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Du’ā para ler o livro 

Leia o seguinte Du’ā (súplica) antes de estudar um livro religioso 

ou aula Islâmica, , lembrarás de qualquer coisa que 
estudares:  

Ya Allah ! Abra as portas de conhecimento e sabedoria 
para nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais honrado 
e magnificente.  

Note: Recite  Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’ā
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Apesar de que Satanás tentará fazer-tepreguiçoso, leia este 

livrete até ao final . Tu sentirás umatransformação 
Madanī em seu coração. 

Virtudes de Recitar o Durud-‘Alan-Nabī 

O Sagrado Profeta  disse: ‘Jibrāīl 
contou-me que Allah disse: ‘Ó Muhammad 

! Tu não estás satisfeito (com o facto) de quando o teu 
seguidor envia um alāt (Durud Sharif) para si, Eu envio dez 
misericórdias para ele e, quando teu seguidor envia um Salām 
para si, Eu envio dez Salāms para ele.’  
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Dawat-e-Islami – Uma Necessidade Vital 

Allah  diz, no Sagrado Quran, no verso 104 do Sūraĥ           
Āl-e-‘Imrān, parte 4: 

� 

E que haja um grupo dentre vós que chamará (os outros) para 

(fazer) o bem e ordenará o bem e previnirá o mal e, o mesmo 

(grupo), atingiu seus objectivos (sucedidos). 

Comentando o verso acima mencionado, o renomado 
especialistado Quran Muftī A mad Yār Khān   
disse, no Tafsīr-e-Na’īmī, volume 4, página 72, ‘Ó Muçulmanos! 
Deve existir um movimento dessa natureza entre vós, 
permanentemente, que chame os pecadores e não cumpridores 
para o bem, os descrentes para a fé Islâmica, os transgressores 
para piedade, os negligentes para sensibilização, os 
ignorantes para o conhecimento e gnósis Islâmica, os 
reservados para o prazer da devoção (Divina) e aqueles que 
estão em estado de esquecimento à consciência. 
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Do mesmo modo, este movimento deve enforçar a correcção 
das crenças, boas maneiras e boas acções, através de palestras, 
livros, físicamente, forçosamente, de forma gentil (um 
líderpara seus seguidores) e rigorosamente. Ademais, este 
movimentodeverá afastar as pessoas das falsas crenças, maus 
modos, másacções, más intenções e maus pensamentos e 
intenções dalíngua e coração, através de livros e até mesmo 
força (dependendo da autoridade da pessoa).’ 

Todos são Pregadores 

O honrado Mufti  disse ainda: ‘Todos os Muçul 
manos são pregadores, é Far  (obrigatório) para todos eles, 
que comandem as pessoas para fazer boas acções e previnam-
as de cometer más acções.’ Por outras palavras, todo Muçul 
manodeve transmitir aquilo que ele sabe para os outros Muçul 
manos. Em favor disso, o Muftī A mad Yār Khān  
citou o seguinte adīš. O sagrado Profeta  disse: 

‘Transmitam em meu nome, mesmo 

que seja apenas um verso.’ 

 

)

A fundação do Dawat-e-Islami 

Caros Irmãos Muçulmanos! Em todas eras, Allah  enviou 
personalidades sagradas para o Ummaĥ (povo) do Seu Amado 
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e Abençoado Profeta que cumpriram com 

excelência a responsabilidade de ‘ ’, i.e. 

chamar as pessoas para o bem e proibi-las de (cometer) maus 
actos. Estes Santos piedosos inculcaram em outros Muçulmanos 
a mentalidade: Eu devo lutar para reformar-me e reformar as 
pessoas de todo o mundo. 

Uma das tais grandes personalidades é o Shaykh-e- arīqat 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad 
Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee  que fundou a 
campanha Madanī do Dawat-e-Islami, um movimento global e 
não-político, para a pregação do Quran e Sunnaĥ, com a ajuda 
de alguns de seus companheiros, em Karachi, no mês de Żul-
Qa’da-tul- arām 1401 A.H. (Setembro, 1981).  

Ele é um símbolo dos atributos1dos Santos antigos tais como 
temor por Allah, profunda devoção pelo Profeta, zelo e 
determinação em seguir o Quran & Sunnaĥ, e por reviver a 
(prática do) Sunnaĥ, piedade, misericórdia, perserverança, 
paciência, gratidão, humildade, simplicidade, asceticism, 
boas maneiras, desinteresse absoluto pelo mundo, preocupação 

1 Para saber mais sobre a vida do Amir-e-Ahl-e-Sunnat, leia o livro ‘Uma Breve 
Biografia do Amir-e-Ahl-e-Sunnat’ publicado pelo Maktaba-tul-Madinah. 
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com a proteção da fé, ambição de espalhar conhecimento 
religioso e reformar os Muçulmanos. 

A partir da plataforma do Dawat-e-Islami, ele trouxe uma 
revolução Madanī nas vidas de milhões de Muçulmanos, 
especialmente os jovens e as jovens irmãs Muçulmanas. Muitos 
jovens pecadores arrependeram-se de seus pecados e 
adoptaram uma vida piedosa, aqueles que anteriormente não 
faziam alāĥ, não apenas começaram a fazer, mas também 
progrediram até ao ponto de se tornarem Imāms dos Masājid; 
filhos desobedientes e rudes começaram a respeitar e obedecer 
seus pais, aqueles que vagavam pelos vales escuros da Kufr 
(descrença) foram abençoados com a luz do Isslam, aqueles 
que sonhavam com a beleza sensual dos países. 

Europeus ficaram ansiosos e desejosos de contemplar a beleza 
do Sagrado Ka’baĥ e da grande cúpula verde da Amada 
Madīnaĥ; aqueles que preocupavam-se muito e sofriam por 
causa dos seus problemas mundanos, aparentemente sérios, 
ganharam a mentalidade Madanī de pensar nas suas vidas 
futuras; aqueles que gostavam de ler livros de romance e 
imorais ficaram atraídos por ler livros e brochuras de Sábios do 
Aĥl-e-Sunnat  aqueles que gostavam de excursões 
começaram a viajar com os Madanī Qāfilaĥs, no caminho de 
Allah; aqueles cujoúnico propósito era acumular riqueza no 
mundo adoptaram o propósito Madanī: ‘Eu devo lutar para 

reformar-me e reformar as pessoas de todo mundo.’  
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Mensagem Madanī do Dawat-e-Islami em 176 Países 

Pela graça de Allah  e pela benevolência do Seu Profeta 
, pelas bênçãos dos companheiros do Profeta e 

pela ligação espiritual com os Santos, através do suporte dos 
‘Ulamā & Mashāikh e pela virtude dos esforços incansáveis do 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, não apenas a mensagem Madanī do 
Dawat-e-Islami (fundado em Karachi) alcançou todo 
Paquistãomas, também, (na altura da compilação desse texto) 
176 países domundo incluíndo a India, Bangladesh, Emiratos 
Árabes, Sri-Lanka, Inglaterra, Austrália, Coreia e Africa do Sul. 
Esforços para aumentar o progresso estão em envolução, 

. 

! No momento (i.e. em 1433 A.H.), o Dawat-e-
Islami está a servir a religião em mais de 63 áreas. Ijtimā’āt 
inspiradores da (prática) do Sunnaĥ são organizados em 
milhares de lugares, inúmeros pregadores com o espírito 
dominado (com a vontade) de reformar o Ummaĥ viajam com 
as Madanī Qāfilaĥs, inspiradoras do Sunnaĥ, avançando em 
direcção a missão Madanī: Eu devo lutar para reformar-me e a 

pessoas de todo mundo, . 
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Pregando entre os Não-Muçulmanos 

Através do seu esforço individual inspirador, Shaykh-e- arīqat 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  treinou milhares de 
irmãos Muçulmanos e incutiu neles o espírito de lutar para 
reformar-se e também reformar as pessoas do mundo inteiro. 
Fazendo esforço individual, estes irmãos Muçulmanos 
tambéminspiraram outros para os ensinamentos Islâmicos, 
desenvolvendo assim um processo continuo (crescente) de 
chamar para o bem. Milhões de Muçulmanos não praticantes, 
tornaram-se praticantes e dedicados, começaram a cumprir 
com o alāĥ e seguir Sunnaĥs; não-Muçulmanos também 
estão a abraçar o Isslam em diferentes países, como resultado 
dos esforços dos pregadores do Dawat-e-Islami. 

Um não-Muçulmano abraça o Islam 

Caros Irmãos Muçulmanos! Uma Madanī Qāfilaĥ de 92 dias, 
dos devotos de Rasūl foi até Colombo (Sri Lanka), saíndo do 
Madanī Markaz global do Dawat-e-Islami, Faizān-e-Madīnaĥ, 
Bāb-ul-Madīnaĥ, Karachi [Paquistãon]. O dia em que a 
Madanī Qāfilaĥ estava para sair para ficar no distrito de Aero 
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por trinta dias, um irmão Muçulmano trouxe um jovem não-
Muçulmano para o Amīr da Qāfilaĥ. 

Descrevendo alguns aspectos do excelente carácter do nosso 
Nobre Profeta , o Amīr da Madanī Qāfilaĥ 
convidou o jovem a abraçar o Isslam. O jovem fez algumas 
questões, que foram satisfatoriamente respondidas e eventual 
mente ele abraçou o Isslam, por virtude do esforço individual, 

.  

Que Allah  abençoe a todos os Muçulmanos, incluíndo os 
recém-convertidos com firmeza no Isslam! 

 

 

Madanī Qāfilaĥ 

Seguindo o exemplo dos Santos, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
 tem, também, viajado no caminho de Allah 

desde os primeiros dias do Dawat-e-Islami. Ele viajava de 
autocarros e comboios para zonas remotas e distantes, vilas e 
cidades, onde ele por vezes fazia mais de uma palestra por dia. 
Quando ele fosse para qualquer área de Bāb-ul-Madīnaĥ 
Karachi para fazer uma palestra ou para qualquer outra 
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actividade Madanī, ele levava consigo a sua comida incluíndo 
até mesmo sal e água para beber, para evitar pedir a alguém. 

Nos dias iniciais, ele geralmente voltava para casa de noite, 
tendo andado 5 a 6 quilómetros, pois o transporte public 
deixava-o a meio do caminho e ele não tinha dinheiro suficiente 
para pagar a taxa de um taxi ou riquexó. Para além de chamar as 
pessoas para o bem, ele consolava os enfermos (doentes), 
participava em funerais e com sinceridade confortava os 
Muçulmanos em luto, deixando-os impressionadíssimos com 
sua cortesia. 

Pela graça de Allah  e através dos esforços sinceros e 
incansáveis do Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, o Dawat-e-Islami lançou 
um vasto processo de Madanī Qāfilah a nível doméstico e global. 
Inúmeras Madanī Qāfilaĥs, dos devotos de Rasūl tem viajado de 
país  país, cidade a cidade e vila a vila por 3, 12 e 30 dias e, até 
mesmo por 12 e 26 meses, de forma a difundir o conhecimento 
religioso, Sunnaĥs e chamar (as pessoas) para o bem. 

Faces radiantes levaram a Abraçar o Islam 

Em 1425 A.H. (Janeiro, 2005), o Nigrān do Markazī Majlis-e-
Shūrā do Dawat-e-Islami e alguns membros do Majlis Berūn-
e-Mumālik (Majlis para países estrangeiros) viajou com uma 
Madanī Qāfilaĥ para a Africa do Sul, saindo de Bāb-ul-Madīnaĥ, 
Karachi (Paquistão). A Qāfilaĥ foi verificar a terra para a 
construção do Madanī Markaz do Dawat-e-Islami, Faizān-e-
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Madīnaĥ, os irmãos presentes no local receberam e deram-lhes 
as boas vindas de braços abertos. 

Inspirados ao ver as faces radiantes (brilhantes) dos devotos de 
Rasūl, com barbas e turbantes, o dono do local (terreno), um 
não-Muçulmano, avançou em direcção do Nigrān do Shūrā e 
disse: ‘Por favor faça de mim um Muçulmano’, ele foi então, 
imediatamente, instruído a arrepender-se da descrença e 
abraçou o Isslam. Os irmãos Muçulmanos estavam completamente 
felizes e seus cânticos ‘Allah, Allah’, preencheram o ar.  

 

Nota: De forma a aprender mais sobre as bênçãos dos Madanī 
Qāfilaĥs e muitos ensinamentos Islâmicos, leia o livro ‘Faizān-
e-Sunnat’ (volume 1) e ‘Dawat-e-Islami kī Madanī Baĥāraīn’, 
disponíveis em várias subsidiárias do Maktaba-tul-Madīnaĥ. 

 

Centros de Aprendizagem Madanī 

De modo a promover a chamada para o bem efectivo, centros 
de aprendizagem Madanī foram estabelecidos em muitas 
partes do mundo, respeitando o desejo de Amīr-e-Aĥl-e-
Sunnat . 
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Nestes centros educacionais Madanī, irmãos Muçulmanos de 
zonas próximas e distantes vem e ficam, aprendem Sunnaĥs, 
na companhia dos devotos de Rasūl e depois dispersam-se para 
todas partes para chamar as pessoas para o bem. Nestes centros, 
estão disponíveis, a tempo inteiro, alguns irmãos Muçulmanos 
responsáveis, de modo que aqueles que desejarem passar 
algumas horas no caminho de Allah possam adquirir pêrolas 
do conhecimento Islâmico, em qualquer momento. 

Construção de Masājid 

Era um desejo do Shaykh-e- arīqat Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
 restaurar a glória que antes se via em nossos 

Masājid, isto é, os Muçulmanos passarem seu tempo no 
Masājid adorando e fazendo o Żikr de Allah . Além dos 
Masājid já existentes, também novos Masājid estão sendo 
contruídos, para esse mesmo propósito. Um Majlis, nomead 
amente Majlis-e-Khuddām-ul-Masājid foi estabelecido para 
que garantisse a eficiência desses serviços, existe uma constante 
organização para a construção dos Masājid. 

! Muitos Madanī Marākiz, nomeadamente Faizān-
e-Madīnaĥ, foram também construídos em diferentes partes 
do mundo e muitas outras estão sob construção, com o 
consentimento do Markazī Majlis-e-Shūrā do Dawat-e-Islami. 
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Os custos da construção do Madanī Marākiz do Dawat-e-
Islami, Jāmi’a-tul-Madīnaĥ, Madāris-ul-Madīnaĥ e para outras 
actividades Madanī são saldados por doações recebidas dos 
Muçulmanos. Contudo, nem todos estão autorizados a angariar 
estas doações, etc., a aprovação a prior do Markazī Majlis-e-
Shūrā do Dawat-e-Islami é essencial para isso. 

Imāms dos Masājid 

Existem muitos Masājid em que os comités de administração 
não conseguem pagar todas as despesas de salários dos Imāms, 
Mūażżins e serventes. Desejando o bem para essas pessoas, o 
Dawat-e-Islami providencia assitência financeira em forma de 
salários. 

Os Surdos, Mudos e Cegos 

Pela graça de Allah  e por virtude dos esforços de Amīr-e-
Aĥl-e-Sunnat, irmãos Muçulmanos especiais, i.e. os mudos,os 
surdos e os cegos são, também, beneficiados com educação 
Islâmica. Estas são as pessoas que geralmente são consideradas 
como não importantes na sociedade, algumas delas não 
possuem nem mesmo o conhecimento essencial da religião 
pois, elas ficam privadas das companhias dos piedosos. 
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! O Majlis para irmãos Muçulmanos especiais está 
fazendo esforços para transmitir a mensagem do Sunnaĥ a eles, 
sessões de lições especiais são conduzidas para eles em muitas 
cidades do Paquistão, durante os Ijtimā’āt semanais, inspira 
dores do Sunnaĥ, incluíndo os que são organizados em noites 
sagradas e no I’tikāf em congregação no mês de Ramadan. 
Durante essas sessões, Na’at, palestra, Żikr-e-Du’ā são todos 
feitos na linguagem gestual. 

Alem disso, um ‘Curso de 30 dias de Qufl-e-Madīnaĥ’ é também 
organizado, onde os pregadores aprendem a linguagem gestual 
de modo a que eles possam espalhar-se e chamar os irmãos 
especiais ao bem. Há, também, Madanī Qāfilaĥs em que os 
irmãos especiais tomam parte e viajam. 

Um não-Muçulmano Abraça o Islam 

Certa vez, em 2007, um Madanī Qāfilaĥ de cegos, viajando no 
caminho Divino entrou a bordo de um autocarro para chegar 
ao seu destino, um Masjid em Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. 
Alguns ‘irmãos Muçulmanos normais’ (i.e. aqueles que não 
tinham nenhuma deficiência) também acompanharam a 
Qāfilaĥ. Fazendo esforço individual, o Amir da Qāfilaĥ iniciou 
uma conversa com uma pessoa sentada ao seu lado. 

A pessoa disse, ‘Eu não sou Muçulmano’, eu estudei o Islaam e 
sou admirador do mesmo, mas o caráter imoral dos 
Muçulmanos de hoje em dia é um obstáculo para a minha 
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aceitação do Islaam. Contudo, eu notei que todos vós 
estáisvestidos da mesma forma, de branco, e fizeram Salām1 
enquanto entravam no autocarro, além disso, o que deixou-me 
muito surpreso foi ver que até as pessoas cegas que estão 
convosco usaram turbantes verdes e roupa branca e deixaram 
crescer a barba.’ 

Ouvindo seus comentários, o Amir da Qāfilaĥ deu-lhe uma 
breve introdução do ambiente Madanī do Dawat-e-Islami, 
bem como do ‘Majlis para irmãos especiais.’ Ele também foi 
contado sobre os grandes serviços que o Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
prestou a religião. Foi também lhe informado que estes irmãos 
Muçulmanos, cegos, estavam a viajar com a Madanī Qāfilaĥ 
para reformar os Muçulmanos malfeitores (cujo caráter imoral 
servia de obstáculo para que ele abraçasse o Islaam). 
Extremamente impressionado por ouvir tais palavras, ele 
abraçou o Islaam recitando a Kalimaĥ. 

Nota: De modo a ler mais sobre incidentes dos cegos, surdos e 
mudos adquira e leia o livrete ‘Goonga Muballigh’ publicado 
pelo Maktaba-tul-Madinah. 

1 Não é permitido para um Muçulmano fazer Salām para os não-Muçulmanos. Como 
os não-Muçulmanos também viajam por autocarros, etc., a pessoa deve fazer a 
intenção de fazer Salām para os Muçulmanos apenas, enquanto profere as palavras do 
Salām no autocarro, etc. 
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Fazendo Pregação nas Prisões 

Geralmente, aqueles que são privados do conhecimento do 
Quran e Sunnaĥ são enganados pelos seus Nafs e Satanás para 
cometer diferentes tipos de crimes tais como, assassinatos, 
terrorismo, roubos, assaltos, fornicação, tráfico de narcóticos, 
participar em jogos de azar, etc., e eventualmente acabam na 
prisão. 

! Um Majlis do Dawat-e-Islami de nome ‘Majlis 
Faīzān-e-Quran’ tem estado a dedicar-se na reformação dos 
prisioneiros. Impressionados, com as atividades Madanī que 
são feitas nas prisões, um grande número de ladrões e 
criminosos arrependeram-se dos seus pecados. Além disso, 
essas pessoas, após serem libertas, viajam com as Madanī 
Qāfilaĥ e levam suas vidas de acordo com o Sunnaĥ. 

Muitos daqueles que antes nem sequer hesitavam em encher 
pessoas com balas, estão agora apresentando o Sunnaĥ as 
pessoas. Em resultado dos esforços individuais dos pregadores 
do Dawat-e-Islami, prisioneiros não-Muçulmanos estão a abraçar 
o Islaam. 

Prisoneiro Foi Reformado 

Shaykh-e- arīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, ‘Allāmaĥ Maulānā 
Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee 

disse: ! As actividades Madanī do 
Dawat-e-Islami estão sendo feitas nas cadeias, além das 
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actividades de pregação estão sendo também ensinadas, aos 
prisioneiros as formas correctas de recitação do Quran. 
Ademais, um ‘Curso de Sharī’aĥ’ é também conduzido, de 
forma a ensinar as regras e princípios do Sharī’aĥ. Foi 
reportado que muitos daqueles que não haviam desistido de 
cometer actos criminosos até mesmo depois de terem sido 
punidos pela polícia, foram reformados pela virtude das 
bênçãos do ambiente Madanī do Dawat-e-Islami, . 

Este é um incidente narrado por uma irmã Muçulmana do 
Bairro Kasur correio Khuddian, a cidade natal do grande Santo 
Sufi, Baba Bulleh Shah : ‘Fazem oito anos desde que 
fiquei viúva, eu tenho apenas um filho que tornou-se num 
delinquente vendedor de drogas, por se ter juntado a más 
companhias. Eu tentei proibi-lo de envolver-se com aquelas 
más pessoas, mas as minhas tentativas foram em vão, ele até 
batia e insultava-me. Ao invés de trazer conforto e paz para 
meu coração, ele trouxe dor e constante agonia para mim, ele 
foi até preso algumas vezes, mas eu conseguia libertá-lo de 
alguma forma. Ele foi acusado de muitos crimes, no fim ele foi 
sentenciado à prisão. Quase oito meses depois, quando ele saiu 
tendo pago fiança, eu fiquei surpresa em ver aquele filho meu 
que batia e insultava-me a vir desculpar-se aos meus pés com 
lágrimas nos olhos. 
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Logo de seguida, o som do Ażān do alāt-ul-Maghrib souo no 
ar e ele foi para o Masjid para fazer alāĥ, ele era agora uma 
pessoa sóbria e com uma face radiante. O mesmo jovem que 

costumava insultar estava agora a recitar , , , 

, e recintando alāt-‘Alan-Nabī. Tendo feito o alāt-ul-

‘Ishā com Jamā’at no Masjid, ele voltou para casa e foi dormir e 
eu também fui descansar. Quando eu acordei às 2 a.m., eu não 
encontrei-o em sua cama, preocupada, eu suspeitei que ele 
tivesse mais uma vez saído para aquela vida não regrada, mas 
fiquei surpresa ao encontra-lo a fazer o alāĥ de Taĥajjud com 
humildade e concentração, do lado da casa. Terminando o 

alāĥ, ele fez Du’ā para Allah  recitando os seguintes versos: 
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Vendo meu filho a chorar, eu também comecei a chorar e 
abracei-lhe estando nesse estado, nós permanecemos lagrimejando 
ainda por um tempo. Depois de recuperarmos, eu perguntei-
lhe sobre o motivo dessa reforma positiva. Ele revelou que ele 
foi abençoado com o ambiente Madanī do Dawat-e-Islami, 
quando estava na cadeia, onde os pregadores do Dawat-e-Islami 
ensinaram os prisioneirossobre Wu ū, alāĥ, Sunnaĥs, Du’ā e 
a forma correcta de recitar o sagrado Quran. Ele arrependeu-se 
pelos seus pecados pela virtude do esforço individual feito 
pelos devotos do Rasūl. 

Eu estava super feliz em ter ouvido o que ele acabara de 
contar-me e eu estou bastante grata aos pregadores do 
Dawat-e-Islami, que actuaram como catalisadores para que 
meu filho desobediente, criminoso e traficante se reformasse, 
deixando para traz seus actos malígnos. É um grande favor do 
Dawat-e-Islami para mim, uma mãe incapaz de ajudar seu 
filho e também para a nossa família. Que todos os filhos  
que estão presos, cujas mães estão deprimidas, sejam 
abençoados com o ambiente Madanī do Dawat-e-Islami, de 
modo a que eles abandonem os crimes e virem uma nova 
página adoptando o Sunnaĥ do Amado e Abençoado Profeta 

! 

Nota: De forma a estudares mais eventos dessa natureza 
adquira o livrete ‘Serviços do Dawat-e-Islami nas Prisões’ em 
qualquer subsidiária do Maktaba-tul-Madīnah. 
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I’tikāf em Congregação 

Dois ou três anos antes da fundação do Dawat-e-Islami, Amīr-e-
Aĥl-e-Sunnat  efectuou I’tikāf sozinho no mês 
de Ramadan, no Masjid Nūr, Mercado de papel, Mithadar 
Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi (onde ele também era o Imām). No 
ano seguinte, mais dois irmãos Muçulmanos efectuaram I’tikāf, 
por virtude de seu esforço individual. Como resultado de 
esforços persistentes e boas maneiras do Amīr-e-Aĥl-e-
Sunnat , o número dos Mu’takifīn aumentou 
todos os anos até que chegou a 28, atraindo pessoas que 
começaram a visitar esses jovens devotos do Rasūl. 

! No mesmo ano em que o brilhante e 
resplandescente sol do Dawat-e-Islami levantou o I’tikāf em 
congregação, aumentou tendo 60 Mu’takifīn na companhia 
abençoada do Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  e, desta vez, foi 
organizado sob a supervisão do Dawat-e-Islami, no seu primeiro 
Madanī Markaz, Gulzār-e- abīb Masjid (Gulistān-e-Okarvi, 
Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi). Essa tendência de I’tikāf congrega 
cional desenvolveu-se dentro e fora do Paquistão.  

No sagrado mês de Ramadan, nos 30 dias e/ou nos últimos 10 
dias, I’tikāf congregacional é organizado em inúmeros Masājid 
do mundo todo. Milhares de irmãos Muçulmanos 
participaram neste I’tikāf, onde eles aprendem tópicos 
religiosos e Sunnaĥ, para além de fazerem seus actos de 
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adoração individuais. Ademais, muitos Mu’takifīn viajam com 
as Madanī Qāfilaĥ dos devotos do Rasūl, na noite de Eid-ul-
Fitr. Inúmeras irmãs Muçulmanas também efectuam o I’tikāf 
(em casa-Msājid), em suas casas onde muitas outras irmãs 
Muçulmanas aprendem Sunnaĥ, na companhia dessas irmãs 
Muçulmanas Mu’takif. 

Nota: De forma a estudares mais incidents Madanī de I’tikāf 
congregacional, leia o capítulo do Faīzān-e-Sunnat (vol. 1) 
intitulado ‘Bênçãos do Ramadan’ e compre o livrete ‘Dawat-e-
Islami kī Baĥāraīn’ em qualquer subsidiária do Maktaba-tul-
Madīnaĥ. 

 

Revolução Madanī Entre Irmãs Muçulmanas 

! Milhões de irmãs Muçulmanas também aceitaram 
a mensagem Madanī do Dawat-e-Islami. Inúmeras mulheres 
educadas dentro de uma sociedade imoral e repleta de pecados 
não só arrependeram-se de seus pecados, como também 
tornaram-se devotas da Ummuĥa-tul-Muminīn  e 
filha do Sagrado Profeta, Sayyidatunā Fā imaĥ . 
Aquelas que custumavam visitar as melhores lojas, centros de 
entretenimento, discotecas e cinemas sem modéstia, adoptaram 
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o Madanī Burqa’1 como uma parte inseparável do seu código 
de indumentária (vestuário), seguindo as pegadas, o exemplo 
das grandes e modestas mulheres do incidente de Karbala. 

 Um grande número de Ijtimā’āt semanais são 
também organizados em vários locais sobre a atenção do véu. 

, Várias Madāris-ul-Madīnaĥ [para meninas] foram 
criadas, onde irmãs Muçulmanas estão a memorizar o sagrado 
Quran e a aprender a sua recitação correcta grátis. Da mesma 
forma, várias Jāmi’a-tul-Madīnaĥ foram criadas para formar 
irmãs Muçulmanas para tornarem-se Teólogas. , O 
número de āfi āt do Quran e Teólogas Madanī mulheres está 
a crescer no Dawat-e-Islami. Em suma, as irmãs Muçulmanas 
não são inferiores aos irmãos Muçulmanos em nenhum dos 
serviços ao Sunnaĥ. 

Um pequeno olhar sobre as Actividades Madanī 

Mensais das Irmãs Muçulmanas 

A título de exemplo, cá está uma breve lista das actividades 
Madanī feitas pelas irmãs Muçulmanas, em Paquistão, durante 
o mês de Rabi’-un-N r 1433 A.H. (Fevereiro de 2012). Essa lista 
foi fornecida pelo ‘Majlis de Irmãs Muçulmanas’ do Paquistão. 

1 Madanī Burqa’ é uma peça de vestuário comprida e solta não chamativa que cobre o 
corpo da cabeça aos pés.

www.dawateislami.net



1. Mais ou menos 52157 Dars feitos nas casas. 

2. Aproximadamente 2645 Madāris-ul-Madīnaĥ para irmãs 

Muçulmanas adultas foram organizados diariamente por 

todo Paquistão, nas quais 30136 irmãs Muçulmanas 

participaram, adquirindo conhecimento do Quran & 

Sunnaĥ e memorizando vários Du’ās. 

3. Quase 4521 Ijtimā’āt semanais inspiradores do Sunnaĥ, 

do nível de alqaĥ / ‘Alāqaĥ, foram organizados e neles 

participaram 115175 irmãs Muçulmanas. 

4. Cerca de 6375 sessões de aprendizagem foram 

organizadas. 
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Veja como o Ambiente Madanī Causa um 

Desenvolvimento Espiritual! 

Este é o sumário de um incidente contado por uma irmã 
Muçulmana de Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. Ela conta: Apesar de 
eu já ter memorizado o sagrado Quran, por insistência de 
meus pais, eu não revia o mesmo. Embora eu tenha adquirido 
tamanha virtude (de memorizar o Quran) eu não fazia o alāĥ 
regularmente, meus pais estavam preocupados com o esse meu 
estilo de vida.  

Eu gostava muito de seguir a moda e de músicas, tanto que, 
por vezes, eu passava toda noite com auriculares nos ouvidos 
escutando, pior do que isso, eu era viciado em assistir filmes na 
TV. Eu era fã de um cantor e meus amigos faziam piadas sobre 
isso dizendo que eu me lembraria dele até mesmo na altura da 
minha morte. Ai de mim! Se eu alguma vez perdesse qualquer 
‘show’ daquele cantor eu chorava muito e até ficava sem comer. 
Em suma, eu vivia uma vida cheia de pecados. 

Uma das minhas tias, que participava habitualmente nos 
Ijtimā’āt inspiradores Sunnaĥ do Dawat-e-Islami, convidava-
me para participar no Ijtima’, mas eu inventava desculpas para 
não ir. Ela não se desapontou e, pelo contrário, ela continuou a 
convidar-me para o Ijtima’. Finalmente, por virtude de seu 
contínuo esforço individual, eu também fui abençoada com a 
oportunidade de participar no Ijtima’ semanal inspirador 
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Sunnaĥ do Dawat-e-Islami, onde ouvi palestras que inspiram a 
prática da Sunnaĥ, Żikr de Allah  e Du’ā que move o 
coração e tudo isso teve um impacto em mim.  

Uma irmã Muçulmana que era de alqaĥ Nigrān foi muito 
simpática e boa comigo e até vinha para minha casa levar-me 
para o Ijtima’.O contínuo esforço individual dela inspirou-me 
a juntar-me ao ambiente Madanī do Dawat-e-Islami, o que 
levou-me a redenção, arrependi-me de ver filmes, escutar 
músicas e outros pecados. Eu escutei palestras inspiradoras da 
Sunnaĥ, através das cassetes de áudio, publicadas pelo Maktaba-
tul-Madīnaĥ, que fizeram com que eu tremesse com medo de 
Allah , fazendo-me perceber que eu não saberia o que 
fazer se chegasse a minha morte enquanto levo uma vida 
pecaminosa. 

Além disso, os livros e brochuras publicados pelo Maktaba-tul-
Madīnaĥ causaram-me um sentimento de dever em mim, 
inspirando-me para participar na chamada de outras irmãs 
Muçulmanas para o bem. Eu tentava cumprir todas 
responsabilidades que me forem dadas por parte das irmãs 
Muçulmanas mais experientes. 

! Eu continuo a cumprir as minhas actividades 
Madanī do Dawat-e-Islami e fui dada agora a responsabilidade 
de ‘Alāqaĥ Mushāwarat. 
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! No ambiente Madanī, eu aprendi que o Muftī do 
Dawat-e-Islami āfi  Muhammad Fārūq ‘A ārī Al-Madanī 

 recitava um Manzil do Quran diariamente, a 
partir dos sete anos, quando ele era estudante. Seguindo o 
exemplo dele, no presente eu também recito um Manzil do 
Quran todos os dias. Que Allah  abençoe-me com firmeza! 

 

Madanī In’āmāt 

Shaykh-e- arīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  

apresentou uma colecção abrangente do Sharī’aĥ e da arīqaĥ 

chamada ‘Madanī In’āmāt’, na forma de um questionário, 

compost de um mecanismo de efectuar boas acções e evitar as 

más, nesta época de constante pecado. Existem 72 Madanī 

In’āmāt para irmãos Muçulmanos, 63 para irmãs Muçulmanas, 

92 para estudantes do Islaam de sexo masculino, 83 para 

estudantes do Islaam de sexo feminine, 40 para crianças 
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Madanī e 27 para Irmãos Muçulmanos especiais (i.e. cego, 

mudo, surdo). 

Inúmeros irmãos e irmãs Muçulmanas e estudantes agem de 

acordo com os Madanī In’āmāt e preenchem a sua versão do 

tamanho de bolso diariamente, enquanto efectuam o Fikr-e-

Madīnaĥ (i.e. contemplar sobre as acções) numa dada altura. 

Graças a Allah , as dificuldades no caminho de tornar-se 

piedoso e evitar pecados são removidas por virtude da adopção 

do Madanī In’āmāt. ! Por virtude do Madanī 

In’āmāt, a pessoa irá desenvolver a mentalidade de adoptar a 

Sunnaĥ, ter aversão aos pecados e ter um desejo forte de 

proteger a sua fé. 

De forma a tornar-se um Muçulmano praticante, todos devem 

adquirir a brochura de Madanī In’āmāt, em qualquer 

subsidiária do Maktaba-tul-Madīnaĥ e preenche-lo diariamente 

enquanto faz o Fikr-e-Madīnaĥ. A pessoa deve também criar o 

hábito de submete-lo para o irmão responsável do Madanī 

In’āmāt, na sua localidade, até ao dia 10 de cada mês Madanī, 

i.e. mês lunar. 
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Boas – Novas para aqueles que Praticam o Madanī 

In’āmāt 

Caros Irmãos Muçulmanos! Quão afortunados são aqueles que 
agem de acordo com o Madanī In’āmāt! Leiam o incidente 
Madanī que se segue e alegrem-se.Um irmão Muçulmano de 
Hyderabad (Bāb-ul-Islam, Sindh) contou o seguinte incidente 
sobre juramento: Em uma noite do mês de Rajab-ul-Murajjab, 
eu fui abençoado com o grande privilégio de contemplar 
sobreo abençoado e amado Profeta  no meu 
sonho. Os seus lábios abençoados começaram a mexer-se e as 
seguintes palavras foram proferidas: ‘Aquele que efectua Fikr-
e-Madīnaĥ diariamente neste mês, seguindo o Madanī In’āmāt 
será perdoado por Allah .’ 

 

Madanī Mużākaraĥ 

A abençoada companhia do Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  
é, de facto, um grande favor ou merito. Aproveitando a sua 
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companhia, um grande número de irmãos Muçulmanos 
participa nos ‘Madanī Mużākaraĥs’, durante os quais, eles 
fazem perguntas sobre crenças e acções, Sharī’aĥ & arīqaĥ, 
história & Sīraĥ, ciência e medicina, moralidade e 
espiritualidade, informação Islâmica e ecónomia, social e 
assuntos organizacionais (do Dawat-e-Islami) e muitos outros 
tópicos. 

Shaykh-e- arīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  providência 
respostas sábias e que inspiram na devoção ao Profeta sobre 
estas questões. Além disso, como habitual, ele também concede 
aos participantes a oportunidade de recitar alāt-‘Alan-Nabī, 

há certas alturas, recitando em voz alta ‘ .’ 

Cura Espiritual e Istikhāraĥ 

! Um Majlis do Dawat-e-Islami chamado ‘Majlis 
Maktūbāt & Ta’wīżāt-e-A āriyyaĥ’ está ocupado em providênciar 
tratamento spiritual gratuíto para os Muçulmanos que se 
encontram com aflições, na forma de Ta’wīżāt (amuletos), com 
a permissão do Shaykh-e- arīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, ‘Allāmaĥ 
Maulānā Muhammad Ilyas Attar Qadiri . Ademais, 
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Istikhāraĥ 1  é também feito, beneficiando milhares de 
Muçulmanos diariamente. 

! Sem exageros, o Majlis ofereceu milhões de 
Ta’wīżāt e cartas de consolação, condolências e reconfortantes 
para os Muçulmanos. Ademais, de acordo com aproximações 
feitas, (até a altura da compilação desta epistóla) o número de 
tendas de Ta’wīżāt (para irmãos Muçulmanos) montadas 
diariamente dentro e fora do Paquistão é de mais de 600 e 150, 
respectivamente. Mensalmente, quase 125000 pacientes são 
beneficiados nessas tendas e quase mais de 60000 Maktūbāt-e-
‘A āriyyaĥ (incluindo aqueles que são entregues por correio 
ou enviados pela internet) são despachados.  

Do mesmo modo, mensalmente mais de 400000 Ta’wīżāt-e-
‘A āriyyaĥ e súplicas são oferecidos. Por virtude das bençãos 
das Tendas de Ta’wīżāt-e-‘A āriyyaĥ, quase que mensalmente 
mais de 100 Madanī Qāfilaĥs (de 3 dias) viajam e quase 10000 
novos irmãos Muçulmanos participam no Ijtimā’ semanal 
inspirador da Sunnaĥ. Similarmente, mensalmente mais de 
26000 pessoas são iniciadas na ordem spiritual do Silsilaĥ 
‘Āliyaĥ Qādiriyyaĥ Razaviyyaĥ ‘A āriyyaĥ. 

Aqueles que procuram por Ta’wīżāt devem participar no 
Ijtimā’ semanal inspirador da Sunnaĥ, organizado nas suas 

1 Para detalhes acerca do Istikhāraĥ, consulte o livro ‘Tesouro Madanī de Bênçãos’ 
publicado pelo Maktaba-tul-Madīnaĥ, entre as páginas 278 à 280. 
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cidades e adquirir Ta’wīżāt nas tendas-barracas que são lá 
montadas, durante o Ijtimā’. Existem vários incidents Madanī 
do Ta’wīżāt-e-A āriyyaĥ. 

Tumor Cerebral 

Um irmão Muçulmano de Sukkur (Bāb-ul-Islam, Sindh) 
contou, sob juramento, o seguinte incidente: Uma pessoa da 
nossa área tinha um tumor cerebral e já havia passado por duas 
cirurgias, ela estava numa condição muito deplorável, até 
mesmo os Médicos demostraram certa frustração pelo seu caso. 
Entretanto, alguém sugeriu-lhe para que adquirisse Ta’wīżāt-e-
A āriyyaĥ, mas seus familiars não deram muita atenção, dada 
a condição miserável que ele se encontrava. 

Certo dia, seu irmão mais novo, preocupado e triste, foi para 
uma das tendas de Ta’wīżāt-e-A āriyyaĥ e, com lágrimas nos 
olhos, disse: ‘O meu irmão mais velho encontra-se em uma 
condição extremamente crítica; aparentemente esta será sua 
última noite neste mundo, ele já não reconhece a ninguém e 
está com dificuldades severas em respirar, por favor dá-me um 
Ta’wīż para ele.’ Confortando-o, o irmão Muçulmano do 
Majlis disse: ‘Não fiques desapontado; Allah  é quem dá a 
Cura, leva estes Ta’wīżāt consigo; muitos pacientes sofrendo de 
doenças incuráveis pela medicina actual foram curados pelas 
bênçãos destes Ta’wīżāt.’ 
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No dia seguinte, seu irmão, com uma face radiante de 
felicidade, veio para a tenda e disse: ‘Após ter ido para casa, eu 
amarrei o Ta’wīż na cabeça do meu irmão doentio (que 
aparentava estar em seus últimos suspiros), ele abriu seus olhos 
em apenas alguns minutos, deixando todos os membros da 
família admirados. Ele depois sinalizou aos membros da família 
para ajudá-lo a sentar-se, ! Ele agora começou a 
alimentar-se.’ 

Dois dias depois, o irmão Muçulmano que estava afectado com 
o tumor no cérebro veio para a tenda dos Ta’wīżāt-e-A āriyyaĥ, 
com suas próprias pernas, para encontrar os irmãos 
Muçulmanos responsáveis pela tenda e contou-lhes que ele já 
tinha melhorado sua condição em 75 porcento, ! 

 

Note: De forma a estudares mais incidents de cura spiritual, 
adquira os seguintes livros publicados pelo Maktaba-tul-Madīnaĥ: 
‘Khaufnāk Balā’, ‘Purisrār Kuttā’, ‘Sīngaun Walī Dulĥan’ and 
‘Khush Na īb Marī .’ 

Treinamento dos ujjāj 

Na maravilhosa época de Hajj; pregadores dos Dawat-e-Islami 
providenciam treinamento e aulas para os ujjāj (perigrinos), 
nos campos de āji, sob a supervisão do Majlis Hajj & ‘Umraĥ 
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(Dawat-e-Islami). Livros sobre o Hajj tais como o ‘Rafīq-ul-
aramayn’ são distribuídos gratuitamente entre aos ujjāj, de 

forma a orientá-los sobre Hajj e a peregrinação para Madīna-
tul-Munawwaraĥ . 

Institutos Educacionais 

Shaykh-e- arīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  disse: 
‘Estudantes são um tesouro precioso do país e futuros líderes 
da nação. Se eles forem treinados e orientados no Sharī’aĥ e 
Sunnaĥ, então o temor por Allah e a devoção pelo Sagrado 
Profeta  prevalecerá por todo lado na 
sociedade.’ De modo a familiarizar professores e estudantes 
com o Sunnaĥ do Sagrado Profeta  actividades 
Madanī são efectuadas em instituições educacionais como 
Madāris religiosas, escolas, faculdades e universidades. 
Inúmeros estudantes participam nos Ijtimā’āt, inspiradores da 
Sunnaĥ e viajam com as Madanī Qāfilaĥs. 

! Vários estudantes ímpios e que eram amantes das 
ciências mundanas, tornaram-se agora regulares no alāĥ e 
estão a seguir a Sunnaĥ. Além disso, o ‘Curso de Faīzān do 
Quran & adīš’ é, também, organizado nas férias para o 
treinamento espiritual dos estudantes. 
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Jāmi’a-tul-Madīnaĥ 

A primeiríssima subsidiária do Jāmi’a-tul-Madīnaĥ foi 
inaugurada sob a supervisão do Dawat-e-Islami em 1995, no 
Segundo piso do prédio da Madrasa-tul-Madīnaĥ, situado na 
colónia Godrah em Nova Karachi, Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. 
Com o passar do tempo, muitas outras subsidiárias do Jāmi’a-
tul-Madīnaĥ foram também abertas, até a altura da compilação 
deste epist la (i.e. 30 de Rabī’-un-Nūr 1433 A.H.) 176 Jāmi’āt, 
com o nome ‘Jāmi’a-tul-Madīnaĥ’, foram estabelecidas, onde 
mais ou menos 7000 irmãos Muçulmanos estão a ser educados 
em Dars-e-Ni āmī (cursos siculares) (com alojamentos e 
infraestruturas para internatos, onde necessário). Do 
mesmomodo, perto de 3500 irmãs Muçulmanas estão, 
também, em formação, gratuita, no curso de ‘Ālimaĥ. 

Estudantes dos Jāmi’āt do Dawat-e-Islami, tem adquirido um 
sucesso notável, nos muitos anos que se passaram, nos exams 
que tomam lugar na Tan īm-ul-Madāris, no Paquistão, que é a 
principal organização nacional de Madāris dos Aĥl-e-Sunnat. 
Por vezes, estes estudantes ficam em 1º, 2º e 3º lugare. O título 
‘Madanī’ é adicionado aos nomes dos estudiosos sobre quem 
os diplomas de finalização do Dars-e-Ni āmī são conferidos 
pelo Jāmi’a-tul-Madīnaĥ. 

Madrasa-tul-Madīnaĥ 

Inúmeras Madāris para if -e-Nā iraĥ, com o nome de 
Madrasa-tul-Madīnaĥ foram estabelecidas. Até a data da 
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compilaçãodesta brochura, mais ou menos 1108 Madāris-ul-
Madinaĥ (para rapazes e raparigas) estão em operação no 
Paquistão. Quase 72000 rapazes e raparigas estão sendo 
ensinados if  e Nā iraĥ nestas Madāris gratuitamente. 

Madrasa-tul-Madīnaĥ (Para Adultos) 

! Sob a supervisão do movimento global e não 
pol tico, para a propagação do Quran e da Sunnaĥ, Dawat-e-
Islami, milhares de Madāris-ul-Madīnaĥ (para adultos) 
funcionam diariamente, após o alāt-ul-‘Ishā, em diferentes 
Masājid etc., onde adultos aprendem o Quran e duás com a 
pronúncia correcta do alfabeto Árabe, a forma correcta de 
efectuar alāĥ e muitas outras Sunnaĥ, de forma gratuíta. 

Clínicas 

Em uma escala limitada, foram também estabelecidas clínicas 
onde o atendimento e tratamento dos pacientes são 
providenciados para os estudantes e colaboradores, 
gratuitamente. Se necessário, pacientes normais são também 
admitidos nestas clínicas e, para além disso, eles são 
transferidos para hospitais maiores para obter melhor 
tratamento médico se a situação assim o exigir. No Madanī 
Markaz global, Faīzān-e-Madīnaĥ Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi, 
um mini-hospital com 11 camas encontra-se a oferecer 
serviços médicos. 
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Takhassus-fil-Fiqĥ* 

O Dawat-e-Islami tem, também, a honra de organizar um 
curso pós - Dars-e-Ni āmī chamado Takha u -fil-Fiqĥ, no 
seu Jāmi’a-tul-Madīnaĥ, sob a supervisão de eruditos 
altamente qualificados. Muitos irmãos Muçulmanos que 
passaram do Dars-e-Ni āmī aprendem a ciência do Fatwā, por 
virtude deste curo que tem a duração de dois anos. Um teste de 
aptidão é conduzido para a admissão a este curso. Uma mesada 
é concedida aos estudantes, de forma a evitar que eles passem 
por dificuldades financeiras durante o curso de Muftī. De 
momento, este curso é ministrado apenas no Jāmi’a-tul-
Madīnaĥ Faīzān-e-Madīnaĥ Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. 

Adicionalmente a formação que é adquirida durante este 
curso, os estudantes são também requisitados a estudar o 
Fatāwā Razaviyyaĥ (todos os 30 volumes) e o Baĥār-e-Sharī’at 
(as 20 partes) como auto-estudo. Além disso, é também 
necessário que os estudantes estudem vastas colecções de 
Fatāwā publicadas em Urdu por parte dos Muftis do Aĥl-e-
Sunnat. De seguida, um diploma de Mutakha i -fil-Fiqĥ é 
conferido àquele que escrever 1200 Fatāwā, sob a supervisão de 
Muftis. Aquele que escreve ainda mais 1400 Fatāwā é elevado 
para o grau de vice Muftī e, ao escrever mais 1400 Fatāwā, 
sujeitos a aprovação do Majlis para Iftā do Dawat-e-Islami, é 

* Especialização em Jurisprudência Islâmica 
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dado a designação de Muftī & Mu addiq (i.e. aquele que está 
autorizado para sancionar Fatāwā). Um ano do curso de 
Takha u -fil-Funūn & Tawqīt é também oferecido. 

Majlis Ta qīqāt-e-Shar’iyyaĥ 

Para resolver novos problemas enfrentados pelos 
Muçulmanos, foi estabelecido o Majlis-e-Ta qīqāt-e-
Shar’iyyaĥ. Este Majlis é compost por Muftis e Eruditos 
Madanī do Dawat-e-Islami. 

Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunna  

Foram estabelecidos alguns Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat em 
diferentes partes do Paquistão, onde os Muftis e Eruditos Aĥl-
e-Sunnat do Dawat-e-Islami estão ocupados a providenciar 
orientação Shar’ī aos Muçulmanos. Até a altura da compilação 
deste texto, mensalmente mais de 45000 Fatāwā (incluíndo os 
que são enviados por correio electrônico) são publicados pelos 
10 segmentos do Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat, sediados em 
diferentes cidades do Paquistão – a maior parte dos Fatāwā são 
concedidos em formato impresso. 

Adicionalmente, milhares de irmãos Muçulmanos conseguem 
a solução para seus problemas e dificuldades mesmo por 
chamada telefónica, ou por visitar o Dār-ul-Iftā em 
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pessoalmente, como forma de empenhar esforço para lidar 
com seus problemas de acordo com a Sharī’aĥ. ! 
Mais esforços estão a caminho. 

Internet 

A mensagem do Islam está sendo promovida por todo mundo, 
através do website www.dawateislami.net e outros websites de 
diferentes departamentos do Dawat-e-Islami. 

Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat Online 

Os serviços do Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat estão disponíveis no 
website do Dawat-e-Islami (www.dawateislami.net), através 
dos quais questões colocadas por Muçulmanos de todas as 
partes do mundo são respondidas. As objeções levantadas pelos 
descrentes contra o Islam são respondidas e eles são convidados 
a abraçar o Islam. 

Maktaba-tul-Madīna  

Os livros de A’lā a rat , Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
 e outros eruditos Islâmicos, publicados pelo 

Maktaba-tul-Madīnaĥ, chegaram às mãos de milhões de 
pessoas comuns, espalhando e promovendo a Sunnaĥ. 

! O Dawat-e-Islami tem a sua própria máquina de 
impressão e, além disso, milhões de cassetes de audio e VCDs 

www.dawateislami.net



contendo palestras inspiradoras da Sunnaĥ e Madanī Mużākaraĥs 
difundiram e chegaram a todos cantos do mundo. 

Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ 

O Majlis ‘Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ’ é composto pelos ‘Ulamā 
(Eruditos) e Muftis do Dawat-e-Islami. O Majlis tomou a 
ambiciosa responsabilidade de servir a religião nas áreas de 
ciências Islâmicas, pesquisa e publicação. A sua estrutura é 
baseada nos seguintes seis Shu’bāĥs (departmentos): 

1. Shu’baĥ Kutub A’lā a rat (livros de A’lā a rat ) 

2. Shu’baĥ Darsī Kutub (livros sílabo) 

3. Shu’baĥ I lā ī Kutub (Livros de Pregação) 

4. Shu’baĥ Taftīsh-e-Kutub (Livros de Autenticação) 

5. Shu’baĥ Takhrīj (Referência de Citações) 

6. Shu’baĥ Tarājim Kutub (Tradução de Livros) 

A maior prioriadade do Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ é apresentar 
os livros preciosos de A’lā a rat, Imām-e-Aĥl-e-Sunnat, 
Imām A mad Razā Khān  de uma forma simples e 
compreensível, de acordo com as necessidades da era actual. 
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Majlis-e-Taftīsh Kutub-o-Rasāil 

A medida que o trabalho Madanī do Dawat-e-Islami progredia, 
os Muçulmanos ficaram mais e mais interessados em ler livros 
religiosos. Houve uma altura em que era difícil vender 20 a 30 
livros de Eruditos Aĥl-e-Sunnat em uma congregação mas, 
agora, , milhares de livros são vendidos. Novas 
lojas de livros Islâmicos estão sendo abertas e novos escritores 
estão tendo seus trabalhos publicados. 

A actual tendência de negócio é tal que, se a demanda por um 
produto aumenta, aqueles que o manufacturam concentram-se 
em aumentar suas quantidades para poder ganhar mais e mais, 
ao invés de aumentar a qualidade do produto. A mesma 
situação é visível quando se trata de livros, a tendência de 
serem vendidos livros cheios de erros de impressão terríveis 
aumentou rapidamente e, em jeito de esforço para evitar isso, 
muitos proprietários de lojas de livros Islâmicos assim como 
novos autores e compositores foram convidados a uma 
Madanī Mashwaraĥ bem preparada, que tomou lugar, onde 
foi-lhes instigado o temor de pecados perpétuos causados pela 
possível difusão de ensinamentos Islâmicos distorcidos, por 
causa da impressão de livros não autênticos. Esse evento teve 
um bom impacto neles. 

Por conseguinte, de forma a previnir que se espalhem 
ensinamentos do Islam de forma distorcida para os 
Muçulmanos e que isso resulte em pecados perpétuos por 

www.dawateislami.net



causa da impressão de livros não autênticos, o ‘Majlis-e-
Taftīsh-e-Kutub-o-Rasāil’ (o departamento de autenticação de 
livros e Brochuras) foi estabelecido. Este Majlis avalia 
diferentes escritores e autores de livros, em termos de suas 
crenças, blasfémias, moral, gramática Árabe e regras Shar’ī e 
depois emite um certificado de verificação. 

Cursos Diferentes 

Diferentes cursos são organizados para a formação de 
pregadores, por exemplo, o Madanī Qāfilaĥ de 41 dias e o 
curso de Madanī In’āmāt, o curso de Tarbīyyatī de 63 dias, o 
curso de Imāmat, de Mudarris, etc. De modo a espalhar a 
chamada para o bem entre os mudos, os cegos, um curso de 30 
dias de Qufl-e-Madīnaĥ é conduzido para que os pregadores 
formem-os na linguagem gestual. Os pregadores são 
capacitados a falar, dar palestras, recitar Na’at e fazer Żikr & 
Du’ā, tudo isso em linguagem de sinais. 

Ī āl-e-Šawāb 

Para Ī āl-e-Šawāb, o Maktaba-tul-Madīnaĥ oferece a facilidade 
de imprimir os nomes dos familiares falecidos da pessoa em 
livros tais como Faīzān-e-Sunnat, Leis do alāĥ, alāĥ das 
Irmãs Muçulmanas e muitos outros livros e brochuras, etc. 
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Tendas do Maktaba-tul-Madīnaĥ 

Para casos de distribução gratuíta de livros e brochuras por 
parte de famílias, em ocasiões de casamento, funerais, etc., o 
Maktaba-tul-Madīnaĥ oferece a facilidade de preparar tendas. 
Faça a gentileza de apenas contactar o Maktaba e o resto dos 
serviços será arranjado pelo pessoal do Maktaba. 

 

Majlis-e-Tarājim 

Livros e Brochuras publicados pelo Maktaba-tul-Madīnaĥ são 
traduzidos pelo Majlis-e-Tarājim, em idiomas diferentes e 
enviados para o mundo todo. ! As traduções estão 
sendo feitas em 27 idiomas diferentes do mundo, as línguas 
incluem: 

1. Árabe 2. Inglês 3. França 
4. Espanhol 5. Russo 6. Norueguês 
7. Dinamarquês 8. Chinês 9. Italiano 
10 Alemão 11 Português 12. Malaio 
13 Turco 14 Grego 15. Crioulo 
16 Bengali 17 Télego 18. Tâmil 
19 Kannada 20 Hausa 21. Swahili 
22 Hindi 23 Gujarati 24. Sinhala 
25 Persa 26 Sindhi 27. Pashto 
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Ijtimā’āt no Estrangeiro 

Em alguns países do mundo, Ijtimā’āt inspiradores da Sunnaĥ 
recebem milhares de irmãos Muçulmanos nativos daqueles 
países. Por virtude desses Ijtimā’āt, por vezes, descrentes 
abraçam o Islam e, no final destes Ijtimā’āt, Madanī Qāfilaĥs 
viajam no caminho de Allah. 

Tarbīyyatī Ijtimā’āt 

Dois / Três dias de Tarbīyyatī Ijtimā’āt são organizados para 
irmãos Muçulmanos, dentro e fora do Paquistão. Milhares de 
irmãos muçulmanos responsáveis participam nestes Ijtimā’āt e 
recebem orientação detalhada sobre como efectuar o trabalho 
Madanī do Dawat-e-Islami de formas mais eficientes. 
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Madrasa-tul-Madīnaĥ Online 

! Em Shawwal-ul-Mukarram 1432 A.H. (Setembro 
de 2011) o Majlis ‘Madrasa-tul-Madīnaĥ Online’ foi também 
estabelecido, providenciando à irmãos Muçulmanos de 
diferentespaíses a facilidade de aprender o sagrado Quran, com 
a pronúncia correcta, por via da Internet e de forma gratuíta. 
Além do método correcto de recitação do Quran, regras 
básicas de ensinamentos Islâmicos com o Wu ū, Ghusl, 
Tayammum, Ażān, alāĥ, Zakāĥ, Saumuh (jejum) e Hajj etc., 
são também ensinadas para os irmãos Muçulmanos. 

Dār-ul-Madinaĥ 

! No dia 25 de afar-ul-Mu affar 1432 A.H. (31 de 
Janeiro de 2011), um outro departamento extremamente 
importante, nomeado Dār-ul-Madīnaĥ, foi estabelecido. A 
formação deste departamento importante é feita com o 
objectivo de educar uma nova geração do Ummaĥ Muçulmano, 
em ciências Seculares e Islâmicas, e para que com isso eles 
possam levar suas vidas seguindo a Sunnaĥ. 

 

Canal Madanī 

Se um adorador do fogo por alguma razão abir um hotel em 
qualquer área habitada por Muçulmanos, será difícil convencer 
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a todos que (consumirem) a carne ou qualquer prato que inclui 
algum tipo de carne daquele hotel, pos que será um pecado e 

arām. Caso aconteça que um Muçulmano também abra um 
hotel na mesma área, espera-se que o problema será 
ultrapassado automaticamente, pois será fácil persuadir os 
Muçulmanos a tomar refeições apenas naquele hotel. 
(restaurante) 

A Televisão é um caso similar, pois encontra-se presente em 
todas as casas. Todos Muçulmanos sábios, estão cientesquão os 
males são difundidos pela TV na nossa sociedade. Embora os 
pregadores do Dawat-e-Islami tentaram o máximo erradicar a 
TV da sociedade, eles conseguiram muito pouco sucesso nesse 
aspecto. 

Infelizmente, a maior parte das pessoas estão tão fascinada 
com a TV que parece que elas praticamente não conseguem 
resistir em ficar sem ver TV, mesmo estando cientes de todos 
os efeitos maléficos que esta tem tanto nas suas vidas 
mundanas assim como na vida Futura. Como resultado desse 
extremo fascínio das pessoas pela TV, o Satanás não apenas 
corrompe seus carácteres, mas também ataca seus valores e 
virtudes Islâmicas. Forças anti-Islâmicas estão também se 
empelhando para distorcer os ensinamentos Islâmicos, sob o 
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disfarce de ‘Islam Moderno’, sufocando o verdadeiro espírito do 
Islam. 

Estando nestas circunstâncias, se nós condenarmos a TV 

através das palestras nos Masājid, mudanças significativas 

espera-se que ocorram em apenas 5% dos Muçulmanos, que 

são regulares em efectuar o alāĥ nos Masjids, e mais do que 

isso, aqueles que efectuam o alāĥ nos Masājid tem pouco 

interesse em ouvir as palestras Islâmicas. Ademais, irmãs 

Muçulmanas são ainda mais excluídas, pois, não lhes é 

permitida a entrada nos Masjids, como então poderão elas se 

informar sobre as palestras feitas nos Masājid? Se nós 

publicarmos em forma de literatra Islâmica, livros e epistólas, 

apenas alguns Muçulmanos aparentam ter interesse em 

estudá-las.  

Estando sob estas circunstâncias alarmantes e críticas, se 

nossos esforços de reformar os Muçulmanos limitarem-se 

apenas dentro dos Masājid e aos Ijtimā’āt (congregações), nós 

não seremos capazes de alcançar a maior parte dos 

Muçulmanos com as vitaismensagens do Islam necessitadas. 

Por outro lado, os inimigos do Islam continuam a fazer 

esforços para tentar desorientar os Muçulmanos com 

informação distorcida e desorientadora por via de seus canais 

de TV corrompidos. 
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Por conseguinte, nós chegamos a conclusão, que é 
provavelmente impossível erradicar completamente os efeitos 
malignos desse tipo de TV da sociedade. Ficamos apenas com 
uma opção, a título de exemplo, no caso de grandes cheias, o 
fluxo das águas é direccionado para as machambas de modo a 
que se protejam as casas enquanto, ao mesmo tempo, as farmas 
são irrigadas.  

Do mesmo modo, os ensinamentos do Islam podem ser 
difundidos por meio da TV enquanto, ao mesmo tempo, tenta-
se acordar os Muçulmanos de seu sono profundo de 
negligência e fazendo-lhes ficar conscientes das consequências 
desastrosas dos pecados e distorção dos ensinamentos 
Islâmicos (causados pela TV). Portanto, quando nós 
apercebemo-nos que era possível lançar um canal de TV para 
providenciar aos Muçulmanos ensinamentos benéficos e 
verdadeiros do Islam, sem no entanto usar filmes, canções, 
músicas e todas outras actividades pecaminosas, o Markazī 
Majlis-e-Shūrā do Dawat-e-Islami lutou arduamente e lançou 
o Canal Madanī, no sagrado mês de Ramadan, 1429 A.H. 
(2008). O ‘Madanī Channel’ está a transmitira mensagem da 
Sunnaĥ para as casas dos Muçulmanos e alcançou um sucesso 
tremendo em um curto espaço de tempo. 
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É evidente que os Muçulmanos ficarão protegidos contra 
outros canais pecaminosos, desde que eles mantenham-se 
ocupados assistindo o Canal Madanī Channel. Com a Graça de 
Allah, Todo-Poderoso, , o Canal Madanī alcançou um 
sucesso acima das nossas expectativas, nós recebemos milhares 
de mensagens de encorajamento, oriundas de todas as partes 
do mundo todos os dias. Além das felicitações, estas 
mensagens tem também, revelado grandes mudanças positivas 
que estão acontencendo nas vidas de muitas pessoas, por 
virtude de assistirem o nosso Canal Madanī. Muitos 
arrependeram-se dos seus pecados, começaram a efectuar o 

alāĥ e agir de acordo com a Sunnaĥ. Até mesmo alguns 
descrentes afirmam ter abraçado o Islam, por virtude de 
assistir o Canal Madanī Channel. São aqui apresentados a 
título de exemplo, três exemplos de incidents Madanī 
relacionados com o Madanī Channel: 

1. Um não Muçulmano Abraça o Islam 

Um irmão Muçulmano de Markaz-ul-Auliyā (Lahore) reportou 
que havia um televisor em uma loja na área deles, os 
trabalhadores daquela loja habitualmente assistiam diferentes 
canais de TV. Quando o Canal Madanī do Dawat-e-Islami foi 
lançado, no abençoado mês de Ramadan de 1429 A.H. (2008), 
eles ficaram muito impressionados e começaram a assistir os 
programas do canal diariamente. Um dos trabalhadores era 
um jovem não Muçulmano, ele estava fascinado com os 
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programas do Canal Madanī.  Ele ficou muito 
impressionado com a simplicidade do Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 

 e, depois de apenas três dias a assistir o Canal 
Madanī, ele recitou o Kalimaĥ e abraçou o Islam. 

 

2. Agora eu sinto-me envergonhado por assitir Canais 

que proliferam o Pecado 

Uma pregadora do Dawat-e-Islami reportou que uma irmã 
Muçulmana, seus filhos e o pai deles gostavam muito de 
assistir canais pecaminosos, a Televisão era habitualmente 
ligada desde muito cedo nas manhãs e cenas vergonhosas de 
mulheres descaradas a dançar, etc., eram assistidas continuamente. 
As crianças assistiam programas obscenos na TV, assim que 
retornavam da escola.  Quando o abençoado Ramadan 
(1429 A.H, 2008) veio, uma das suas grandes bênçãos apareceu 
na forma do Canal Madanī, que agradou aos devotos do Rasūl. 
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! Na casa daquela irmã Muçulmana, onde apenas 
canais que proliferavam coisas pecaminosas eram habitual 
mente assistidos, agora o Canal Madanī é assistido. Se alguém 
coloca um canal pecaminoso, este é imediatamente trocado 
pelo Canal Madanī. O marido dela conta: ‘Agora, quando eu 
coloco qualquer canal pecaminoso, eu sinto-me envergonhado, 
pois, eu sou um ‘A ārī e o meu Murshid (Amīr-e-Aĥl-e-
Sunnat ) aparece no Canal Madanī. Como 
poderei eu assistir um canal que mostra programas obscenos? 

 

3. Bar foi Encerrado 

Um irmão Muçulmano de Markaz-ul-Auliyā (Lahore) conta 
que uma pessoa que operava um clube de bilhares na área deles 
vendia álcool e colocava filmes pornográficos. Quando ele 
assistiu os programas do Canal Madanī, no mês de Ramadan 
de 1429 A.H. (2008), ele ficou tão impressionado que não 
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apenas parou com seu negócio de vender álcool, etc., mas 
também encerrou o clube de bilhares em apenas dois dias. 

 

Nota: De forma a adquirir e ler mais incidents relacionados 
com o canal Madanī, consulte o livro entitulado ‘Um não-
Muçulmano Abraça o Islam’ publicado pelo Maktaba-tul-
Madinah. 

8 Pêrolas Madanī do Dawat-e-Islami 

De: Shaykh-e- arīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, ‘Allāmaĥ Maulānā 
Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi : 

1. O objectivo fundamental do Dawat-e-Islami é difundir o 
‘Islamismo’ para as pessoas do mundo todo, de tal forma 
que os pregadores promovam os preceitos Islâmicos, 
mantendo-se firmes na prática do Sunnaĥ e deixando ‘o 
debate de refutações’ para os teôlogos do Aĥl-e-Sunnat que 
são especialistas nessa área. 

2. O termo ‘Islamismo’ aqui mencionado refere-se as 
palavras e acções do amado e abençoado Profeta 

 que foram firmemente adoptadas por Sayyidunā 
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Imām Abū anīfaĥ, Sayyidunā Imām Mālik, Sayyidunā 
Imām Shāfi’ī e Sayyidunā Imām A mad Bin anbal 

, que foram disseminadas por Sayyidunā Imām 
Abul asan Ash’arī e Sayyidunā Imām Abū Man ūr 
Maturīdī , que foram postas em prática pelo 
Soberano de Bagdad, Ghauš Pāk, Sayyidunā Shaykh 
‘Abdul Qādir Jīlānī, Gharīb Nawāz Sayyidunā Khuwājaĥ 
Mu’īn-ul- aq Waddīn Chishtī, Sayyidunā Shaykh 
Shaĥāb-ul- aq Waddīn Suĥarwardī e Sayyidunā Shaykh 
Baĥā-ul- aq Waddīn Naqshbandī , que foram 
aceites pelos teôlogos (estudiosos/eruditos) do Aĥl-e-
Sunnat, como por exemplo, o autor do Rad-dul-Mu tār, 
Khātim-ul-Fuqaĥā, Sayyidunā Shaykh Sayyid Muhammad 
Amīnuddīn Ibn ‘Ābidīn Shāmī , Sayyidunā 
Shāĥ Mullā Jīwan Ĥindī , Sayyidunā Shāĥ 
‘Abdul ‘Azīz Mu addiš Diĥlvī  e muitos outros 
incluindo, particularmente, A’lā a rat, Imām do Aĥl-e-
Sunnat, erradicador do Bid’aĥ, Mujaddid Ummaĥ, 
revivedor do Sunnaĥ, Erudito do Sharī’aĥ, Guia da 

arīqaĥ, ‘Allāmaĥ, Maulānā, Al- āj Al- āfi , Al-Qārī 
Ash-Shāĥ Imām A mad Razā Khān  que 
elaborou de forma clara a doutrina (dos santos do Islam 
mencionados acima) em seus livros, que são 
excepcionalmente benéficos, tais como Al-Mu’tamad-ul-
Mustanad, Tamĥīd-ul-Īmān, ussām-ul- aramayn etc. 
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3. Todos irmãos e irmãs Muçulmanas devem segurar com 
firmeza no Maslak [i.e. doutrina] de A’lā a rat. A Maslak 
de A’lā a rat é a mesma com a dos companheiros do 
Profeta e santos do Islam, i.e. acreditar na unicidade de 
Allah  e adorar somente a Ele, e acreditar no Profeta 
Muhammad como o verdadeiro e ultimo 
Profeta enviado por Allah . Ademais, a doutrina inclui 
também confirmar e defender a devoção (para com) da 
santidade em Allah  e Seu Profeta , 
não recusar obrigação alguma do Islam, ficar totalmente 
afastado de blasfémias contra Allah , Seu Profeta 

 e dos companheiros do Profeta  
etc., manter-se distante de blasfemos e de criar ódio com 
eles, etc. 

4. No Islam, os verdadeiros eruditos e estudiosos são tidos 
na mais alta estima e são superiores ao público em geral, 
por virtude de seu conhecimento religioso. Um teôlogo e 
erudito do Islam recebe mais recompensas por suas 
adorações, quando comparado com um não-estudioso. 
Sayyidunā Muhammad Ibn ‘Alī  narrou: ‘2 
Rak’āt de alāĥ efectuados por um erudito são superiors a 
70 Rak’āt efectuados por um não-erudito.’  
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Por conseguinte, é necessário que todos aqueles 
associadosao Dawat-e-Islami, bem como para todos os 
Muçulmanos, nunca contradigam os eruditos e estudiosos 
do Aĥl-e-Sunnat, jamais sejam negligentes em prestar-
lhes respeito, honrá-los e evitem por completo olhar para 
eles com menosprezo. Não cometam o grande pecado de 
caluniá-los com críticas sobre o carácter deles e suas 
acções, sem que seja permissível pelo Sharī’aĥ, o que é um 
grande pecado e acto arām que dá direito ao Inferno. 

Sayyidunā Abul af -ul-Kabīr  disse: ‘A pessoa 
que calunia um erudito / teôlogo (virá) no Dia do 
Julgamento (em tal estado que) a sua face estara 
desesperada pela misericórdia de Allah .’ 

 

Sayyidunā Abu Żar Ghifārī  narrou: ‘Um 
erudito é um sinal e evidência de Allah  na Terra; 
aquele que criticar um erudito será arruinado.’  

A’lā a rat Imām A mad Raza Khān  disse: 
‘Procurar defeitos num erudito do Islam e atribuí-los a ele 
é arām. Por causa desta acção, uma pessoa afastar-se 
desse teôlogo Islâmico e, portanto, desistira de adquirir 
conhecimento das regras e preceitos do Islam a partir 
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dele, (isto será) fatalpara ela (para a pessoa que apontou 
defeitos).’  

As pessoas não inteligentes que proferem frases 
insultuosas e caluniosas contra os teôlogos Islâmicos 
devem ter Temor pois, elas chegam a proferir palavras tais 
como: ‘Tenha cuidado com ele, irmão! Ele é um ‘Allāmaĥ 
Sahib [teôlogo]!’, ‘Teôlogos são gananciosos’, ‘Eles tem 
inveja de nós’, ‘Por nossa causa, ninguém lhes dá valor’, 

‘Deixe-lhe, ele é apenas um Mawlvī’, ( algumas 
pessoas em forma de escârnio referem-se aos eruditos 
Islâmicos dessa forma), ‘Esses Mullā!’, ‘Os teôlogos não 
fizeram nenhum trabalho para a causa dos Aĥl-e-Sunnat’, 
(por vezes, o não gostar da forma que um erudito faz suas 
palestras, leva pessoas a expressarem-se dessa forma), 
‘Fulano de tal faz palestras como um Mawlvī’ etc.  

Descrevendo os diferentes casos de desrespeito por um teôlogo 
Islâmico com os veredictos Shar’ī para cada um deles, A’lā 

a rat  disse: ‘Se alguém fala mal de um teôlogo 
(Islâmico) pelo simples motivo dele ser um teôlogo, então isso 
é pura (descrença) Kufr. Se a pessoa considera Far  tratar o 
teôlogo/erudito com respeito, por causa de seu conhecimento 
religioso mas, fala mal dele ou insulta-o, ou ainda menospreza-
o por causa de qualquer indiferença mundana, então (essa 
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pessoa) é um grande Fāsiqe Fājir [transgressor]. Se ela desejar 
mal (ao teôlogo Islâmico), sem qualquer motivo, então essa 
pessoa está espiritualmente doente e com um Nafs impuro, 
com isso tendo chances de cometer Kufr (descrença). 

Consta num dito:  (i.e., 

aquele que deseja mal para um teôlogo Islâmico, sem justa 
causa, está em perigo de (cometer) Kufr).  

 

São apresentados abaixo alguns exemplos de declarações 
blasfémicas e acções em que o desrespeito pelos eruditos do 

Islam e pela Sharī’aĥ podem ser encontradas.  Se 
alguém em algum momento cometeu blasfémia contra um 
estudioso, seja por palavras ou acções, por causa de ter algum 
tipo de ressentimento pelo conhecimento religioso daquele 
estudioso (do Islam), então essa pessoa deve arrepender-se e 
renovar sua fé e, caso seja casado, renovar também o seu Nikah 
[casamento]. Ademais, se ela for um Murīd (discípulo), ela 
deverá renovar, também, o seu Baī’at. 

Blasfemar no Sharī’aĥ é Kufr. Por exemplo, se alguém 
disser: ‘O que eu deveria saber do Shara’ Wara’? (I.e. 
maldito Sharī’aĥ), ele tornar-se-á Kāfir. Do mesmo modo, 
se um Fatwa emitido por um teôlogo respeitado e 
atencioso for dado a uma pessoa e, a pessoa deitar o Fatwa 
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no chão ou disser: ‘Eu rejeito este Fatwa’, (ela tornar-se-á 
Kāfir).  

‘O que estes Mawlvī sabem?’ A blasfémia os teôlogos é 
evidente nesta frase e, blasfemar os eruditos do Islam é 
Kufr.  

Se uma pessoa disser ‘Mawlvīs são todos malandros’, i.e. 
ela fala mal de todos os teôlogos; o veredicto de Kufr é 
aplicável para esta pessoa.  

‘Estes teôlogos arruinaram o país’ – esta é uma declaração 
de Kufr.  

É também Kufr dizer que os Mawlvīs desintegraram a 
religião. 

Dizer ‘Allah  revelou a religião de forma fácil e 
simples, mas os Mawlvīs tornaram-na difícil’ é Kufr 

pois  (i.e. blasfemar os eruditos 

Islâmicos, bem como os descendentes do Profeta é Kufr). 
 

Se alguém disser ‘O conhecimento ensinado pelos 
eruditos é apenas um conjunto de estórias e lendas, ou 
‘…são apenas desejos’, ou ‘…é apenas aldrabice’, ou se a 
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pessoa disser, ‘Eu não acredito no conhecimento baseado 
em aparências’, i.e. ela refere-se a Sharī’aĥ como algo ‘faz 
de conta/enganador’, tal pessoa tornar-se-á Kāfir e, todas 
essas declarações são Kufr.  

Se uma pessoa disser: ‘O que é que eu posso fazer com o 
conhecimento (do Islam)? Deve existir dinheiro no bolso 
da pessoa!’ O decreto de Kufr aplica-se para essa pessoa. 

Se alguém disser para um erudito Islâmico, ‘Desaparece e 
mantenha teu conhecimeto guardado em uma panela’, 
proferir tais palavras é Kufr.  

Lembre-se! Apenas os eruditos/teôlogos do Aĥl-e-Sunnat 
serão tratados com respeito. No que diz respeito a 
eruditos herécticos (aqueles que tem uma crença errada), 
a pessoa deve fugir até mesmo da sua sombra, pois tratá-
los com respeito, escutar suas palestras, estudar seus livros 
e adoptar suas companhias, tudo isso é arām e também 
um veneno letal para o Īmān da pessoa [Fé Islâmica]. 

5. As práticas dos Aĥl-e-Sunnat são a nossa identidade, 
portanto não mostre desinteresse em praticá-las. Por 
exemplo: 

a) No abençoado mês de Rabi’-un-Nūr, fazer a 
celebração do Mīlād (i.e. do abençoado aniversário do 
nosso Sagrado Profeta ) com total 
vigor. Enfeitar as casas, lojas, etc., com luzes decorativas, 
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durante os primeiros 12 dias e, colocar bandeiras 
verdes (nas vossas casas, carros, etc.) por todo o mês. 

Além disso, decorem vossos Masajid e vossas zonas 
etc., com luzes decorativas e bandeiras verdes. Passe a 
noite do abençoado nascimento (i.e. a 12a noite de 
Rabi’-un-Nūr) no Ijtima’ Żikr-o-Na’at e dê boas 
vindas a ‘Alvorada das Bênçãos’ estando em pé e com 
as bandeiras verdes nas suas mãos, recitando alāt-o-
Salam (Durud Sharif) no momento exacto do ub

ādiq. No dia 12 de Rabi’-un-Nūr, i.e. Ide Mīlād-un-
Nabī , prepare uma marcha para o 
Mīlād e participle, enquanto cantam ‘Mar abā!’ 

b) Organize Ijtima’ Żikr-o-Na’at nas ocasiões de Ide 
Mi’rāj1-un-Nabi , dias dos quatro 
Cálifas do Islam, Giyārĥwīn anual e dia de Razā (25 
Safar-ul-Mu affar). 

c) Nas ocasiões de ‘Urs, faça arranjos para que as 
Madanī Qāfilaĥs fiquem nos Masājid adjacentes ás 
sepulturas dos santos e espalhem a chamada para o 
bem, seguindo o plano e programa da Madanī Qāfilah, 

1 A Ascenção do Sagrado Profeta . 
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colhendo assim bênçãos em abundância do santo cujo 
o ‘Urs está a ser celebrado. 

6. Todos aqueles que estão associados com o Dawat-e-Islami 
devem efectuar os trabalhos Madanī Dawat-e-Islami que 
lhes é incumbido, dentro dos limites da Sharī’aĥ e 
obedecendo o Markazī Majlis-e-Shūrā, o Inti āmī Kābīnaĥ 
de seus países, os seus Majlis-e-Mushāwarat regionais e até 
mesmo o Żaīlī Nigrān dos seus Mushāwarat locais. 

7. Satanás faz com que se perca trabalho religioso, fazendo 
as pessoas falarem mal uma das outras. Portanto, se tu 
notares qualquer defeito ou mal em um irmão 
Muçulmano, não cometa o grande pecado da calúnia 
revelando seus defeitos para outras pessoas, sem a 
permissão da Sharī’aĥ. Ao inves disso, sempre que 
possível de forma gentil procure reformar aquele irmão 
Muçulmano de forma directa e em privado. Se isso não 
ajudar a resolver os problemas, então fique em silêncio e 
faça Du’ā por ele. 

Caso se tema que este problema possa causar a perda de 
trabalhos religiosos, então procure a ajuda do Żaīlī Nigrān 
do seu Mushāwarat, quer falando com ele em privado ou 
escrevendo para ele, contando que ele seja capaz de 
resolver o problema. Pelo contrário, de modo a ficar 
dentro dos limites da Sharī’aĥ, leve o assunto ao alqaĥ 
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Nigrān do seu Mushāwarat. Se ele não puder resolver o 
problema, então seguindo passo a passo, escale o assunto 
para o Nigrān do ‘AlāqāīMushāwarat, depois para o 
Nigrān Mushāwarat da cidade, de seguida para o Nigrān 
Mushāwarat da divisão e, por fim, para o Nigrān do 
Inti āmīKābīnaĥ do seu país. 

Lembre-se! Sem a permissão da Sharī’aĥ, se tu contares o 
defeito (má acção/comportamento) daquele irmão 
Muçulmano para uma única pessoa, tu serás um pecador, 
não importa o quão sénior e superior em termos de 
responsabilidade organizacional aquela pessoa seja. 
Ademais, se o assunto vazou por sua causa, causando 
problemas organizacionais na área e a perda do trabalho 
Madanī, a culpa por causar tamanho problema no 
trabalho religioso estará sobre os seus ombros, fazendo 
com que mereças um castigo horrivel na Vida Futura. 

8. Os seguintes critérios devem ser observados para 
escolherem-se Bayān (discursos) para os Ijtimā’āt 
inspiradores da Sunnaĥ, etc. 

a) Apenas os pregadores que tenham um conhecimento e 
boas práticas excelentes, bem como uma grande 
habilidade de pregar o Islam (por exemplo, os que 
passaram oDars-e-Ni āmī e possuem um vasto e largo 
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conhecimento, associado a uma memória forte e a 
habilidade de evitar erros Shar’ī) são permitidos a fazerem 
seus discursos/palestras sem o uso de livros (i.e. do coração). 

b) Os pregadores que não possuem uma vasta quantidade de 
conhecimento devem adquirir as páginas essenciais dos 
livros dos eruditos do Aĥl-e-Sunnat e fotocopiá-las, de 
seguida guardá-las em seus diários/agendas e fazer seus 
discursos lendo palavra por palavra daquelas páginas. 

De forma a obter inúmeras bênçãos na vida Mundana, assim 
como na Vida Futura, tu deves juntar-se ao ambiente Madanī 
do Dawat-e-Islami. Participe nos Ijtimā’ semanais, inspiradores 
da Sunnaĥ do Dawat-e-Islami que tomam lugar na sua cidade, 
haja de acordo com o Madanī In’āmāt, viaje com a Madanī 
Qāfilah e mantenha-se a assistir o Canal Madanī. 
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Um olhar sobre os 63 Departamentos do Dawat-e-Islami 

Serviços de Pregação e Reformação: Madanī In’ m t, Madanī 
Qāfilaĥs, pregando entre os não-Muçulmanos, Majlis Berūn-e-Mulk. 

Serviços de Treinamento e Congregações: Centros de 
Treinamento Madanī, Ijtimā’āt local e semanal, provincial e 
internacional, Tarbīyyatī Ijtimā’āt para irmãos responsáveis, 
Ijtimā’āt no Estrangeiro, I’tikāf em congregação, Majlis Hajj & 
‘Umraĥ, Majlis Madanī Mużākaraĥ. 

Serviços Educacionais: Jāmi’a-tul-Madīnaĥ (para rapazes), 
Jāmi’a-tul-Madīnaĥ (para raparigas), Madrasa-tul-Madīnaĥ, 
Madrasa-tul-Madīnaĥ (para raparigas), Madrasa-tul-Madīnaĥ 
(para adultos), Madrasa-tul-Madīnaĥ (para irmãs Muçulmanas 
adultas), Madrasa-tul- Madīnaĥ Online, Dār-ul-Madīnaĥ, Dār-
ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat, Dār-ul-Iftā Online, Takha u -fil-Fiqĥ, 
Takha u -fil-Funūn, Majlis Tawqīt, Majlis Ta qīqāt-e-
Shar’īyyaĥ e cursos diferentes. 

Serviços de Pesquisa e Mídia: Majlis Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ, 
Majlis Tarājim, Maktaba-tul-Madīnaĥ, Tendas da Maktaba-
tul-Madīnaĥ’, Madanī Channel, Majlis I.T. 

Serviços Sociais: Majlis Shu’ba-e-Ta’līm, Majlis para irmãos 
Muçulmanos especiais, Majlis Jail (Faizān-e-Quran), Majlis 
para comerciantes, Majlis para advogados, Majlis de 
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Transporte, Majlis para médicos, Hakim Majlis, Majlis para 
medicos veterinários, Majlis para medicos de homeopatia, 
Majlis de desportos, Majlis ‘Ushr, Majlis Rābi aĥ, Majlis 
Rābi aĥ bil-‘Ulamāĥ Wal-Mashāikh, Majlis Mazārāt (templos), 
Majlis para Mídia e Publicação, Majlis para subúrbios e vilas. 

Serviços de Bem-Estar: Majlis Khuddām-ul-Masājid, Majlis 
Āimmaĥ Masājid, Majlis Madanī Āimmaĥ, Majlis Maktūbāt-o-
Ta’wīżāt-e-‘A āriyyaĥ, Majlis-e-‘Ilāj, Ī āl-e-Šawāb, distribuição 
de livros e o Majlisdeseja o bem dos Muçulmanos. 

Serviços Administrativos: Majlis Māliyāt (finanças), Majlis de 
Activos, Majlis Ijāraĥ, Majlis de Segurança. 

Serviços Miscelânios: Revolução Madanī entre as irmãs 
Muçulmanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro Pêrolas de Sabedoria 

Sayyidunā Ibrāĥīm bin Adĥam disse: ‘Eu fiquei na companhia de 
alguns santos em uma montanha do Líbano; cada um deles deu-me os seguintes 
conselhos para que eu passasse para as pessoas. 

1. Aquele que enche seu estômago com comida, não alcançará prazer na 
adoração. 

2. Aquele que dorme muito, não terá bênçãos na sua idade. 

3. Aquele que deseja apenas agradar as pessoas, ficará desesperado pela 
satisfação de Allah . 

4. Aquele que cal nia (fala mal dos outros) e fala desnecessariamente, não 

morrerá como Muçulmano.’  
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