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Face Luminosa
1. Criança cospe no poço
Sayyiduna Shaykh Muhammad Bin Sulayman Jazuli
  ,!  
  "
 . disse, ‘Eu estava em viagem. Chegado o
momento do Salah. Havia um poço, mas não havia
uma corda e nem sequer um balde. Eu estava ansioso.
Entretanto, uma menina olhando de cima de uma
casa perguntou-me, ‘O que é que procura?’ Eu respondi,
‘Corda e balde.’ Ela perguntou o meu nome. Eu
  ,! -.
respondi: Muhammad Bin Sulayman Jazuli     "

‘Meu Deus! Você é uma pessoa muito famosa mas
na sua condição nem sequer consegue tirar a água
1
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do poço! Dizendo isso, ela cuspiu no poço. De
repente e surpreendentemente, a água começou a
subir. Depois de fazer Wudu ele perguntou à menina,
‘Filha! Diga-me a verdade. Como é que conseguiu
fazer este milagre?’ Ela respondeu, ‘Eu recito Durud‘Alan-Nabi em abundância. Por causa disso, este
milagre ocorreu.’
Sayyiduna Shaykh Muhammad Bin Sulayman Jazuli
  ,!  
  "
 . prosseguiu dizendo, ‘Impressionado com
a menina, eu fiz uma firme intenção de escrever um
  ,! -.
livro sobre Durud-‘Alan-Nabi.’ (Ele    "

depois escreveu um livro sobre Durud-‘Alan-Nabi
intitulado ‘Dalail-ul-Khayrat’.) (Sa’adat-ud-Darayn, pp. 159)
Que Allah      tenha misericórdia deles e nos perdoe
na prestação de contas por causa deles!
2
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ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٓ
ب امِي
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِل ِ َو َسلم3 ت َعا6ا
صل

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ ;
الب ِ ۡيب
صلوا

Excelente Dádiva para os Devotos de Salat-oSalam
Queridos Filhos:   / 0 1! ! Vocês aperceberam-se! Que
grande privilégio foi concedido à menina Madani pela
bênção de recitar Durud-‘Alan-Nabi. Ela cuspiu no
poço e a água subiu. Queridos filhos! Tenham em
mente que a menina Madani foi abençoada pela graça
especial de Allah      e foi suficientemente capaz de
fazer subir a água apenas por cuspir no poço. Para
pessoas comuns como nós, não devemos cuspir em
nenhum tanque, lago ou poço. Tal como aquela
menina Madani, nós devemos ter o hábito de enviar
3
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cada vez mais Durud ao Amado e Abençoado Profeta
$
  ٖ     
  "
! #  . Devemos tentar o nosso melhor
para recitar cada vez mais Durud-‘Alan-Nabi queira
estejamos em pé, a andar ou deitados.
(Regra: se recitar Durud-‘Alan-Nabi ou qualquer outra
invocação quando estiver deitado, deve dobrar as
suas pernas.)
Zikr-o-Durud har ghari wird-e-zaban rahay
Mayri fuzul goi ki ‘adat nikal do
Que eu possa sempre fazer Zikr e recitar Durud-‘Alan-Nabi
Que eu possa estar livre do hábito de falar em vão

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ ;
الب ِ ۡيب
صلوا
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2. Face Luminosa
$
O Amado e Abençoado Profeta   ٖ       "
! #  foi
alimentado primeira vez por Sayyidatuna Bibi Aminah

%2 
  "
 . por sete dias: em seguida por Sayyidatuna
! 3

Suwaybah %2   "
 . por alguns dias e depois por
! 3

Sayyidatuna Bibi Halimah %2   "
 . até aos dois anos
! 3
de idade. Em relação à infância sagrada do Amado e
$
Abençoado Profeta   ٖ       "
! #  , Bibi Halimah

%2 
  !" 3
 . declarou: ‘a face Bonita e brilhante do
$
Amado Profeta Muhammad   ٖ       "
! #  brilhava
tanto à noite que não havia necessidade de uma
lâmpada para iluminação. Um dia, o nosso vizinho
Umm-e-Khawlah Sa’diyah perguntou-me, ‘Ó Halimah!
Um tipo de luz brilhante emana da sua casa todas as
noites. Você acende fogo em sua casa à noite?’ Bibi

Halimah %2    "
 . respondeu, ‘Não é a luz do fogo
! 3
$
mas a face brilhante de Muhammad   ٖ       "
! #  .’

(Extraído do: Tafsir Alam Nashrah, pp. 107)

5
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Queridos filhos! Allah Todo Poderoso      criou o Seu
$
Amado Profeta Muhammad   ٖ       "
! #  com Nur.
O Nosso Nobre Profeta   ٖ       !   # $ é, sem dúvida,
um ser humano mas criado por Nur, único e o maior
de todos os seres humanos.
Nur wala aya hay han Nur lay kar aya hay
Saray ‘alam mayn yeh daykho kaysa Nur chaya hay
Um grande ser humano veio com Nūr
E iluminou o mundo inteiro com Nūr

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل
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3. Mãos Abençoadas e Camelo Doente

Sayyidatuna Bibi Halimah %2   "
 . declarou: Sempre
! 3
que entrava em casa com o Amado e Abençoado
Profeta   ٖ       !" # $ , começava a emanar almíscar
(tipo de perfume) das casas da tribo Banu Sa’d. O
coração das pessoas ficava cheio de carinho pelo
$
Amado Mustafa   ٖ       "
! #  . Eles desenvolveram
uma crença tão forte nas suas bênçãos que se alguém
tivesse uma dor em qualquer parte do corpo, ia
$
segurar a mão abençoada do Sagrado Profeta   "
! # 
  ٖ     e colocá-la sobre a parte dorida, curando-a
imediatamente pela graça de Allah      . Se um camelo
ou uma cabra deles ficasse doente eles faziam o
$
Amado e Abençoado Profeta   ٖ       "
! #  acariciar
o animal, curando-o. (As-Sirat-ul-Halbiyah, vol. 1, pp. 135)

7
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Oito milagres surpreendentes das mãos
abençoadas
Queridos Filhos! Vocês devem ter-se apercebido das
$
bênçãos das sagradas mãos do Sagrado Profeta   "
! # 
  ٖ    ! Deixem-me falar-vos sobre mais oito milagres
$
das mãos abençoadas do Nobre Profeta   ٖ      "
! #  :
1.

Durante a Ghazwah1, uma flecha atingiu um

dos olhos de Sayyiduna Qatadah ! 2   !   3
 . ,
um companheiro amado, que teve como resultado
a saída do olho da cavidade ocular. O Curador
dos Curadores, o Amado e Abençoado Profeta
$
  ٖ     
  "
! #  pegou o olho em suas abençoadas
mãos e voltou a colocá-lo na cavidade ocular.

$
A Guerra na qual o nosso Amado Profeta   ٖ        "
! #  participou
é chamada de Ghazwah.

1

8
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$
Ele   ٖ       "
! #  depois fez um Du’a, juntando
perfeitamente o olho na respectiva cavidade
ocular e tornando a sua visão melhor que a do
outro olho.

2.

Certa vez uma Qafilah entrou na corte do
Amado Profeta   ٖ       !" # $ . Um dos viajantes
do Qafilah estava doente e costumava ter ataques.
Tocando a sua abençoada mão nas costas do
paciente, o Profeta de Rahmah   ٖ        !" # $
disse (enquanto se dirigia ao ‘mal’ presente no
corpo do paciente), ‘Saia! Ó inimigo de Allah.’
$
Em seguida o Nobre Profeta   ٖ         "
! # 
acariciou a face do paciente. Pelas bênçãos deste
acto, o paciente recuperou e tornou-se tão saudável
e bonito que ninguém no Qafilah era melhor
que ele.
9
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3.

$
Uma vez o Amado e Abençoado Profeta    "
! # 
  ٖ     acariciou a canela da perna partida do
seu companheiro Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Atik

! 2 
   "
 . , acanela da perna sarou e parecia que
! 3
nada tinha acontecido nela.

4.

$
Uma vez o Sagrado Profeta   ٖ        "
! # 
acariciou a face afectada por varicela do amado
companheiro Sayyiduna Abyad Bin Hammal

! 2 
   "
 . . A sua face curou imediatamente. Até
! 3
as marcas deixadas pela varicela desapareceram.

5.

Em ocasiões diferentes, o Amado e Abençoado
$
Profeta   ٖ      "
! #  deu a alguns companheiros
varas ou pequenos ramos de árvores e com a sua
abençoada mão essas varas e ramos transformaram
-se em espadas.
10
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6.

$
Uma certa vez ele   ٖ       "
! #  acariciou a face
de uma pessoa e ela tornou-se iluminada e
brilhante.

7.

$
Uma vez ele   ٖ       "
! #  acariciou um paciente.
Pelas suas bênçãos, o paciente tornou-se saudável
e o seu corpo tornou-se perfumado.

8.

$
Quando o Nobre Profeta   ٖ       "
! #  acariciou
o peito do seu companheiro Sayyiduna ‘Usman

Bin Abul ‘As ! 2    !   3
 . a sua memória tornou-se
muito forte. (Al-Burhan, pp. 373 to 397, Mulakhkhaṣan)

Zara chehray say pardah to haṫao Ya Rasulallah
Ĥamayn didar to apna karao Ya Rasulallah
Revele a sua face abençoada e brilhante, Ya Rasulallah
Conceda-nos o privilégio de contempla-lo, Ya Rasūlallah

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل
11

َ َ ۡ ُّ َ
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صلوا
www.dawateislami.net

Luminous Face

4. Como se a camela falasse!
Um primo e amado companheiro do Amado e
Abençoado Profeta, Sayyiduna ‘Abdullah Ibn ‘Abbas

4
  
!   3
 %! 2 
 . afirmou, ‘Uma vez o Sagrado Profeta
$
   ٖ     
  "
! #  perdeu-se do seu avô Sayyiduna

‘Abdul Muttalib ! 2   "
 . num vale de Makkah
! 3
Mukarramah. Tendo-o procurado em vão, o avô
regressou a Makkah Mukarramah e rezou derramando
lágrimas, agarrando-se às cortinas de Ka’bah para
$
que o Amado e Abençoado Profeta   ٖ       "
! # 
fosse encontrados. Enquanto isso, Abu Jahl, um
descrente infame, que estava a regressar com o seu
rebanho de cabras, montado numa camela, viu o
$
Amado Profeta   ٖ       "
! #  . Baixando a sua
$
camela, ele colocou o Nobre Profeta   ٖ       "
! # 
sentado atrás dele e tentou levantar a camela mas
isso não aconteceu. Quando ele colocou o Sagrado
12
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$
Profeta   ٖ       "
! #  sentado à frente dele, a camela
levantou-se. Era como se a camela estivesse a dizer a
$
Abu Jahl: Ó seu idiota! Ele   ٖ       "
! #  é o Imam.
Como é que ele pode estar atrás de um Muqtadi!

Sayyiduna ‘Abdullah Ibn ‘Abbas 4 %! 2    !   3
 . ainda
disse, ‘Como Allah Todo Poderoso      fez Sayyiduna
     2; 1< # encontrar a sua
Musa Kalimullah 56 7
  8! 9:
mãe através do faraó, Ele      fez com que o Amado
$
e Abençoado Profeta   ٖ       "
! #  encontrasse o
seu avô através de Abu Jahl. (Ruh-ul-Ma’ani, Juz 30, pp. 532)

Pérolas Madani a partir Duma História Verídica
Predilectos Filhos! Já viram a omnipotência (isto é,
poder) de Allah Todo Poderoso      ! Através de
Abū Jahl, Allah Todo Poderoso      fez com que o
$
Amado Profeta   ٖ       "
! #  encontrasse o seu
avô. Certamente, Allah      faz o que Ele      quer.
13
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É também evidente que até os animais fazem reverência
$
ao Sagrado Profeta   ٖ       "
! #  mas para o inferno
com aqueles seres humanos imprudentes e incapazes
que não reconhecem isso. Um perfeito Wali e um
verdadeiro devoto de Rasul, A’la Hadrat Maulana
Shah Imam Ahmad Raza Khan /-'  ,!  .   afirmou
na página 112 da sua colecção de Na’at ‘Hadaiq-eBakhshish’:
Apnay Maula ki hay bas shan ‘azim janwar bhi karayn
jin ki ta’zim
Sang kartay ĥayn adab say taslim payr sajday mayngira
kartay hayn

Explicação de Kalam-e-Raza: Veja a glória do Amado
$
Profeta   ٖ       "
! #  ! Animais reverenciam-no;
pedras saúdam-no com imenso respeito e as árvores
curvam-se em Sajdah em frente dele.
َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َۡ ;
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل
الب ِ ۡيب
صلوا
14
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5. O Amado Profeta  Bateu no chão com o
Calcanhar e Brotou água da Nascente
$
Abu Talib que era o tio do Sagrado Profeta     "
! # 
  ٖ   disse, ‘Certa vez eu estava presente com o meu
sobrinho num local chamado ‘Zul-Majaz’. De repente
$
eu senti sede. Eu disse a Muhammad Mustafa ( "
! # 

  ٖ    
  ), ‘Ó meu sobrinho! Eu estou sedento.’ Eu
informei-lhe disso não para pedir-lhe água porque ele
também não tinha alguma água, mas para compartilhar
o meu problema.
$
Abu Talib ainda acrescentou, ‘Logo que ele   "
! # 
  ٖ     escutou-me, desceu imediatamente do seu
cavalo e disse, ‘Ó tio! Está sedento?’ Eu disse, ‘Sim’.
$
Ouvindo isto, Sayyiduna Muhammad   ٖ       "
! # 
bateu no chão com o calcanhar e jorrou água da
nascente. Ele   ٖ       !" # $ de seguida disse-me, ‘Ó
tio! Beba a água.’ Então eu bebi a água. (At-Tabqat-ul-

Kubrā li-Ibn Sa’d, vol. 1, pp. 121; Ibn ‘Asākir, vol. 66, pp. 308)

15
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A articulação que liga o pé à perna chama-se tornozelo,
enquanto a parte traseira do pé abaixo do tornozelo
é chamado de calcanhar.
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ ;
الب ِ ۡيب
صلوا

Visão nunca ficará fraca
Se uma pessoa olhar para o céu depois de fazer
Wuḍū e recitar Surah Qadr, a sua visão nunca
enfraquecerá,

.
(Masail-ul-Quran, pp. 291)

16
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Eu era Viciado em Vídeo Games
Um irmão muçulmano de Shakargarh distrito de
Narowal, Punjab, (Paquistão) declarou: Na minha
infância, eu costumava perder muito tempo jogando
vídeo games. Eu não fazia Salah regularmente. A
sorte sorriu para mim quando o meu pai internou-me
numa Madrasa-tul-Madinah.  =! 40 . Eu primeiro
terminei Nazirah (leitura) do Sagrado Alcorão e
depois tornei-me Hafiz. Além disso, eu aprendi boas
maneiras.  =! 40  Pela bênção de Madrasa-tul-Madinah
do Dawat-e-Islami, comecei a fazer Salah regularmente
cinco vezes por dia e a usar a veste Madani. Aquele
que antes costumava falhar todos os Salah, agora até
o Nafl Salah com prazer tais como Tahajjud, Ishraq
e Chasht.
Depois de ter recebido as bênçãos do Dawat-e-Islami,
eu tentei convencer o pai duma criança para interná17

www.dawateislami.net

Luminous Face

la na Madrasa-tul-Madinah. No começo, ele recusou
mas quando lhe demonstrei através do meu exemplo
como eu comecei a fazer Salah regularmente e a usar
as vestes Madani, pelas bênçãos do Dawat-e-Islami,
na medida em que eu costumava falhar o Salah e a
vaguear sem objectivo com a cabeça descoberta no
passado, então ele ficou inspirado e internou o seu
filho na Madrasa-tul-Madinah, onde veio a completar
o Nazirah do Sagrado Alcorão e tornou-se Hafiz.
 =
! 40
  ,

No momento em que faço este relato, eu
também sou estudante do Dars-e-Nizami numa
Jami’a-tul-Madinah.
Allah      karam aysa karay tujh pay jahan mayn
Ay Dawat-e-Islami tayri dhum machi ho
Que Allah      abençoe o Dawat-e-Islami com tanta graça,
Que se torne glorioso em cada lugar!

18
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Vídeo Games
Amados Filhos! Devem ter-se apercebido que a
criança que um dia foi viciada em jogos de vídeo
começou a fazer Salah e tornou-se uma criança justa
e piedosa pelas bênçãos do ambiente Madani da
Madrasa-tul-Madinah do Dawat-e-Islami. Você
também deve associar-se ao ambiente Madani do
Dawat-e-Islami para sempre. Allah      lhe livre se
você tem o hábito de jogar vídeo game, tente o seu
melhor em abandonar esse hábito.

Desinteresse pela Religião e Perda de Fé Através
de Vídeo games
Poucas crianças estão cientes de facto de que os
inimigos do Islão produzem jogos com o fim de
arruinar a nova geração do Isslam. Estes jogos são
19
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destinados a levar as crianças muçulmanas longe dos
ensinamentos isslâmicos, e até incitam o ódio nos
seus corações contra o Isslam. Por exemplo, algumas
personagens do jogo aparecem matando personagens
vestidas com roupas isslâmicas e com barbas, bonés e
turbantes. Às vezes, as personagens isslâmicas são
apresentadas como terroristas, e a pessoa que joga de
vídeo game assiste todas estas cenas na tela. Será que
estes jogos aumentam ou diminuem o amor pelo
Islam no coração da pessoa que os assiste ou mesmo
joga? A resposta disto pode ser melhor obtida a
partir da própria consciência individual.

Doenças causadas por vídeo games
A pessoa que joga vídeo games pode sofrer de
fraqueza visual, cãibras nos músculos e dor de cabeça.
20
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Desastres Terríveis por Causa de vídeo games
Devido ao facto de assistir frequentemente as
personagens vestidas indecentemente nos vídeo
games, a pureza de espírito das crianças mergulha na
lama suja da falta de vergonha, fazendo com que se
tornem viciados da contemplação ilícita. Além disso,
os traficantes de drogas também têm acesso fácil aos
clubes de vídeo game e muitas crianças e rapazes
tornam-se suas vítimas. Alguns ficam de tal modo
presos na armadilha que são incapazes de se livrar
deles durante toda a sua vida. Em tais lugares,
“coisas sujas” são feitas às crianças. Aqueles que para
lá vão secretamente sem informar os seus familiares
tornam-se particularmente vítimas de pessoas com
mente suja. Como consequência de jogar jogos
repletos de luta, morte e violência, as crianças
perdem ou ficam com falta de bondade no coração,
tolerância e perdão. Influenciados pela visão de jogos
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que têm tendência para corromper, às vezes os
adolescentes imaturos envolvem-se em crimes de
roubo, pilhagem, coisas sujas e até mesmo assassinato.

Vídeo game ensina a Matança
Muitas vezes os vídeos game contem cenas de
brutalidade e crueldade. Em alguns jogos, algumas
personagens são mostradas de joelhos perante “o
herói” e implorando por misericórdia de uma maneira
suplicante mas “o herói” mata-os sem piedade. Para
alcançar a fase final a pessoa que joga mata todos. Há
sangue por toda parte e a pessoa que joga desfruta de
todas essas coisas. Em alguns jogos, o herói dirigindo
um carro passa por cima de pessoas. Noutros jogos,
são mostradas cenas extremamente terríveis e horríveis
como o abate de seres humanos, cortando as suas
cabeças.
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Em alguns jogos, são mostradas as cenas de casas e
pontes a explodirem por bombas. Não são todas essas
coisas prejudiciais às mentes delicadas e sensíveis das
crianças? Claro, não será inútil dizer que os crimes que
crescem rapidamente na sociedade que têm ligação
muito estreita com os jogos de vídeo games.

Reconhecimento dos Americanos
De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados
Unidos, 80% das pessoas gostam de jogar vídeo
games que contêm cenas de acção, luta e violência.
Um psicólogo americano disse, ‘Nós consideramos os
jogos de computador apenas um passatempo, mas
infelizmente estes jogos estão a levar a sociedade
para uma direcção errada. Estamos a ensinar as
nossas crianças todas essas coisas através de jogos de
computadores que se pode aprender muito mais
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tarde por outros meios. As crianças não só se tornam
conscientes e familiarizadas com diferentes tipos de
armas modernas, como também aprendem a atirar
em seres humanos e animais.’

Catorze Incidentes Repreensivos sobre a
Maldição de Vídeo games
(os nomes das pessoas e dos vídeo games foram
omitidos.)

1.

Dois estudantes de 17 e 18 anos de idade da
Columbian High School (Escola Superior da
Colômbia) assassinaram 12 estudantes e um
professor no dia 12 de Abril de 1999. Habituais
jogadores de vídeo game, ambos cometeram
este terrível crime da mesma forma como eles
tinham visto no jogo.
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2.

Em Abril de 2000, um menino espanhol assassinou
os seus pais e a sua irmã com uma “Espada
Catana”, imitando o herói do jogo de vídeo game.

3.

Em Novembro de 2001, um americano de 21
anos de idade cometeu suicídio. A sua mãe
comentou que ele era viciado em jogos de
vídeo game.

4.

Em Fevereiro de 2003, um rapaz americano de
16 anos de idade, influenciado por um jogo de
vídeo game assassinou uma menina.

5.

No dia 7 de Junho de 2003, um rapaz de 18 anos
de idade disparou contra dois polícias, matandoos. Finalmente ele foi preso conduzindo um carro
roubado.
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6.

Em 25 de Junho de 2003, dois meios-irmãos
americanos com 14 e 16 anos de idade
assassinaram uma mulher de 45 anos de idade e
feriram uma rapariga de 16 anos de idade com
uma espingarda. Ambos estavam a imitar o que
tinham visto num jogo.

7.

Em Leicester, Inglaterra, ao 27 de Fevereiro de
2007, um rapaz de 17 anos de idade levou um
rapaz de 14 anos de idade para um parque e
matou-o com repetidos golpes de um martelo e de
uma faca. Após a investigação, descobriu-se que o
rapaz foi influenciado por um jogo de vídeo game.

8.

No dia 27 de Dezembro de 2004, um rapaz de 13
anos de idade cometeu suicídio saltando de um
prédio de 24 andares. Ele esteve a jogar um vídeo
game durante 36 horas, antes de cometer suicídio.
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9.

Em Agosto de 2005, um homem Sul-Coreano
esteve a jogar um vídeo game por 50 horas e
morreu enquanto jogava.

10. Em Janeiro de 2006, dois rapazes com 18 anos
de idade fizeram uma aposta numa corrida de
carros nas ruas de Toronto, Canada, imitando o
que tinham visto num jogo de vídeo game.
Houve um acidente durante a corrida de carro
que ceifou a vida de um motorista de táxi.
11. Em Setembro de 2007, um homem chinês jogou
um vídeo game on-line (na internet) durante três
dias. Finalmente, o vício do jogo tirou-lhe a vida.
12. Em Dezembro de 2007, um russo fez uma aposta
duma luta, imitando um jogo de vídeo game e
acabou perdendo a vida na luta.
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13. No dia 14 de Abril de 2009, um menino de 9
anos de idade, de Brooklyn, Nova Iorque saltou
do telhado de um edifício com um pára-quedas
com defeito, imitando um vídeo game e acabou
morrendo.
14. Em Março de 2010, uma menina de 3 anos de
idade começou a brincar com a arma do pai,
pensando que se tratava de um remoto controlo
e perdeu a vida a partir de uma bala disparada da
arma.
(Todas estas peças de notícias foram recolhidas da
generation next (próxima geração), revista on-line, de
Outubro de 2010.)
Queridos Filhos! Vocês leram sobre as perdas religiosas
e mundanas dos jogos de vídeo game. Agora, como
boas crianças decidam abster-se dos jogos de vídeo
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para sempre. Desta forma, irão poupar o vosso dinheiro
e tempo precioso, além de ganharem melhoria da vossa
vida após a morte. Ó Allah      ! Para o bem do Amado
$
Profeta   ٖ      "
! #  ! Faça com que os muçulmanos se
livrem do hábito de jogar, assistir e exibir vídeo game.
Video games say Khudā-e-Pāk sab bachchay bachayn
Naykiyān kartay raĥayn achcĥay banayn sīdĥay banayn
Que todas as crianças se abstenham dos jogos de vídeo
game, Ó Todo Poderoso
Que elas possam tornar-se piedosas e sinceramente
verdadeiras

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ; م َّمد3 ت َعا6ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
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الب ِ ۡيب
صلوا

Muhammad Ilyas Attar Qadiri
7 Sha’ban-ul-Mu’azzam, 1434 AH
17 de Junho de 2013
29

www.dawateislami.net

