamente ao menos 
que o desejo seja preenchido. Não há tempo 
específico para este. No momento de ansiedade, 
recite este Wird em abundância. A ansiedade será 
aliviada, �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# . 

                                                           
1 Allah è todo suficiente para nós e que excelente mecanismo de negócio 
ele é. [Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Part 4, Surah Al-e-‘Imran, verso 173) 
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 1رْ ِزيْ   ِوْی ُهوْ   َمْن ُدْش   تِگْريْ َرِت  َدْس َحْض ِل ُطَفيْ  .3

 Recite o Wird anteriormente citado 111 vezes, 
depois do Salat-ul-‘Isha com o durud sharif 11 
vezes, antes e depois do Wird. 

Os Awrad acima mencionados, não são apenas uma tentativa a 
confiar, devem ser recitados mas também é fácil de recitar. 
Ninguém deve ser insensato. A qualquer momento que tiver 
algum desejo, recite cada, dos três Awrad em número exato 
descrito. Sem aumentar ou diminuir o número deliberadamente, 
porque, a chave com dentes á mais ou á menos não pode 
abrir o cadeado. Recite os três Awrad anteriormente 
mencionado, diariamente em ordem dada, ao menos que o 
desejo seja preenchido. Se não houver algum desejo particular, 
recite os primeiros dois Awrad cem vezes diariamente, com o 
Durud Sharif três vezes antes e depois do Wird. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�دَصل�  َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/   ا�2

                                                           
1Tradução: Que o inimigo seja submetido no propósito de Ghaus-e-
A’zam  $%�����  �&
  �:� 	9 �( �	�� ��, . 

www.dawateislami.net



Shajarah 
 

32 

Recitação do Quran inteiro 

Grandes Awliya de Allah  ���� �! ��"�# disseram que a recitação do 
Quran é sem dúvida um acto experimentado e ação confiante 
para o preenchimento dos desejos. Recite o Quran diariamente 
quanto mais poder completar. Se poder recitar de acordo 
com os métodos abaixo mencionados, brevemente poderás 
alcançar o sucesso. Inicie a recitação no dia de Jumu’ah (Sexta 

feira) �
������  	��
���� � ��� � �! ��"�# . e complete na Quinta-feira. A recitação 
deve ser feita na sequência abaixo dada. 

Sexta-feira A partir de Surah Al-Fatihah até ao fim de 
Surah Al-Maidah. 

Sábado A partir de Surah Al-An’am até ao fim de 
Surah At-Taubah. 

Domingo A partir de Surah Yunus até ao fim de toda 
Surah Maryam. 

Segunda-feira A partir de Surah Taha até ao fim de  Surah   
Al-Qasas. 

Terça-feira A partir de Surah Al-‘Ankabut até ao fim 
Surah Sad. 
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Quarta-feira A partir de Surah Az-Zumar até ao fim de 
Surah Ar-Rahman. 

Quinta-feira A partir de Surah Al-Waqi’ah até ao fim 
Surah An-Nas. 

Recite na solidão e evite conversas durante a recitação. Para 
o melhoramento de todas as campanhas e preenchimento de 
todas as tarefas, a recitação de 12 Quran completos e 
consecutivos, acredita-se ser a mais efetiva ação. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�دَصل�  َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  ا�2

Salat-e-Razawiyyah* 

لِـ�ٖ  ِّ َوٰا  طَصـّ&َ اللّٰـُ� #َلَْيـِ�  َوَسـلََّم  ، َصّ&َ اللّٰـُ� #َـَ& الّ�َـِىبِّ اْالُِ�ّ

 طَصلٰوةً  ّوَ َسَالًما #َلَْيَك َيا َرُسْوَل اللّٰ�ِ 
                                                           

*A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Ahmad Raza 

Khan 8$ 	9 �����
  �:� 	9 �(  ��	�� ���# combinou três Salawat diferente neste Salat, apesar 
de ser chamado ‘Salat-e-Razawiyyah.’ 
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Recite o Salat acima mencionado, depois de Salat-ul-
Jumu’ah100 vezes em congregação, em pé com as mãos 
cruzada com a cara virada em direção da cidade abençoada de 

Madinah �� ���
  �� �F��
�G ��  H I ����� HB�ۡ� �J�ۡ����  ��!  ��� . No Masajid onde o Salat-ul-
Jumu’ah não è realizado, recite este Salat depois do Fajr, 
Zuhr ou ‘Aṣr na sexta-feira. Se algum sítio, alguém estiver 
sozinho, ele deverá recitar este Salat. Da mesma forma, Irmãs 
Islâmicas, devem recitar este Salat em suas casas. 

(Em Paquistão e India, não è preciso virar em direção ao lado 
direito de Qiblah, porque quem virar para o Qiblah 
nestas áreas, automaticamente virou em direção a 

Madinah �� ���
 �� �F��
�G ��  H I ����� HB�ۡ� �J��ۡ���  ��! ��� .) 

17 Pérolas Madani a respeito da recitação do Salat 

e Salam 

Aqueles que recitam Salat e Salam, amando o sagrado 

profeta 
  ��- �. ٖ�� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%�����  �& ��� �*�! , considerando-lhe no seu coração 
o melhor de todos em todo o mundo, afastando se de 
blasfémias e tendo raiva no coração contra os que blasfemam, 
alcançara inúmeras bênçãos. Há aqui 17 Madanī pérolas a 
esse respeito: 
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8. Allah  ��� � �! ��"�# envia 3000 misericórdias ao recitador do 
Durud Sharif. (2) Allah  ��� � �! ��"�# manda 2000 Salām sobre ele. 

10. Cinco mil boas ações estão escritas neste livro. (4) As 
5000 posições dele serão elevadas. (5) Os 5000 pecados 
dele serão perdoados. 

13. Será escrito na sua testa, que ele não é hipócrita. (7) 
Será escrito na sua testa, que ele está salvo do fogo 
do inferno. 

15. Allah  ���� �! ��"�# Irá lhe manter no lugar dos mártires no dia 
de juízo final. (9) A sua riqueza irá se aumentar. 

17. Os seus filhos e netos, irão procriarem se mais. (11) 

Allah  ���� �! ��"�# dar-lhe-á domínio dos seus inimigos. 

19. O amor por ele será colocado nos corações das pessoas. 

20. Ele será abençoado e comtemplado com o amado profeta 
��� �*�! �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%����� �&
  ��- �. algum dia no sonho. 

21. Ele morrerá com Iman (fé). 

22. O amado profeta de Allah irá dar-lhe um aperto de mão 
no dia de juízo final ��� �* �! �ٖ� �$ 
 �!  ��	�� ��,  $%�����  �&
  ��- �.. 

A intercessão do profeta de Allah  ��� � �! ��"�# a seu favor será 
obrigatória para ele ��� �* �! �ٖ� �$ 
 �!  ��	�� ��,  $%����� �&
  ��- �.. 
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23. Allah  ��� � �! ��"�# estará feliz com ele e que ele jamais estará 

insatisfeito. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

6 Importantes Perolas Madani acerca da chamada 

a bondade 

É obrigatório para todos humanos adultos, homens e mulheres 
oferecerem cinco Salah diariamente e regular. Para os homens 
é também obrigatório oferecer os salah em Jamā’at e no Masjid. 
Se alguém não fizer o Salah é como um retrato humano, 
que possui uma cara com aparências humanas mas que não 
leva consigo algum acto típico de humanos. 

1. É obrigatório para todos humanos adultos, homens e 
mulheres oferecerem cinco Salah diariamente e regular. 
Para os homens é também obrigatório oferecer os salah 
em Jamā’at e no Masjid. Se alguém não fizer o Ṣalāĥ é 
como um retrato humano, que possui uma cara com 
aparências humanas mas que não leva consigo algum 
acto típico de humanos. 
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2. Lembre-se! A pessoa que nunca oferece o Salah  não só 
é pessoa que falha o Salah para alem de quem falha 
mesmo o salah individual deliberadamente é também 
negligente no Salah fora do trabalho, serviço, ou em 
qualquer um outro negocio, é ingratidão, pratica estupidez 
e é um grande pecado. Não há empregador (mesmo que 
não seja muçulmano) que possa impedir os seus 
trabalhadores de oferecer o Salah. Se o empregador não 
permitir os seus funcionários de oferecer o Salah, então 
tal tipo de emprego é Haram, além disto, para fazer tal 
trabalho, o empregado tem que perder Jama’at de Fard 
Salah não é também permissível. Lembre-se, não existe 
nenhum modo de vida que pode trazer bênçãos no 
sustento, faltando o Salah. O sustento está por debaixo 
da Omnipotência de Allah, aquele que declarou o Salah 
como sendo obrigatório. Negligenciar o Salah obrigatório 

causa a extrema fúria divina.  
ٰ
ِ َتَعا/ ِعَياُذ بِا�2

ۡ
 َوال

(Nós viemos por baixo do refúgio de Allah  ���� �! ��"�#K 

3. Allah  ���� �! ��"�# proibiu, se você falhou Salah obrigatório e não 
poder fazer ainda como Qada, faz a aproximação de 
número total de Salahs perdidos, mesmo se o número 
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exceder os Salah queatualmente perdeu, não há perigo 
nisso, mas nenhum Salah perdido deve ser deixado. 
Oferecem esses Salah gratuitamente, mas rápido possível. 
Não te preguices, pois o tempo da morte não è conhecido. 
Lembre-se, não há alguma ação facultativa poderá ser 
aceite enquanto as obrigatórias não estiverem completas. 
Se há um número de Qada Salah a ser oferecido, por 
exemplo se for, Cem Fajr Qada Salah estão para ser 
oferecido, faça a seguinte intenção cada vez: ‘estou para 
oferecer maisprimeiro Fajr que perdi.’ Faça a mesma 
intenção para com todos os Salah perdidos incluindo os 
Salah obrigatórios incluindo o Witr, fazendo um total 
de 20 Rak’at por dia. Pra mais detalhes acerca disto, leia 
a brochura ‘Método de Salah Perdidos’ publicado por 
Maktaba-tul-Madinah–departamento de publicação de 
Dawat-e-Islami. 

4. Similarmente, todo o jejum perdido, deve ser observado 
antes da chegada do Ramadan do ano seguinte. Como o 
abençoado disse diz: O jejum do Ramadan seguinte, não 
será aceite antes que o Ramadan passado seja pago. 

www.dawateislami.net



Shajarah 
 

39 

5. Se tu possuis bens na medida do Nisab do Zakah e as 
condições do Zakah1 ter sido encontrado, dai que deve 
pagar o Zakah. Se o Zakah do ano anterior não tiver sido 
pago, faz os cálculos do montante total do Zakah que não 
foi pago e pague na totalidade. Lembre-se, a demora no 
pagamento do zakah, depois de completar o ano lunar è 
pecado. O Zakah pode ser também pago em pouco 
montante a partir do início do ano, neste caso, faz os 
cálculos do valor a pagar até o fim do ano, e se algum 
zakah estiver a faltar, paga-o instantaneamente. Se 
exceder o valor de zakat a pagar, este valor pode ser 
deduzido no zakah do ano seguinte. Allah  ���� �! ��"�# não 
deixa ações de qualquer homem piedoso, tornarem-se 
inúteis ou fútil. 

Hajj é também muito obrigatório para quem é capaz de 
efetuar. Allah  ���� �! ��"�# diz no Surah Al-e-‘Imran, verso 97, 
cumpram as obrigações de Hajj: 

                                                           
1Para mais detalhes leia ‘Faizan-e-Zakah’, uma publicação do 
Maktaba - tul-Madinah. 
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 � 6 	� 	�	� 	� -ۡ	( 	�) !Z "�ۡ �� 	� ���ۡ
	 � �$ 	j$ 	. 	��ۡ� �-	( �_�ۡ 	�ۡ�� 

�� �1 �}$
	|�� �	 � 	j �4

ٰ5   	 O�$
	' 

 	4
ٰ56�  � \ � 

	¡  ۡ� ��
	��ٰۡ�� �-

	�9 	�gS81 
O amado e abençoado profeta �� � �*�!  �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �., disse acerca de 
quem não efetua o Hajj pois embora seja obrigatório para 
ele: Não importa-se se ele morre como Judeu ou como 

cristão.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, pp. 219, Hadis 812) 

6. Abstenha-se de mentiras, fofocas, contar estória, adultério, 
homossexualismo, opressão, fraudes, ostentação, 
arrogância, rapar a barba ou amparar ao mínimo 
tamanho necessário, adotar o visual dos transgressores, 
assistir filmes e dramas, escutar música e outros maus 

hábitos. Quem obedecer Allah  ���� �! ��"�# e o seu amado 
profeta ��� �*�!  �ٖ� �$ 
�!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �., Allah  ���� �! ��"�# e seu profeta 
prometeram ��� �*�! �ٖ� �$ 
�!  ��	 �� ��,  $%����� �&
  ��- �. paraíso para ele. 

                                                           
1Pela causa de Allah, é obrigatório sobre as pessoas fazerem o Hajj 
desta casa quem là poder chegar, e quem negar, de certo Allah è 
independente de todo o mundo. [Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Part 
4, Surah Al-e-‘Imrān, verso 97) 
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Allah ki rahmat say to Jannat hi milay gi 

Ay kash! Mahallay mayn jagahun kay miliho 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

Pérulas Madani Coloridas para recordar 

Yaad-daari kay waqt-e-zaadan tu 

Ham khandaan badand-o-tu-giryaan 

Aan chunaan zee kay waqt-e-murdan tu 

Ham giryaan shawand-o-tu-khandaan 

Tradução: Lembre-se! Quando tu nasceste todos estavam a 
sorrir, mas você estava a chorar. Vive a tal vida que todos 
choram na tua morte, mas tu a sorrires. 

C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas! Se tu 
mantiveres chorando sinceramente na recordação de 
Allah  ���� �! ��"�# com as contrações do seu coração na tristeza, 
por estar longe do amado profeta ��� �*�! �ٖ� �$ 
�!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �., ���� �! ��"�# ������
������  	��
  
no momento da morte, tu estarás sorrindo pela virtude 
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de fazer parte dos que estarão tão próximo do amado 
profeta ��� �*�!  �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �. Enquanto todos outros, estarão 
chorando na tristeza de estar a partir do mundo. 

C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas, lembrem-se 
da promessa que fizeram para com Allah através deste 
compromisso. Faça Du’ā para que Allah  ���� �! ��"�# te facilite a 
obedecer todos seus mandamentos sinceramente, e agir 
consoante o Sunnaĥ, até o fim da vida. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
�ُ ۡي مِ ا   َصل� ا�2

َ
 َعل
ٰ
ِل  يۡهَِتَعا/

ٰ
م َٖوا

�
وََسل  

C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas! Vós 
prometestes seguir firmemente as doutrinas do ‘Aĥl-e-
Sunnat wal-Jamā’at’, e abster-se da companhia dos não 
religiosos. Mantenham-se estritamente firme nas vossas 
promessas. 

9 	O�ۡ ����#ۡ�( *ۡ�¢ۡx	� 	� !
	 ? ��  	 -�L�ۡ ��	L !	 "	'R�p ؕ81 

                                                           

1 Não morram a menos que sejam Muçulmanos. [Kanz-ul-Iman (Tradução 

do Quran)] (Part 1, Surah Al-Baqarah, verso 132) 
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C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas, lembrem-se 
que vocês prometeram cumprir com o Salah, jejum e 
todas outras obrigações em conformidade com Shariah e 
abster-se dos pecados. Que Allah torne – vos capaz de 
manter a vossa promessa. Quebrar a promessa è Haram. 

Que Allah  ���� �! ��"�# faça nos Cumprir a promessa. Quebrar a 
promessa é um acto extremamente pecaminoso. Pois o 
cumprimento da promessa è obrigatório, mesmo se tiver 
feito a promessa com uma pessoa ordinária. Lembre-se 
que tu fizeste todas essas promessas com Allah seu criador 

C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas! Não sejam 

negligentes quanto a vossa morte. Se vós recordais dela, 
permanecerão protegidos contra a destruição; o vosso 
Iman (fé), e a vossa religiosidade, estarão seguros e 
serãoabençoados, por agir de acordo com a Sunnah. 
Abstenham-se de cometer pecados. 

C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas, permaneçam 
acordados hoje, para que possam dormir em paz, 
protegidos, e com conforto apos a vossa morte. O anjo 
dirá para vós na sepultura: 
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Tradução: i.e. Durma como o dormir 
de uma noiva. 

َنوۡ  َنمۡ 
َ
  ةِ مَ ك

ۡ
 ِس َعُروۡ ال

Jagna hay jag lay aflak kay saye talay 

Hashr tak sota rahay ga khak kay saye talay 

Acorde! Tu deves ficar acordado, enquanto estiver por de 

baixo do céu, porque depois da sua morte, terás que dormir 

por baixo da sua sepultura até o dia de juízo final. 

C Ó irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas! Não se 
fascinem demasiadamente pelo mundo, isto porque é 

uma deslealdade para com o criador  ���� �! ��"�#. 

Bay-wafa dunya pay mat ker i’tibar 

Tu achanak maut ka hoga shikar 

Não confie e não possua um amor por este mundo 

desleal, porque será vitimado pela morte. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَ  َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  م�دَصل� ا�2

Irmãs muçulmanas tomem atenção 

Irmãs Muçulmanas! É obrigatório adquirir conhecimento 
necessário a respeito do seu período menstrual. Para tal, leia 

www.dawateislami.net



Shajarah 
 

45 

a segunda parte do ‘Bahar-e-Shari’at’ ou peça uma outra 
irmã para que possa ler para te. Ainda mais, de modo a ler 
regras necessárias a respeito do véu Islâmico, leia o seguinte 
livro ‘Parday kay baray mayn Suwal Jawab’ Publicado pelo 
Maktaba -tul- Madinah– Departamento de Tradução do 
Dawat-e-Islami. A que está um Hadis a respeito do véu 
Islâmico. Sayyidatuna Umm-e-Salamah  $%�����  �&
  � �'�( ���	)�#  casou se: 
(Sayyidatuna) Maymunah (  $%�����  �&
  � �'�( ���	)�# ) e eu estávamos no 
corte do querido profeta Rasul �� � �*�!  �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �.. (momentos 
depois, um companheiro cego) Sayyiduna ‘Abdullah Bin 
Umm-e-Maktum  $%�����  �&
  � �'�(  ��	 )�#  chegou. O querido e abençoado 
Profeta Rasul ��� �*�!  �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �. pediu nos para que nos 
cobríssemos com o véu. Eu disse, ‘Ó Profeta de Allah           

 ��  �&
  ��- �.��� �*�!  �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%��� , ele é cego e não pode nos ver.’ O querido e 
amado Profeta Rasul ��� �*�!  �ٖ� �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%�����  �&
  ��- �. respondeu, ‘ambas vos 
sois cegas? Porventura vocês não podem enxerga-lo?’ (Sunan-
ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 356, Hadis 2787) 

Irmãs Muçulmanas! A narração acima citada clarifica que é 
obrigatório ou imperativo que um homem não deve reparar 
em mulher Na-Mahram, de igual modo, mulher devera 
abster-se em reparar um homem Na-Mahram. Não obstante, 
existe uma pequena diferença entre um homem olhar em 
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uma Na-Mahram em relação a uma mulher em reparar um 
homem Na-Mahram. É reportado na página 443 do livro 
Bahar-e-Shari’at, volume 3, publicado pelo Maktaba-tul-
Madinah–o Departamento de Dawate-Islami: Para uma 
mulher, a regra de reparar um homem Na-Mahram é como 
a de um homem reparar a outro homem. Esta regra aplica-se 
quando ela está segura de que não vai se deixar inclinar. Se 

ela tiver dúvida de se inclinar então não devera reparar. 
(Fatawa ‘Alamgiri, vol. 5, pp. 327) 

Quatro Perolas Madani para Irmãs Muçulmanas 

1. Uma mulher não devera tocar em homem algum 
Na-Mahram ou a apertar-lhe as mãos. Ela não devera 
beijar as mãos nem do seu Na-Mahram Murshid (guia): 
nem deverá faze-lo tocar sua cabeça. 

2. Uma mulher deverá pôr o seu cabelo quebrado ao 
pentear bem longe em que um homem Na-Mahram não 
possa ver. 

3. Existe uma ordem da Shar’i (Lei Islâmica) sobre uso do 
véu entre primos, irmãos e irmãs. A não observância da 
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Shar’i (Lei Islâmica) sobre véu entre cunhado (irmão do 
esposo) e cunhada (irmã da esposa) é causa de destruição 
como a morte. Ainda mais, Irmãs Islâmicas devem 
observar o uso de véu para esposos das suas irmãs, 
esposos de suas tias maternas ou paternas e do irmão mas 
velho do seu próprio marido. 

4. Irmãs Islâmicas nem devem ficar nos terraços, fora da 
casa nem espreitar pela janela, pois estes actos poderão 
abrir porta do mal. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2

Dawat-e-Islami 

Queridos irmãos muçulmanos e irmãs muçulmanas! Dawat-
e-Islami não é um movimento político, para a propagação do 
Quran e Sunnah. Tu deverias fazer toda a cooperação possível 
para tal, seja fisicamente, pelo coração, e financeiramente. 
Quera onde seja ou esteja, Dawat-e-Islami, semanalmente 
realiza o Ijtima’ (congregação), deves fazer um esforço 
ardente, para que faças parte destas congregações. De igual 
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modo, onde quer que seja, é dado Dars (aulas) de ‘Faizan-e-
Sunnat’ e tu deves participar. No lugar onde o Dars (aulas) 
de ‘Faizan-e-Sunnat’ não é dado, faça intenção de começar 
as Dars (aulas) diárias nesses lugares. Todos os irmãos 
Muçulmanos devem viajar com Madani Qafilah por pelo-
menos três dias mensais. 

Ó nosso amado Allah  ���� �! ��"�#, Faça de nós propagadores de 
Dawat-e-Islami, servidores do seu agrado, e devotos do 
amado e abençoado profeta e assim como da Madinah, e 
perdoe-nos incontáveis vezes. 

 

ِمۡي 
َ ۡ
�ِ ا ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
��ٖ ا �$ 
 �!  ��	 �� ��,  $%����� �&
  ��- �. ��� �*�!  

 

In dau ka sadqah jin ko kaha: Mayray phul hayn 

Ki-jiye Raza ko Hashr mayn khandan misal-e-gul 

 

وۡ 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال
َ
 ُمَم�د ا َ*

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا/  َصل� ا�2
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Datas de Wisal (partida deste mundo) e lugares das sepulturas dos 

Mashaikh da Silsilah (linhagem) Qadiriyyah Razawiyyah ‘Attariyyah 

S# Nomes Wisal Sepultado 

1. Amado profeta  �,  $%�����  �&
  ��- �. ٖ���$ 
 �!  ��	�� � ��� �* �!     12 Rabi’-ul-Awwal, 11 AH Madinah 

2. Sayyiduna ‘Ali  �#  $%�����  �&
  � �'�(� ��	)  21 Ramadan, 40 AH Najaf 

3. Sayyiduna Imam Husayn  �#  $%�����  �&
  � �' �(� ��	)  10 Muharram, 61 AH Karbala 

4. Sayyiduna Imam Zayn-ul-‘Abidin  �&
  �:� 	9 �(�	�� ��,  $%�����   14 Rabi’-ul-Awwal, 94 AH Madinah 

5. Sayyiduna Imam Baqir �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 7 Zul-Hijjah, 114 AH “ ” 

6. Sayyiduna Imam Ja’far Sadiq �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 15 Rajab, 148 AH “ ” 

7. Sayyiduna Imam Musa Kazim  �&
  �:� 	9 �(�	�� ��,  $%�����   5 Rajab, 183 AH Baghdad 

8. Sayyiduna Imam ‘Ali Raza �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �(  21 Ramadan, 203 AH Mashhad 

9. Sayyiduna Ma’ruf Karkhi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �(   2 Muharram, 200 AH Baghdad 

10. Sayyiduna Imam Sari Saqati   �: � 	9 �(�	�� ��,  $%�����  �&
  6 Ramadan, 253 AH “ ” 

11. Sayyiduna Imam Junayd Baghdadi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 27 Rajab, 298 AH “ ” 

12. Sayyiduna Imam Shibli �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 27 Zul-Hijjah, 334 AH “ ” 

13. Imam Shaykh ‘Abdul Wahid  ��  �&
  �:� 	9 �(�	�� ��,  $%���  26 Jumadal Akhir, 410 AH “ ” 

14. Imam Abul FarahTartusi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �(  3 Sha’ban, 447 AH “ ” 

15. Imam Abul  Hasan Hakkari�	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 1 Muharram, 486 AH “ ” 

16. Imam Abu Sa’id Makhzumi   $%�����  �&
  �:� 	9 �(�	�� ��,  12 Muharram, 513 AH “ ” 

17. Sayyiduna Ghaus-e-A’ẓam�	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 11 Rabi’-ul-Akhir, 561 AH “ ” 

18. Shaykh Sayyid ‘Abdur Razzaq �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 6 Shawwal, 623 AH “ ” 

19. Sayyiduna Abu Salih Nasr  � ��,  $%����� �&
 �:� 	9 �(�	�  27 Rajab, 632 AH “ ” 
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S# Nomes Wisal Sepultado 

20. Sayyid Muhiyyuddin Abu Nasr �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 27 Rabi’-ul-Awwal, 656 AH “ ” 

21. Sayyid ‘Ali Baghdadi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 23 Shawwal, 739 AH “ ” 

22. Shaykh Sayyid Musa �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 13 Rajab, 763 AH “ ” 

23. Shaykh Sayyid Hasan �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 26 Safar, 781 AH “ ” 

24. Shaykh Sayyid Ahmad Jilani �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 19 Muharram, 853 AH “ ” 

25. Shaykh Bahauddin �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 11 Zul-Hijjah, 921 AH Daulatabad 

26. Sayyiduna Ibrahim Airchi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 15 Rabi’-ul-Akhir, 953 AH Delhi 

27. Muhammad Nizamuddin Bhikari �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9�( 9 Zul-Qa’dah, 981 AH Kakori 

28. Qadi Ziyauddin Ma’ruf Jiya �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 21 Rajab, 989 AH Unnao 

29. Shaykh Jamal-ul-Awliya �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 1 Shawwal, 1047 AH Jahanabad 

30. Sayyid Muhammad Kalpuwi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 6 Sha’ban, 1071 AH Kalpi 

31. Sayyid Ahmad Kalpuwi �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 19 Safar, 1084 AH “ ” 

32. Sayyid Fadlullah �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 14 Zul-Qa’dah, 1111 AH “ ” 

33. Sayyid Barakatullah �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 10 Muharram, 1142 AH Mārĥaraĥ 

34. Sayyid Al-e-Muhammad�	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 16 Ramadan,1164 AH “ ” 

35. Sayyiduna Shah Hamzah �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 14  Muharram, 1198 AH “ ” 

36. Shah Al-e-Ahmad Achchay Miyan �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 17 Rabi’-ul-Awwal, 1225 AH “ ” 

37. Sayyid Shah Al-e-Rasul �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �(  18 Zul-Hijjah, 1296 AH “ ” 

38. Imam Ahmad Raza Khan �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 25 Safar, 1340 AH Bareilly 

39. Shaykh Ziyauddin Madani �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �( 4 Zul-Hijjah, 1401 AH Madīnaĥ 

40. Maulana ‘Abdus Salam Qadiri  �	�� ��,  $%�����  �&
  �:� 	9 �(    
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O grande Shajarah 

A linhagem espiritual do Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-
Sunnat, o fundador de Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri ��� ��� ������	 �
  ����������L �����  	����
��. 

  واِسطے کے 1ُمصطَٰفے فرما رَحم الٰہی یا
 واِسطے ےک ُخدا کیجئے کرم هللا رَُسوَل  یا  
  واِسطے کے 2کُشا ُمشِکل َشہِ  کر حل ُمشِکلیں  
  واِسطے کے 3کربال َشہیدِ  رَد بَالئیں کر  
  مجھے رکھ ساجد میں صدقے کے 4سّجاد َسیِّدِ   
 واِسطے کے ہُٰدی ِعلمِ  5باقِرِ  دے حق ِعلمِ   
ق کا 6صاِدق ِصدقِ      کر االِسالم صاِدُق  تََصدُّ
 واِسطے کے 8رضا اور 7مکاظِ  ہو راضی َغَضب بے  
  َرسِی ُخود بے دے معروف 10َرسِی و 9َمعروف بَہرِ   
 واِسطے کے َصفا با 11ُجنیدِ  گِن میں حق ُجندِ   
  بچا سے کُتّوں کے ُدنیا حق شیرِ  12ِشبلی بَہرِ   

 واِسطے کے ِریا بے 13واِحد عبدِ  رکھ کا ایک  
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  َسعد و سنحُ  دے فَرَح کو غم کر َصدقہ کا 14الَفرَح بُو
 واِسطے کے زا سعد 16سعیدِ  بُو اور 15الَحسن بُو  
  اُٹھا میں قاِدریوں رکھ قاِدری کر قاِدری  

 واِسطے کے Wُا قدرت 17عبُدالقاِدرِ  قدرِ   
  

ُهۡم رِزۡقًا
َ
ُ ل ۡحَسَن ا�2

َ
  َحَسن رزقِ  دے سے 1ا

  واِسطے کے 18االَصِفیا تاجُ  رزّاق بندۀ  
  رکھ َمنصور و صالِح َصدقہ کا 19حصالِ  اَبی نَرص  

  واِسطے کے ِفزا جاں 20ُمِحیِ  ِدیں حیاِت  دے  
  بَہا و ُحسنٰے و َحمد و ُعلُو و ِعرفان طُورِ   
  واِسطے کے 25بَہا 24احمد 23َحسن 22موٰسی 21علی دے  
  کر گُلزار غم نارِ  پر مجھ 26ابراہیم بَہرِ   

  اِسطےو  کے بادشا 27بِھکاری داتا دے بھیک  
  َجcل کو اِیcں ُروئے دے ِضیا کو ِدل خانۀ  
  واِسطے کے 29االَولیا َجcُل  مولٰی 28ِضیا َشہ  
  لئے کے 31اَحمد کر روزی لئے کے 30محّمد دے  

  واِسطے کے گدا ِحّصہ سے 32هللا فضُل  خوانِ   
                                                           
1 Allah  ��� � �! ��"�# abençoe-lhes com um bom sustento. 
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  سے 33بَرکات دے بَرکات مجھے کے ُدنیا و ِدین
   واِسطے کے 1اِنتcِ قِ ِعش ِعشقی، دے حق ِعشقِ   
  لئے کے 34محّمد آلِ  دے بیت اَہلِ  ُحبِّ   

  واِسطے کے پیشوا 35حمزہ ِعشق، شہیدِ  کر  
  کر نُور پُر کو جان ُستھرا کو تَن اّچھا کو ِدل  
  واِسطے کے الُعلٰی بَدرُ  36ِدیں شمِس  پیارے اّچھے  
   کر هللا رَُسوُل  آلِ  خاِدمِ  میں جہاں دو  

  واِسطے کے ُمقتَدا 37رُسولِ  آلِ  ِت حرض   
  مجھے ُمرَسل اَحمدِ  رضائے اَحمد عطا کر  
  واِسطے کے 38رضا اَحمد حرضِت  مولٰی میرے  
  کِربیا اے میں َحرش ِچہرہ میرا کر ِضیا پُر  

ین ِضیاءُ  َشہ     واِسطے کے َصفا با ِپیرِ  39الدِّ
  

 
َ
ۡنَيا َس  ۡحيَِنا ِف اّلِيِۡن َوال,

َ
ما

َ
  2ٌم بِالس� 

  واِسطے کے ادا خوش 40الّسالمِ  عبدُ  قاِدری  
                                                           
1 A quele que tem amor espiritual. 
2 Abençoe nos com paz neste mundo e salvação no além. 
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  جگر َسوزِ  تر چشمِ  کر عطا میں اَحمد ِعشقِ 
  واِسطے کے رضا اَحمد کو 41اِلیاس ُخدا یا  

  عمل و ِعلم ِعز، َعین چھ دے کا اَعیاں اِن َصدقہ  
  واِسطے کے نَوا بے اِس عافیت ِعرفاں و َعفو  

ِمۡي ِبَاهِ 
ٰ
ِمۡي  ا

َ ۡ
�ِبِّ ا

ُ ال� ِل تَ َصل� ا�2
ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل
ٰ
م َٖعا/

�
َوَسل  

Data: ____________ 14 ____ AH1 

(Na ordem de saber o significado complete este Shajarah e para 
questionar outras informações interessante, leia a pág. 217 do livro 

‘Sharḥ-e-Shajarah Qadiriyyah Razawiyyah’ publicado por Maktaba-tul-
Madinah.) 

  

                                                           
1Note: Em nome das irmãs islâmicas, escreva Qadiriyyah Razawiyyah. 

O Allah  ��� � �! ��"�#! Pelas bênçãos desses sagrados santos, conceda graça 
sobre estes Irmãos e irmãs Islámicas_______________________ 
Qadiri Razavi 

S/o, D/o. ___________________________________________ 

Residenteem _______________________________________ 

e tornar seu coracao ao ‘Madinah’! 

www.dawateislami.net



Shajarah 
 

55 

Bibliografia 

Fatawa ‘Aalamgiri, Dar-ul-Fikr, Beirut 

Sunan Abi Dawood, Dar Ihya-ut-Turas Al-‘Arabi, Beirut 

Al-Wazifa-tul-Karimah, Maktaba-tul-Madinah, Karachi 

As-Sunan-ul-Kubra, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut 

Attargheeb Wattarheeb, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut 

Bahar-e-Shari’at, Maktaba-tul-Madinah, Karachi 

Hayat-e-A’la Hadrat, Maktabah Nabawiyyah, Lahore 

Madarij-un-Nubuwwah, Markaz Ahl-e-Sunnat, Hind 

Mirqat-ul-Mafatih, Dar-ul-Fikr, Beirut 

Musannaf ‘Abdur Razzaq, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut 

Sahih Bukhari, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut 

Sahih Muslim, Dar Ibn Hazm, Beirut 

Shu’ab-ul-Iman, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut 

Sunan Daarimi, Dar-ul-Kitab Al-‘Arabi, Beirut 

Sunan-ut-Tirmizi, Dar-ul-Fikr, Beirut 

 

www.dawateislami.net




	Excelência do Durud sharif صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

	Recite these Awraad any time in day or night

	Sete (7) Awrad a serem recitados após (5) cinco

	Panj Ganj Qadiriyyah

	Dez Awrad a serem recitados de manhã e atarde

	Sayyid-ul-Istighfar

	Sete Awrād a ser recitado apenas de manhã

	Salat-e-Ghausiyyah

	Wird a ser recitado depois de Fajr e Salat-ul-‘Asr

	Awrad a ser recitado depois de Fajr e Salat-ul-

	Recompensas de Hajj e ‘Umrah depois Salat-ul-Fajr

	Quatro acções necessárias durante a noite

	Sete acções a serem feitas antes de dormir

	Os últimos quatro versos do Surah Al-Kahf

	Recite ao acordar

	Tahajjud

	Se tiver dificuldades nas tuas tarefas…

	Recitação do Quran inteiro

	Salat-e-Razawiyyah

	17 Pérolas Madani a respeito da recitação do Salat e

	6 Importantes Perolas Madani acerca da chamada a

	Pérulas Madani Coloridas para recordar

	Irmãs muçulmanas tomem atenção

	Quatro Perolas Madani para Irmãs Muçulmanas

	Dawat-e-Islami

	O grande Shajarah

	Bibliografia 




