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Du’a para ler o livro 
Leia o seguinte Du’a (súplica) antes de estudar um livro religioso 
ou aula Islâmica, ـ�ه َوَجّلَ  اِْن َش�آءَالـل َعّزَ , lembrarás de qualquer coisa que 
estudares:  
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Tradução  

Ya Allah  ََوَجّل  Abra as portas de conhecimento e sabedoria para !َعّزَ
nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais Honrado e 
Magnificiente.  

(Al-Mustatraf, vol. 1, pág. 40) 

 

Note: Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do 
Du’a.
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FILHA ATIRADA VIVA NO POÇO 

Mesmo que o satanás o faça sentir extremamente preguiçoso, 
leia este folheto do princípio ao fim. Irá desenvolver um 
notável afecto pelas suas filhas, ه ـ� َوَجّلَ  اِْن َش�آءَالـل عَّزَ .  

Benefícios do Salat-‘Alan-Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
O Amado e Abençoado Profeta  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou, ‘Ó 
gente! Sem dúvida, aquele que obterá a salvação imediata no Dia 
do Julgamento, dos seus horrores e da prestação de contas, será 
aquele dentre vós que tenha recitado o Salat em abundância em 
meu nome no mundo.’ (Al-Firdaus, vol. 5, pág. 375, Hadis 8210) 
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1. Filha atirada viva para dentro do poço 
Uma pessoa apresentou-se na corte do enaltecido e Santíssimo 
Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  e humildemente disse: Durante a era da 
ignorância (pré-islâmica), nós adorávamos ídolos e 
poderíamos matar os nossos próprios filhos. Eu tinha uma 
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filha que ficava muito feliz quando eu chamava-a. Certo dia 
chamei-a e ela seguiu-me alegremente. Acercámo-nos dum 
poço nas proximidades. Segurando-a pela sua mão, atirei-la ao 
poço. ‘Pai! Pai!’ ela gritou chorando (mas eu retornei). 
Ouvindo isso, o Sagrado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ficou movido e 
lagrimejando. Ele  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  depois disse, ‘O Islam remove 
todos os pecados cometidos na era da ignorância.’  

(Sunan Darimi, vol. 1, pág. 14, Hadis 2) 

2. Pai! Está a matar-me? 
Uma pessoa disse humildemente: Ya Rasulallah  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ! 
Desde que eu tornei-me Muçulmano, nunca fui abençoado 
pela doçura do Islam. Na era da ignorância, eu tive uma filha. 
Pedi à minha mulher que a embelezasse (vestindo-a com as 
melhores roupas). De seguida levei-a comigo junto duma cova 
profunda. No momento em que eu iá atirá-la para dentro da 
cova, ela disse (chorando ansiosamente):  ۡ�َِ�

ۡ
�َ�

َ
� �َِ�

َ
؟�َ� ا  isto é: Pai! 

Está a matar-me? Porém, vós lancei-la à cova (sem prestar 
atenção ao seu choro e lamento). 

Ya Rasulallah  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ ! Sempre que me lembro da frase da 
minha filha (isto é , Pai! Está a matar-me?), (Eu fico ansioso) e 
não desfruto de nada. O Famoso e Reverenciado Profeta     

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou: ‘O Islam remove os pecados cometidos 
na era da ignorância, na medida em que o Istighfar remove os 
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pecados cometidos (por Muçulmanos) na condição de Islam.’ 
(Tafsir Kabir, vol. 7, pág. 225) 

Caros irmãos Muçulmanos! Istighfar significa fazer Du’a 
pedindo perdão. Du’a é feito para pedir perdão de ambos 
pecados menores e graves. Portanto, se for a vontade de Allah 
ّلَ  َوَج ّزَ َوَجّلَ  Ele ,عَ ّزَ  poderá responder a esta prece com a Sua عَ
misericórdia, perdoando todos os pecados menores e graves. 
Entretanto, no que se refere às acções comuns, Muhaddisin e 
estudiosos Islâmicos َالم ّسَ  الـ ُه ـ� ـُهـُم الـل  esclareceram que os pecados َرِمحَ
graves são perdoados apenas por arrependimento. Por mérito 
de outras acções, embora haja lugar para perdão dos pecados, 
isto refere-se apenas ao perdão de pecados menores. 

3. Oito filhas enterradas vivas! 
Sayyiduna Qays Bin ‘Asim    اُهللا عَـنْهُ َرِ�َ  humildemente afirmou ao 
Amado e Abençoado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ : Durante a era da 
ignorância, eu enterrei minhas oito filhas vivas. O mais Nobre 
e Sagrado Profeta  َٖواٰلِه  َيِْه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  disse: ‘Liberta um escravo para 
cada uma delas.’ Ele    اُهللا عَـنْهُ َرِ�َ  disse humildemente: ‘Eu tenho 
camelos.’ O Amado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou: ‘Se quiser 
(você pode) sacrificar um camelo em nome de cada uma delas.’ 
(Kanz-ul-‘Ummal, vol. 2, pág. 231, Hadis 3687) 
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Cinco incidentes horríveis  
Caros irmãos Muçulmanos! Acabaram de ler alguns incidentes 
relacionados com a prática perversa de enterrar filhas vivas, 
ocorridos durante a era pré-islâmica da ignorância. Ai de nós! 
Inconscientes dos ensinamentos Islâmicos, alguns povos 
iniciaram uma vez mais a considerar o nascimento de uma 
filha como algo pernicioso e demonstram barbarismo. Isto deu 
lugar a hediondos crimes de homicídio a serem ordem do dia. 
Abaixo estão listados cinco crimes cometidos brutalmente, 
copiados da internet com emendas: 

 ـ�  الـل َوجَّلَ  همَـعَـاذَ عَّزَ  Reacenderam as memórias do período pré-
histórico da ignorância. Enfurecido com o nascimento da 
sexta filha, o pai cruel ceifou a vida da sua filha de dez anos 
de idade, afogando-a numa banheira cheia de água. A sua 
mulher protestou e consequentemente, ele matou-a 
igualmente enquanto dormia. O assassino foi preso.  

 Algumas semanas atrás, exacerbado com o nascimento de 
uma filha, um homem queimou viva a sua mulher.  

 Em Julho, uma mulher de 25 anos de idade foi queimada 
viva pelo seu marido e pelos seus sogros por ter dado a luz 
a uma filha.  

 Uma vez que ambos apaixonados, casaram-se e foram 
abençoados por Allah  َّل َوَج  com o nascimento de um filho َعّزَ
e duas filhas. Algum tempo depois, uma terceira filha 
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nasceu. Furioso, o estulto marido bateu na mulher de tal 
modo que ela desmaiou e teve que ser levada ao hospital, 
onde veio a sucumbir pelas severas lesões.  

 Uma bebé de um ano foi enterrada viva. Na área rural de 
Punjab (Paquistão), um pai cruel enterrou viva sua filha 
de um ano de idade! A polícia deteve-o. Detalhes revelam 
que o réu se tinha tornado pai da sexta filha. Fazendo uma 
declaração, o pai cruel afirmou que a sua filha era feia, 
com uma face deformada. Ele tinha mesmo solicitado ao 
médico que lhe desse uma injeção venenosa, porém o 
médico recusou tal ideia. Assim sendo, ele enterrou viva a 
sua própria filha. (Diario Online Jang, 14 de Julho de 2012, 

Emendado) 

Uma bebé foi cozida viva na panela de pressão! 
Uma pessoa que vivia numa área de Kashmir tinha cinco filhas 
e o sexto bebé vinha a caminho. Um dia ele disse à mulher, ‘Se 
dares à luz uma outra rapariga, eu mato-te, junto com a recém-
nascida’. Na terceira noite de 1426 AH (8 de Outubro de 2005), 
a sua mulher deu à luz a uma outra menina. ( ه ـ�  الـل َوجَ  مَـعَـاذَ ّلَ َعّزَ ). O 
homem cruel colocou a sua bonitinha recém-nascida viva 
numa panela de pressão e ligou-a, ignorando os gritos e choros 
da sua mulher.   

Subitamente, a panela de pressão explodiu e ocorreu um 
apavorante tremor de terra! De repente, este homem bárbaro 
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foi enterrado vivo. A mãe da menina ferida foi resgatada, e este 
incidente horroroso foi provavelmente revelado por ela. De 
acordo com um relatório, o tremor de terra ceifou mais de 
duzentas mil vidas.  

Se Allah  ََوَجّل  quiser Ele pode abençoar alguém com um َعّزَ
filho, uma filha ou com nenhuma criança  

  ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ اَل عَّزَ  O Islam concede honras às filhas, aumentando 
assim o seu prestígio. Um Muçulmano é um servo humilde de 
Allah  ََوَجّل ّزَ  e é obrigado a cumprir os seus mandamentos. Cada عَ
um deve contentar-se com o que foi abençoado, seja um filho 
ou uma filha ou mesmo nenhuma criança. Isto está descrito no 
versículo 49 e 50 do Surah Ash-Shura, parte 25: 
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O reino do céu e da terra pertencem a Allah, Ele cria o quer. Ele 
concede filhas a quem Ele quer. Ou concede a casais ambos 
filhos e filhas, e Ele faz estéril a quem Ele quer. Sem dúvida, Ele é 
Omnisciente, Todo-poderoso. 

 [Kanz-ul-Iman (Tradução do Al Quran)] (Parte 25, Ash-Shura, versículo 49, 50) 
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Número de descendestes de alguns Profetas م َ
� ۡ�ِ�ُ� ا���

َ
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No que diz respeito à parte do 50º versículo (isto é, e Ele faz 
estéril a quem Ele quer), isto está relatado no Khazain-ul-‘Irfan: 
Eles não terão filhos. Ele (Allah  َّل َوَج ّزَ  é Omnipotente e (عَ
distribui as Suas bênçãos como Ele  ََوَجّل  quer. Ele concede o َعّزَ
que quer a quem quer. Este é também o caso dos honoráveis 
Profetas  َال ـ  َوالـّسَ لٰوُة  الـّصَ ِهُم  Sayyiduna Lut e Sayyiduna Shu’ayb .عَـلَـيْـ
ـَالم ّسَ  الـ ِهَما يْـ  tiveram apenas filhas, nenhum filho. Sayyiduna عَـلَـ
Ibrahim ـَالم  الـّسَ  teve apenas filhos e nenhuma filha e o Nobre عَـلَيْـِه
Profeta Muhammad  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  foi abençoado por Allah 
ّلَ  َوَج ّزَ  com quatro filhos e quatro filhas. (Khazain-ul-‘Irfan, pág. 898) عَ

Número de descendentes sagrados do Amado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
Apesar de estar mencionado no Khazain-ul-‘Irfan que o 
Amado Profeta  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  teve quatro filhos, existem pontos 
de vista divergentes a este respeito. De acordo com um 
veredicto, Ele  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ   teve 3 filhos, enquanto um outro 
veredicto estabelece que Ele  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  teve 2 filhos. 

Está relatado na página 827 do Tazkira-tul-Anbiya: O Grande e 
Santíssimo Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  teve três filhos, 
nomeadamente Qasim, Ibrahim e ‘Abdullah. Tenha em mente 
que Tayyib, Mutayyab, Tahir e Mutahhar eram os nomes 
comuns de Sayyiduna ‘Abdullah    اُهللا َعـنْهُ َرِ�َ . Estes não eram os 
nomes de nenhuns outros filhos. (Tazkira-tul-Anbiya, pág. 827) 
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‘Allamah ‘Abdul Mustafa A’zami  ُـ�هِ  َرْمحَة ل عَـلَيْه اـل  relata na página 687 do 
livro Sirat-e-Mustafa: Todos os historiadores concordam que o 
Amado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  teve seis filhos: dois rapazes, 
nomeadamente Sayyiduna Qasim e Sayyiduna Ibrahim ( ُه  ـ� ل  اـل َعـنُْهَماَرِ�َ ) 
e quatro raparigas Sayyidatuna Zaynab, Sayyidatuna 
Ruqayyah, Sayyidatuna Umm-e-Kulsum e Sayyidatuna 
Fatimah   ُه ـ�  الـل ُهّنَ َرِ�َ عَـنْ  mas alguns historiadores também 
afirmaram que o Nobre Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  teve mais um 
filho chamado ‘Abdullah    اُهللا عَـنْهُ َرِ�َ  cujo nome comum era 
Tayyib e Tahir. De acordo com este veredicto, o número de 
descendentes sagrados do Amado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  é sete, 
isto é, três rapazes e quartas raparigas. (Sirat-e-Mustafa, pág. 687) 

Oito provérbios de Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص em homenagem às 
filhas 

 Não considere as filhas como algo ruim. Sem dúvida 
elas são amorosas.1 

 [Se] na casa de uma pessoa nasce uma filha e ele não a 
atormenta e nem [a] considera algo ruim, nem dá 
preferência ao filho, Allah  َّل َوَج  fará com que a pessoa َعّزَ
entre no Paraíso.2 

                                                             
1 Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 6, pág. 134, Hadis 17378 
2 Al-Mustadrak, vol. 5, pág. 248, Hadis 7428 
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 A pessoa que assume a responsabilidade de criar filhas e 
trata-las condignamente, então estas filhas serão um 
escudo ao seu favor contra o Inferno.1 

 Quando nasce uma filha na casa de alguém, Allah  ََوَجّل  envia َعّزَ
anjos que chegam e anunciam:  ِ��َۡ

ۡ
 ا�

َ
�

ۡ
�
َ
ۡ� ا

ُ
��ۡ

َ
ُم َ��

َ
� ���

َ
 i.e. Ó ا

pessoas desta casa! A paz estará convosco. Depois os anjos 
tomam a bebé sob a sombra de suas asas e, acarinhando a 
cabeça, eles dizem que ela é um ser fraco que foi gerada de 
um ser fraco. A pessoa que assume a responsabilidade de 
criar este ser fraco, Allah  ََوَجّل ّزَ  vai ajudá-lo até ao Dia do عَ
Julgamento.2 

 Aquele que tiver três filhas e que as trata bem, o Paraíso 
tornar-se-á Wajib para ele. Perguntou-se humildemente: 
E então, se forem duas? O Sagrado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
respondeu, ‘Mesmo que sejam duas.’ Perguntou-se 
humildemente: E se for apenas uma? O Sagrado Profeta 

َيِْه َواٰلِهٖ   اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou, ‘Mesmo que seja apenas uma.’3 

 A pessoa que tiver três filhas ou três irmãs ou duas filhas 
ou duas irmãs; então, e tratar-lhas bem e temer a Allah 

                                                             
1 Ṣahih Muslim, pág. 1414,Hadis 2629 
2 Majma’-uz-Zawaid, vol. 8, pág. 285, Hadis 13484 
3 Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 4, pág. 347, Hadis 6199 
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ّلَ  َوَج ّزَ  em relação aos seus direitos, aí o Paraíso é para عَ
ele.1 

 Aquele que tiver três filhas ou três irmãs, e ele as trata 
bem, ele entrará no Paraíso.2 

 A pessoa que sustenta (isto é, provê) suas duas filhas ou 
duas irmãs ou duas meninas dum familiar com intenção de 
receber recompensas de Allah  َّل َوَج ّزَ  tornando-as عَ
independentes (isto é, se elas se casarem, tornarem-se 
ricas ou morrerem), elas serão um escudo para ele, contra 
o fogo.3 

O Amado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص mostrou afeição pela filha  
Quando Sayyidatuna Fatimah    اُهللا عَـنْهَاَرِ�َ  vinha à corte do Amado 
Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , então ele  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  levantava-se e 
prestava toda a atenção nela. Depois segurando a sua mão nas 
suas abençoadas mãos, ele  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  beijava-a e sentava-a 
onde ele  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  sentava. Do mesmo modo, quando ele  

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ia ter com Sayyidatuna Fatimah    اُهللا َعـنَْهاَرِ�َ , quando 
ela o via, levantava-se e beijava-lhe a abençoada mão, e fazia-o 
sentar-se onde ela iria sentar-se. 

(Sunan Abi Dawud, vol. 4, pág. 454, Hadis 5217) 

                                                             
1 Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, pág. 367, Hadis 1923 
2 Sunan-ut-Tirmizi, vol. 3, pág. 366,Hadis 1919 
3 Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 10, pág. 179, Hadis 26578 
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Um homem cruel atirou uma lança contra a filha mais 
velha  

Sayyidatuna Zaynab    اُهللا َعـنَْهاَرِ�َ  era a filha mais velha do Amado 
Profeta  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ . Ela nasceu em Makkah dez anos antes da 
declaração da Profecia. Após a batalha de Badr, o Santo Profeta 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  convidou-lhe a mudar-se de Makkah para 
Madinah. Depois de ela ter cruzado a periferia de Makkah, 
enquanto ela montava um camelo com intenção de fazer 
Hijrah (isto é, migração), descrentes bloquearam a sua 
passagem. Um descrente cruel atirou uma lança contra ela. Ela 
caiu do camelo e como consequência dessa queda, teve um 
aborto (isto é, o bebé morreu imediatamente no útero.) 

O Famoso e Reverenciado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ficou 
demasiado angustiado com este incidente. Descrevendo a 
superioridade dela, o Grande e Santíssimo Profeta  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  
afirmou:  �ۡ�َ�ۡ�ِ

ُ
 َ�َ��ِ�ۡ ا

ُ
�

َ
�

ۡ
�
َ
ِ��  ِ�َ ا  isto é, Dentre as minhas filhas, ela 

é superior no sentido em que ela sofreu grande percalço ao 
migrar até mim. Em 8 Hijri, Sayyidatuna Zaynab    اُهللا َعـنَْهاَرِ�َ  
faleceu. O Nobre Profeta  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  conduziu o seu Salah de 
funeral e baixou-a para a sepultura com as suas mãos 
abençoadas. (Sharh-uz-Zarqani ‘alal-Mawahib, vol. 4, pág. 318) 

Anel concedido à neta 

Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah    اُهللا عَـنْهَاَرِ�َ  relatou: O Rei Najjashi 
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ofereceu ao Amado Profeta  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  algumas jóias, 
incluindo um anel com uma pedra preciosa escura. O Profeta 
de Rahmah   َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  tocou o anel com uma vareta ou seu 
dedo abençoado. Em seguida, chamando a sua neta, Umamah 

 اُهللا  َعـنَْهاَرِ�َ , que era a filha amada de sua filha Sayyidatuna Zaynab 
 اُهللا  َعـنَْهاَرِ�َ , ele  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  disse: ‘Ó garotinha! Usa-o.’ (Sunan Abi 

Dawud, vol. 4, pág. 125, Hadis 4235) 

Neta aconchegada no abençoado ombro do seu avô 
materno  

Está relatado no abençoado Bukhari: Sayyiduna Abu Qatadah  
   اُهللا َعـنْهُ َرِ�َ  narrou: O Magnânimo Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  veio ter 

connosco trazendo consigo a sua neta, Umamah Bint-e-Abul 
‘As  اُهللا  عَـنْهَاَرِ�َ , aconchegada no seu ombro abençoado. O Sagrado 
Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  então, começou a conduzir o Salah. 
Quando se curvava para fazer Ruku’, ele  َٖواٰلِه  َيِْه  اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  baixava-
a, voltando a pegá-la quando se levantava. (Sahih Bukhari, vol. 4, 

pág. 100, Hadis 5996) 

Explicação do Salah- extraído do Hadis 

Referindo ao bendito Hadis, Mufti Sharif-ul-Haq Amjadi       
ةُ  هِ  َرْمحَ ـلَيْه الـلـ� عَ  que escreveu um comentário no Sahih Bukhari 

relatou: (Alguns indivíduos) assumiram que não será válido 
fazer o Salah com uma criança ao colo. De modo a refutar este 
equívoco, Imam Bukhari ۡـبَاِری ِه ال ـ�  ,compilou este capítulo عَـلَيِْه َرْحـَمُة الـل
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descrevendo este Hadis. Se o corpo e roupa da criancinha 
estiverem puros e não existir ‘Amal-e-Kasir (actos excessivos) 
ao baixa-la e leva-la ao colo, então não faz mal fazer o Salah 
com uma criança ao colo. (Nuzha-tul-Qari, vol. 2, pág. 198) 

No que diz respeito a este bendito Hadis, o Tafhim-ul-Bukhari 
relata: O Profeta do Rahmah  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  fê-lo a fim de mostrar 
que é permitido fazê-lo. Para ele, isto não era Makruh (mas um 
meio para recompensa sua.) (Tafhim-ul-Bukhari, vol. 1, pág. 864) 

Definição de ‘Amal-e-Kasir 
O comentário anterior menciona ‘Amal-e-Kasir. Está estabelecido 
das páginas 142 a 324 das Leis (normas) do Salah – livro 
publicado por Maktaba-tul-Madinah – o Departamento de 
Publicação do Dawat-e-Islami: ‘Amal-e-Kasir inválida o Salah 
na medida em que não faz parte dos actos do Salah, nem se 
destina a corrigir o Salah. Dado que, à distância pode parecer 
que o executante do tal acto não está a fazer Salah ou se há uma 
forte probabilidade (Zann-e-Ghalib) de ele não estar a fazer o 
Salah, este acto é referido como ‘Amal-e-Kasir (excesso de 
actos). Se alguém está em dúvida quanto ao facto do 
executante desse acto estar a fazer ou não o Salah, o acto será 
considerado ‘Amal-e-Qalil’, (poucos actos) o que não 
inválidam o Salah. (Durr-e-Mukhtar, vol. 2, pág. 464) 
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Regra para fazer Salah com uma criança ao colo  
Está explanado na página 476 do Bahar-e-Shari’at (volume 
1): Se alguém fizer o Salah com uma criança tão pequena ao 
seu colo, e se esta criança não poder ficar no colo por si 
própria, e a pessoa que estiver a fazer Salah estiver a segurar a 
criança cujo corpo e roupas estão impuras a tal ponto que 
anulam o Salah, então o Salah não será válido pelo facto desta 
estiver a fazer o Salah carregando a criança. Entretanto, se essa 
criança estiver sentada por si e não necessitar a ajuda da pessoa 
que estiver a fazer o Salah, desta forma, o Salah será válido 
visto que a pessoa que estiver a fazer o Salah não está a 
assegurando a criança. Ainda assim, não é aconselhável mesmo 
que não haja nenhuma impureza no corpo e nas roupas           
da criança.  

Sacrifício da pobre mãe pelas filhas  

Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah    اُهللا َعـنْهَاَرِ�َ  afirmou: ‘Uma pobre 
mulher veio ter comigo acompanhada de suas duas filhas. Eu 
dei-lhe três tâmaras. Ela deu uma tâmara para cada uma das 
filhas. De seguida, ela dividiu a restante tâmara em duas partes 
e em vez de come-las, ela deu os pedaços a ambas filhas. Eu 
fiquei realmente atónita com o que ela fez. Quando eu descrevi 
este episódio ao Amado Profeta  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  destaquei como a 
mulher sacrificou-se. Ele  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou, ‘Allah  ََوَجّل  َعّزَ
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garantiu o Paraíso Wajib (obrigatório) para aquela mulher por 
causa deste (sacrifício voluntário)’. 

(Sahih Muslim, pág. 1415, Hadis 2630) 

Recompensa por sacrifício abnegado (voluntário)  
  ه ـ�  الـل  َش�آءَ َوَجّلَ مَـا عَّزَ ! Quão maravilhoso é o sacrifício abnegado 

(voluntário)! Se apenas nós tivéssemos aprendido a sacrificar 
as nossas coisas favoritas! Prestem atenção ao seguinte 
abençoado Hadis para elevar a motivação: O Sagrado Profeta     

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou: ‘A pessoa que deseja uma coisa (e), 
então, superando esse desejo, der preferência a alguém em vez 
dele próprio, aí Allah  ََوَجّل  perdoa-o.’ (Ihya-ul-‘Ulum, vol. 3, pág. 114) َعّزَ

Excelência em dar algo às filhas em primeiro lugar  
Sayyiduna Anas Bin Malik    اُهللا عَـنْهُ َرِ�َ  narrou que o Profeta da 
humanidade, a Paz do nosso coração e da nossa mente, o mais 
Generoso e Bondoso  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  afirmou: ‘Aquele que traz 
do mercado, algo novo para as suas crianças, é como se ele 
estivesse a fazer Sadaqah para eles’. E ele deveria começar pelas 
filhas (isto é, ele deveria dar a coisa às filhas, em primeiro 
lugar) porque Allah  ََوَجّل ّزَ  tem misericórdia e bondade para عَ
com as suas filhas, é como se derramasse lágrimas de medo por 
Allah  َّل َوَج ّزَ ّلَ  e e aquele que agrada as suas filhas, Allahعَ َوَج  َعّزَ
agradar-lhe-á no Dia do Julgamento.’ (Al-Firdaus, vol. 2, pág. 263, 

Hadis 5830) 
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Regra importante sobre ultrassom  
Lamentavelmente, hoje em dia um grande número de 
Muçulmanos não deseja o nascimento de uma filha! Alguns 
pais submetem-se ao teste de ultrassom para saber se o bebé é 
do sexo masculino ou feminino. Se o relatório indica que o 
bebé é uma menina, consequentemente, algumas mulheres 
fazem aborto, ه ـ� َوَجّلَ  مَـعَـاذَ الـل عَّزَ . 

Por favor, tenha em mente uma regra importante sobre fazer-se o 
teste de ultrassom. Se o propósito do teste é de tratar uma doença 
a ser diagnosticada por meio do ultrassom, envolvendo a 
revelação do Satr (parte privada) da mulher, então ela pode 
submeter-se ao teste de ultrassom, efectuado por uma mulher 
Muçulmana (ou mesmo por um homem, somente em caso de 
compulsão), mas só por recomendação de um especialista. 
Obter informação sobre o sexo do feto não tem nada a ver com 
o tratamento médico, e o ultrassom envolve a revelação do Satr 
(isto é, as partes abaixo do umbigo) da mulher, portanto, 
submeter-se a um teste de ultrassom, neste caso, mesmo que 
seja realizado por uma mulher Muçulmana e ainda menos por 
um homem, é Haram, acto que pode levar ao Inferno.  

Parábola dolorosa sobre a ruína de uma família devido a 
um relatório incorrecto sobre ultrassom  
Uma vez que todos os resultados obtidos através da pesquisa 
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científica não são precisos, o relatório de ultrassom pode não 
ser necessariamente correcto se tratar-se de uma identificação 
de um feto (menino ou uma menina) e, ou de diagnóstico de 
qualquer doença. Durante uma série semanal popular do 
Dawat-e-Islami’s Madani, Canal ‘Aysa kyun hota hay’, isto é, 
‘Porque é que isso acontece?’, episódio 14 ‘Zulm ki Intiha’, isto é, 
‘Crueldade extrema’ um técnico paquistanês de laboratório, 
partilhando as suas experiências, fez a seguinte declaração: 
Uma mulher submeteu-se a um teste de ultrassom nos 
primeiros dias da sua gravidez. O relatório de ultrassom 
indicou que ela esperava uma menina. Logo que o marido que 
a tinha acompanhado ao laboratório, ouviu falar sobre isso, 
divorciou-se da pobre mulher! Quando chegou o momento do 
parto, ela deu à luz a um menino! Que infelicidade! O lar desta 
triste mulher já tinha sido desfeito por causa da decisão 
imprudente do homem que confiou cegamente no relatório de 
ultrassom! 

Nascimento de uma menina apesar da indicação de que 
seria um menino  

Caros irmãos Muçulmanos! Vocês já devem ter percebido que o 
relatório de ultrassom não é absolutamente preciso. Ouçam uma 
outra parábola a este respeito. Eis um resumo do que foi 
relatado por um pregador do Dawat-e-Islami. Ele citou: ‘Um 
meu ex-companheiro de turma que é agora um oficial do 
exército. Em 2006 ou 2007 a sua esposa estava grávida. No teste 
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médico o relatório de ultrassom indicou que o bebé seria um 
menino. Portanto, supondo que o relatório estaria correcto, a 
avó animada com o próximo nascimento do neto, preparou 
um enxoval masculino. Mas quando o bebé nasceu, era uma 
menina! Todas as esperanças da avó foram frustradas. 
Envergonhada e humilhada ela descarregou a sua fúria sobre a 
nora, repreendendo-a. ( ه ـ�  الـل َوَجّلَ  مَـعَـاذَ عَّزَ ! Era como se ela tivesse 
deliberadamente tivesse dado a luz a uma menina)’. 

Apesar de dois relatórios indicando o nascimento de 
uma filha, nasceu um filho  
Um professor do Jami’a-tul-Madinah do global Madani 
Markaz do Dawat-e-Islami, Faizan-e-Madinah (Bab-ul-Madinah, 
Karachi) declarou: ‘Em 2013, minha mulher estava à espera de 
um menino. Com a graça de Allah  ََوَجّل ّزَ  eu já tinha um filho e ,عَ
três filhas. Foram efectuados três relatórios no hospital, em 
diferentes meses. A médica que efectuou o primeiro teste de 
ultrassom deu-nos a esperança de que o bebé seria um menino. 
Os outros testes foram efectuados por uma médica experiente. 
Após cada teste de ultrassom ela deu-nos a boa notícia da 
chegada de uma menina. Sob a influência do ambiente Madani 
do Dawat-e-Islami, eu tinha a mentalidade de que estas coisas 
eram conjunturais, sem nenhuma certeza. Para dizer a 
verdade, naquele momento eu desejava o nascimento de um 
menino. (Eu já tinha feito várias promessas, tal como 
transformá-lo num estudioso, Mufti, e um pregador do Dawat-
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e-Islami). Por isso, eu não cessei de fazer o seguinte Du’a ao 
meu Criador: ‘Ya Allah  ََوَجّل ّزَ  Agracie-nos com um filho que !عَ
traga-nos melhorias, no mundo e no Além’.  

Eu tinha igualmente desenvolvido o hábito de agradecer a Allah 
َوَجّلَ عَزَّ   no caso do nascimento de uma filha porque eu enxerguei 

as palavras abençoadas do Amado Profeta  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , ‘Não 
considere pernicioso ter filhas. Sem dúvida, elas são 
amorosas.’1 Por isso, eu tinha desenvolvido mais carinho pelas 
minhas filhas. De qualquer forma, contrariamente a ambos 
relatórios de ultrassom, um lindo menino nasceu no dia 16 de 
Setembro, 2013,  َ�ِ�

ٰ
 ذ

ٰ َ
� ِ

�
�ِ �ُ�َۡ ۡ�

َ
ّلَ  isto é, gratidão a Allah) ا َوَج  َعّزَ

por esta bênção). 

Ânsia de ter um filho, com boa intenção  

Lembrem-se! Se um Muçulmano não odeia as suas filhas, 
permanece satisfeito com a vontade de Allah  ََوَجّل ّزَ  e anseia pelo عَ
nascimento de um filho, fazendo Du’as e usando Awrad 
(leituras repetidas de certas palavras) e Ta’wizat para tal, então 
isso é perfeitamente lícito. Se ele fizer a promessa de 
transformar o seu filho num Hafiz, num Qari, num estudioso 
islâmico, num Mufti ou num pregador do Dawat-e-Islami, tal 
acto é digna de recompensa (tais promessas também podem 
ser feitas para uma filha). Os desejos daqueles que viajam 

                                                             
1 Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 6, pág. 134, Hadis 17378 
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inspirados no Sunnah Madani Qafilah, na companhia de 
devotos de Rasul e fazendo Du’a neste percurso, às vezes os 
desejos são satisfeitos. Ouçam uma parábola Madani de um 
irmão Muçulmano que foi abençoado com um menino.  

Nascimento do filho Madani  
Eis um resumo do que foi relatado por um irmão Muçulmano 
da colónia de Qasba (Bab-ul-Madinah, Karachi). Ele descreveu: 
‘Nós tivemos muitas filhas na nossa família. Meu tio teve sete 
filhas, enquanto o meu irmão mais velho teve nove filhas! 
Quando casei-me, a minha mulher também deu a luz a uma 
menina. Como muitas outras pessoas, alguns dos nossos 
parentes estavam preocupados e suspeitavam que alguém tinha 
lançado um feitiço impedindo o nascimento de meninos. Fiz a 
promessa de que viajaria por um mês num Madani Qafilah; se 
fosse abençoado com o nascimento de um menino’.  

Minha mulher teve um sonho, no qual ela viu um pedaço de 
papel caindo junto dela, proveniente do céu. No sonho, 
quando ela pegou no papel o nome ‘Bilal’ estava escrito nele. 

ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Pela promessa de completar ou sair um mês de 
Madani Qafilah, Allah  َّل َوَج  abençoou-nos com o nascimento َعّزَ
de um menino. Fomos, mais tarde, abençoados com mais dois 
meninos.  

  ْـَحْمـُد هاَل ـ� ل َوَجّلَ  لـِ عَّزَ ! É meu pensamento positivo de que as bênçãos 
por um mês no Madani Qafilah, não ficaram confinadas a 
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mim, mas a todos na nossa família que ainda não tinham tido 
um filho, foram também abençoados com meninos. ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد  اَل

َوجَّلَ عَزَّ   No momento, estou a servir o Dawat-e-Islami, como 
responsável na minha área.  

 
َ َ

ۡ�ا �
�
��َ ُ

�
 ا�

�
��َ           ��ِۡ�َ

ۡ
� ا� ��

َ ُ
� 

ٰ َ
�  

Desejos não cumpridos também são dádivas 

Caros irmãos Muçulmanos! Já viram que quando os desejos e 
as esperanças se realizam, a dor transforma-se em felicidade e a 
dificuldade em facilidade pelas bênçãos do Madani Qafilahs. 
No entanto, nem todos e nem cada desejo será necessariamente 
cumprido. Às vezes, o homem deseja coisas que não são benéficas 
para si e assim, os seus desejos não são satisfeitos. Em tais 
casos, não ser concedido o que se deseja é realmente uma 
bênção.  

Por exemplo, um homem pode implorar por um filho mas ser 
abençoado com uma filha, porque isto é o melhor para ele. Se 
nascesse um menino, por exemplo, ele poderia ser cego ou ter 
uma deficiência crônica. Mesmo que nascesse saudável, ele 
poderia tiranizar os pais depois de adulto ou tornar-se um 
viciado em drogas, um ladrão, um bandido. Allah  َّل َوَج  َعّزَ
afirmou no versículo 216 do Surah Al-Baqarah: 
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ۡم   �
ُ
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َّ �     
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ۡيئ

َ
ۡو ا   ش

ُ
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ُ
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َ
�   ا ��

َ
 َو  ع

E é provável que vos gosteis de algo que é prejudicial para vos. 
[Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Parte 2, Al-Baqarah,  

Versículo 216) 

Treze pérolas Madani acerca de Ta’wizat 

1. Antes de recitar qualquer versículo do Alcorão, é 
necessário alcançar pureza da menstruação, sangramento 
pós-parto e Ghusl-e-Janabat (isto é, banho obrigatório). 
Além disso, também devem garantir que estejam em 
estado de pureza ao escrever qualquer versículo contendo 
Ta’wiz. A pessoa que o Ghusl (banho) não é Fard pode 
recitar qualquer versículo silenciosamente e de coração 
sem fazer Wudu e sem toca-lo, mas não é permitido para 
eles, escrever Ta’wiz de qualquer versículo sem Wudu. 
Similarmente, é Haram para todas essas pessoas, tocar tal 
Ta’wiz ou anel; ou usar esse anel que tenha Muqatta’at 
(isto é, letras iniciais de alguns Surahs do Alcorão). 

2. Se qualquer versículo contendo Ta’wiz é costurado em 
pano, couro envernizado ou couro natural, etc. é permitido 
tocar e usá-lo sem Wudu e Ghusl. 
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3. Sempre que escrever um Ta’wiz faça-o de tal modo 
que o círculo de cada letra contendo círculo, permaneçam 
abertas, por Ex: ط ظ ہ ھ ص ض و م ف ق etc. 

4. Não é necessário colocar sinais diacríticos (i.e. Zayr, Zabar, 
Paysh etc.) ao escrever o versículo, etc.  

5. O Ta’wiz que é usado deve sempre ser escrito com tinta 
impermeável, tal como uma caneta esferográfica.  

6. Antes de dobrar o Ta’wiz, recitar: 

ِحْيِم  ْحٰمِن  الّرَ  بِْسِم  اللِّٰ�  الّرَ

ْن  نُْوِر اللّٰ�ِ اللُّٰ�   َو  َصّ�َ   تََعاٰىل  �َٰ�  ُمَحّمٍَد  نُْوٌر  ّمِ

7. A’la Hadrat  ُة اِهللا �َلَيْهَرْمحَ   começava pelo lado direito, ao dobrar 
o Ta’wiz. 

8. Aqueles que usam Ta’wiz devem envolvê-lo em papel de 
cera ou qualquer outro revestimento de plástico para 
protegê-lo contra o suor e água, e depois costura-o num 
pedaço de pano, couro envernizado ou couro natural, etc. 

9. Não é permitido que um homem use o Ta’wiz mantido 
numa caixa feita de ouro, prata ou qualquer outro metal.  

10. Da mesma forma, é pecado para um homem usar uma 
corrente de metal quer contenha um Ta’wiz ou não. 
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11. É inadmissível que um homem use um medalhão ou 
bracelete feito de ouro, prata, aço ou qualquer outro metal, 
mesmo que tenha qualquer coisa inscrita nele. Mesmo que 
o bendito nome de ‘Allah’ ou Kalimah Tayyibah esteja 
gravado nele, ele não pode usa-lo.  

12. Uma mulher pode usar o Ta’wiz mantido numa caixa de 
ouro ou metal. 

13. É Makruh usar o pote, tigela ou prato que tenha um 
versículo do Alcorão inscrito nele. No entanto, se tiver a 
intenção de buscar cura para alguma doença, pode-se beber 
água, etc. nele, mas é Haram tocar no pote com versículos 
inscritos para aquele que não tenha feito Wudu ou sem 
Ghusl; bem como para a mulher que esteja menstruada ou 
com sangramento pós-parto. (Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pág. 327) 

Se uma criança menor etc. derrama água do pote com 
inscrição de versículos para um outro pote, todos os tipos 
de pacientes e pessoas saudáveis podem bebê-la.  
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QUARENTA CURAS ESPIRITUAIS  

Quatro curas espirituais para infertilidade  
(Recitar Salat-‘Alan-Nabi uma vez antes e depois da cada Wird). 
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1. Tenha o hábito de recitar  ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  vezes 300 بِْسِم اللّٰ�ِ الّرَ
depois de cada Salah. A pessoa que recitar terá filhos,         

لـ�ه  َش�آءَاـل عَّزَوََجّلَ  اِْن . (ambos irmãos e irmãs muçulmanas devem 
recitá-lo.) 

2. Recitando  ۤ اِّالَ اللّٰ�ُ   اِلٰ�َ  َال  56 vezes à meia-noite, o marido e a 
mulher podem depois praticar o coito. Com a graça de 
Allah  َّل َوَج  uma criança virtuosa nascerá, o que será um ,َعّزَ
alívio para os pais.  

3. Recitar  َ ُل  َيا ا ّوَ  41 vezes diariamente. A pessoa que recitar 
terá filhos,  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . (Período de recitação: 40 dias) 

4. Pegue em 40 cravinhos. Recitar o 40° versículo do Surah An-
Nur sete vezes e sopre sobre um cravinho. Soprar em cada 
um dos quarenta cravinhos separadamente, recitando o 
versículo acima mencionado, sete vezes para cada cravinho 
(qualquer um pode recitá-lo). A mulher deve fazer o Ghusl 
no dia em que a sua menstruação termina e comer um 
cravinho diariamente, a partir desse mesmo dia, na hora de 
ir para a cama. Ela não deve beber água imediatamente. 
Durante esses 40 dias, ela deve praticar coito com o marido 
pelo menos uma vez (se for feito mais do que uma vez, não 
há mal nisso).   ه لـ�  َش�آءَاـل َوَجّلَ اِْن َعّزَ  Eles serão agraciados com um 
bebé.  
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Dez curas espirituais para ter um bebé rapaz  

(Recitar Salat-‘Alan-Nabi uma vez antes e depois de cada Wird 
(palavra)). 

5. Aquele que proferir  ُ  vezes antes de praticar 10 َيا ُمَتَحلّربِ
coito com a sua mulher, tornar-se-á pai de um filho 
virtuoso,  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

6. A mulher grávida deve proferir  ُ70 َيا َمِتْني vezes colocando o 
dedo indicador sobre o seu abdómen e movê-lo em torno 
do seu umbigo. Continuar a fazer o acto por 40 dias. Com a 
graça de Allah  َّل َوَج ّزَ  ela será agraciada com o nascimento عَ
de um filho. Este acto contém a cura para todas as doenças. 
Qualquer paciente ao fazê-lo será curado,   ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ اِْن عَّزَ . 
(Não há necessidade de remover a roupa que cobre o 
umbigo. Faça-o sobre a roupa.) 

7. Qualquer dia durante o primeiro mês de gravidez, o marido 

deve escrever apenas uma vez  ُ�ّٰ54 َالۤ  اِلَٰ�  اِّالَ الل vezes sobre as 
costelas do lado direito da sua esposa, ele tornar-se-á pai 
de um filho,   ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ اِْن عَّزَ . (Escreva com o dedo indicador 
da mão direita sem usar tinta. Não colocar sinais 
diacríticos. Depois que o marido escrever pela primeira 
vez, não há dano nenhum ao escrever várias vezes sobre a 
área previamente escrita).  
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8. Um homem sem filhos deve observar sete jejuns Nafl. 
Todos os dias no momento do Iftar, ele deve proferir  ُيَا ُمَصوِّر 
21 vezes, soprar sobre a água e dar de beber à sua esposa. 
(Se a esposa também estiver a jejuar, então ela pode fazer o 
Iftar com a mesma água). Com a graça de Allah  ََوَجّل  um ,َعّزَ
filho virtuoso vai nascer. Uma mulher infértil também 
pode executar esse acto e pode fazer o Iftar com esta água 
depois de ter recitado  ُ21 يَا ُمَصِوّرvezes e soprado sobre a 
água. (Se eles quiserem, ambos podem fazer este Wazifah 
diversas vezes.) 

9. Depois que uma mulher estiver grávida de 3 meses e 20 
dias, ela deve executar o seguinte acto por 40 dias 
consecutivos: Em primeiro lugar, recitar Salat-‘Alan-Nabi 
11 vezes. De seguida, recitar o Surah Yasin 7 vezes com 
ِحْيِم  ْحٰمِن الّرَ  no início de cada vez. Então, recitando بِْسِم اللّٰ�ِ الّرَ
Salat-‘Alan-Nabi 11 vezes no final, soprar a água e beber. 
(Ela pode realizar este acto desde que seja capaz de recitar 
o Alcorão com a pronúncia correcta. Evite falar durante a 
realização deste acto). Um filho virtuoso vai nascer,            

ه  ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

10.  Colocando a mão no abdómen da sua esposa grávida, o 

marido deve dizer: اِْن  �َحبَن ذَ َکًرا  فََقْد َسّمَ�ْتُٗ� ُمَحّمًَدا ‘Se for menino, 
chamar-se-á Muhammad.’ (Um filho vai nascer,  لـ�ه َوَجّلَ اِْن َش�آءَاـل عَّزَ . 
Se o marido entender o significado da frase, não é 
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necessário ler a tradução. Caso contrário, ele deve ler a 
tradução também.)  

11. Se houver questões relacionadas com infertilidade, aborto, 
morte pós-nascimento do bebé e se o casal não for 
agraciado com meninos, então fazer a esposa ficar de pé ou 
deitar-se em linha recta e em seguida medir sete fios de 
algodão fino, desde o início da linha dos cabelos da testa 
até aos seus dedos dos pés. Em seguida, juntar todos os sete 
fios. Recitar Ayat-ul-Kursi 11 vezes, de tal forma que todas 
as vezes que recitar Ayat-ul-Kursi, dê um nó sobre o 
mesmo. Estes fios devem ser atados em torno da cintura da 
mulher. (os fios também podem ser costurados no sentido 
do comprimento, numa tira de pano, se for necessário, de 
modo a permanecer atado à medida que o abdómen 
expandir. Se o tamanho da tira ficar curto, pode-se 
aumentar unindo uma outra tira a esta.)  

Não desatar o fio até que o bebé nasça. Não separar dele 
mesmo quando estiver a fazer o Ghusl. Quando os sinais 
da gravidez aparecerem, efectuar Fatihah do Ghaus-e-Pak 

   اِهللا �َلَيْهَرْمحَُة , Sayyiduna Shaykh Muhammad Afdal    اِهللا ُة �َلَيْهَرْمحَ  e 
Sayyiduna A’la Hadrat Imam Ahmad Raza Khan    اِهللا �َلَيْهَرْمحَُة  
em uma guloseima de cor branca, feita em casa, como por 
exemplo, arroz doce branco. A mulher deve rezar dois 
Rak’at Nafl. Em seguida, deve-se levantar e dizer ao 

www.dawateislami.net



Filha atirada viva no poço 

 

29 

mesmo tempo posicionando-se em direção à Bagdad1: Ya 
Ghaus-e-A’zam    اِهللا ُة �َلَيْهَرْمحَ ! Se eu der a luz a um rapaz, eu 
vou fazê-lo escravo e vou chamá-lo de Ghulam 
Muhiyyuddin.’ Somente nascerá um rapaz,  ـ�ه َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل َعّزَ . 

Quando o bebé nascer, deve-se efectuar nele um Ghusl 
(banho) e depois o Azan deve ser proferido nos ouvidos da 
criança. Depois de proferir o Azan, desatar o nó do fio que 
estava na cintura da mãe e colocá-lo ao redor do pescoço 
do bebé (se quiser, você pode tirar o fio original atado na 
tira de pano e colocá-lo no bebé). Além disso, guarde uma 
rupia separadamente a cada ano do Niyaz do Ghaus-e-Pak 

   اِهللا �َلَيْهَرْمحَُة  desde o dia do nascimento do bebé. Quando a 
criança completar 11 anos de idade, comprar guloseimas 
(algo doce) com as 11 rupias e executar o Niyaz. Então este 
fio deve ser enterrado num lugar seguro. 

12.  Depois de terminar a menstruação, faça o máximo de 
caridade que poder. Se recitar o Surah At-Taubah uma 
vez, com Salat-‘Alan-Nabi 11 vezes antes de efectuar a 
caridade, um filho vai nascer,  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

13.  A mulher deve proferir o seguinte versículo cem vezes 
depois de cada Salah: 

                                                             
1 Tendo em conta a variação de direção em diferentes cidades do Paquistão, a posição 
em direção a Bagdad no Paquistão foi fixada a sete ou oito graus do oeste a norte. Se 
aqueles que vivem no Paquistão e na Índia virarem ligeiramente para a direita depois 
de se terem posicionado em direção de Ka’bah, estarão posicionados em direção a 
Bagdad. 
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Ela será agraciada com um filho,  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ .  

14.  O marido e a mulher devem ambos recitar Surah         
Al-Kawsar 101 vezes diariamente, muito em breve eles 
terão um filho,   ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

Cinco curas espirituais para ter um parto fácil  

15.  Se a mulher sente dores fortes de parto, ela deve manter a 
imagem (isto é, fotografia) de Muhr-e-Nubuwwat e Na’l-e-
Pak no seu pulso ou atá-la em torno do seu braço. Ela deve 

continuar a dizer اَللّٰ�ُ  يَا  enquanto o seu Satr está coberto. Se 
ela estiver deitada, deve dobrar as pernas enquanto faz este 
Wird. Ela vai dar a luz em poucos minutos,  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

16.  Recitar  َيَا قَّيُْوُم  ا َ�ُّي  111 vezes (com Salat-‘Alan-Nabi uma vez 
antes e depois da recitação) e soprar sobre o abdómen e 
para as costas da mulher com dores de parto; ou 
alternativamente, escrever ُّ�َ يَا قَّيُْوُم  يَا  111 vezes num pedaço 
de papel e atá-lo ao redor das partes acima mencionadas. 
Com a graça de Allah  ََوَجّل ّزَ  as dores de parto serão ,عَ
facilitados.  

                                                             
1 Parte 17, Surah Al-Anbiya, versículo 89 
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17.  Recitando os primeiros cinco versículos do Surah Al-
Inshiqaq: 

﴿ۙ    
ۡ

ت
َّ
ق

َ
ش

ۡ
َمآُء   ا�

َ
ا  ا لّس

َ
ۙ﴿   ﴾۱ِاذ   

ۡ
ت

َّ
َِها َو ُحق

  �َِ�بّ
ۡ

ت
َ
ِذن

َ
ا    ﴾۲َو ا

َ
َو  ِاذ

﴿ۙ    
ۡ

 ت
َّ

  ُمد
ُ

ۡرض
َ
�

ۡ
ۙ﴿    ﴾۳ا�    

ۡ
ت

َّ
ل

َ
�

َ
  َما  ِفۡيَها   َو  �

ۡ
ت

َ
ق

ۡ
 ل

َ
   �َِ�    ﴾۴َو  ا

ۡ
ت

َ
ِذ ن

َ
َو  ا

﴿ؕ   
ۡ

ت
َّ
َِها  َو ُحق

 ﴾۵بّ

três vezes com   ِحْيِم ْحمِٰن الّرَ  no início de cada vez e بِْسِم اللّٰ�ِ الّرَ
(Salat-Alan-Nabi três vezes), soprar sobre a água e bebê-la. 
Continuar a recitar estes versículos de tempos a tempos. Se 
a irmã Muçulmana não poder recitar, alguém poderá fazê-
lo por ela, soprar sobre a água e dar-lhe de beber. As dores 
de parto serão mitigadas, ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ  اِْن عَّزَ . Mesmo que o bebé 
esteja numa posição errada, ele ficará posicionado 
corretamente. Se for vontade de Allah  ََوَجّل ّزَ  o risco de uma ,عَ
cesariana (isto é, operação) será igualmente eliminado. 
(Período do tratamento: até cumprir o desejo). 

18.  Se a mulher grávida recitar o Surah Maryam todos os dias, 
ela observará por si, as bênçãos. Ela terá um parto fácil com 
dores de parto suportáveis (ligeiras), com a graça de Allah 
ّلَ  َوَج ّزَ  .عَ

19.  (De tempos a tempos) Se uma mulher grávida proferir 
قَِوّیُ يَا  100 vezes e depois soprar sobre o seu abdómen, o 
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bebé ficará na posição correcta e não será mais necessário 
recorrer-se a uma cesariana,  ـ�ه َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل َعّزَ . 

Remédios caseiros para ter um parto fácil  
No início do 9º mês, a mulher grávida deve beber quantidades 
suficientes de leite de vaca – ordenhada na sua presença, não 
comprada do mercado – misturado com cinco uvas passas 
(secas sem sementes) e dez gotas de óleo de amêndoas. Ela 
deve bebê-lo todas as noites. Se não tiver o óleo de amêndoas, 
então manteiga clarificada de vaca para amornar o leite de vaca 
e dê-lhe de beber todos dos dias, á noite. Se não tiver disponível 
leite de vaca, então pode ser usado leite puro de búfalo ou de 
cabra. شَ�آءَالـ  ـ�هاِْن وَجَّلَ  ل عَّزَ , isto proteger-lhe-á de prisão de ventre, 
crise e nervos, náusea e de dores nas pernas.  ـ�ه عَّزََوَجّلَ اِْن شَ�آءَالـل , o bebé 
nascerá sem que seja necessário recorrer-se a uma cesariana. Este 
tratamento não envolve riscos para a pessoa que sofre de pressão 
arterial alta. Em vez disso, beneficiará a mulher grávida mesmo 
que ela sofra de pressão arterial alta,  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

Quatro curas espirituais contra o aborto  

20. Depois de uma mulher ficar grávida, ele deve recitar 
مَُصوِّرُ  يَا يَا َحافُِظ  َ�ُّ يَا  1100 vezes, diariamente, durante quarenta 

dias. De preferência recitado diariamente à mesma hora e 
no mesmo local. A gravidez permanecerá segura com a 
graça de Allah  ََوَجّل  .َعّزَ
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21.  Escrever  ۤ اللّٰ�ُ اِّالَ  اِلَٰ�  َال  num pedaço de papel 55 vezes. Fazer 
um Ta’wiz disso e faça a mulher usá-lo. Com a graça de 
Allah  َّل َوَج ّزَ  não só a gravidez estará protegida, como o ,عَ
bebé Madani (menino ou menina) estará salvo de todos os 
problema e calamidades.  

22.  Escrever َللّٰ�ُ  يَا ا  1001 vezes num pedaço de papel e fazer um 
Ta’wiz disso. Ate-o na mulher grávida no início da sua 
gravidez e deixe ficar por 40 dias. Depois desate-o e, no 9° 
mês, volte a atar novamente. Com a graça de Allah  ََوَجّل  a ,َعّزَ
gravidez permanecerá segura e nascerá um bebé (menino 
ou menina) saudável. Agora desate esse Ta’wiz da mulher e 
passe-o para bebé (menino ou menina). 

23. Depois de uma mulher engravidar, ela deve escrever 
قَّيُْوُم  يَا يَا َ�ُّ  111 vezes com uma caneta esferográfica num 

pedaço de papel e depois atá-lo à volta do seu abdómen. 
Ela deve continuar a usá-lo até ao nascimento do bebé.  

  ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ اِْن عَّزَ , um menino Madani saudável nascerá. (Se a 
mulher grávida não poder escrever, então alguém pode 
fazê-lo por ela.) 

Duas curas espirituais para inchaço nos seios 
24.  Recitar Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq e Surah An-Nas 

dez vezes cada, soprar sobre a água e dar esta água à 
mulher que estiver a sofrer de seios inchados. Ela deve 
bebê-la. O inchaço irá ceder,  ـ�ه َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل َعّزَ . 
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25.  Se o mamilo estiver inchado, a mulher deve recitar os 
seguintes versículos:  

ا   مَ ﴿ 
َ
� ـَو   ِاذ ﴿  �ِ

ۡ
ِف�

ۡ
ُهَو    �َش

َ
   ف

ُ
ت

ۡ
  1﴾﴾ ۸۰ِرض

آٌء  �   ﴿  
َ
  ِشف

َ
ي   ّو

ً
ۡوا   ُهد

ُ
��َ

ٰ
ِذيَۡن   ا

َّ
    ُهَو    لِل

ۡ
ل

ُ
2﴾ق

 

Soprar nas suas mãos e depois passá-las pela área afectada.  

Quatro curas espirituais para doenças relacionadas com 
a menstruação  
26.  Se uma mulher tem um fluxo abundante ou hemorragia 

crítica, este versículo abençoado deve ser escrito e atado à 
volta do seu abdómen: 

 ۙ �   يَۡر ِجُعۡوَن   ﴿
َ
�   �ۡ

ُ
�

َ
ۡ�ٌ�   ف

ُ
ٌم   ع

ۡ
    بُك

ۢ  ﴾۱۸ُصّمٌ
 

 

27.  Se ela sofre da doença de deficiência menstrual, recitar o 
versículo acima mencionado 341 vezes diariamente, 
soprar sobre a água Zam Zam e fazer a paciente bebê-la. 
Faça este acto por 11 dias. 

                                                             
1 Parte 19, Surah Ash-Shu’ara, versículo 80 
2 Parte 24, Surah Ha-Mim As-Sajdah, versículo 44 
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28.  Se ela sofre de hemorragias intensas durante a 
menstruação, recitar Surah Ad-Dahr uma vez por dia, 
soprar sobre a água e dar de beber. Faça este acto por sete 
dias.  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ , a hemorragia estancará. 

29.  Se a mulher sofre de hemorragias intensas durante 
menstruação, ela deve recitar Surah Al-Kawsar 313 vezes 
por dia, soprar sobre água de chuva (corrente ex. Rio) e 
depois bebê-la. Pois é um remédio altamente eficaz. 

Seis curas espirituais para superar a deficiência de leite 
materno 

30.  Se uma mulher enfrenta dificuldades ou é incapaz de 
amamentar seu bebé por estar a produzir muito pouco 
ou quase nenhum leite materno, escrever  ُ�ّٰاِلَٰ�  اِّالَ الل  ۤ  11 َال
vezes num pedaço de papel, depois colocar o papel na água 
ou derramar água num prato e dar de beber a mulher.  اِْن

  ه ـ� َوَجّلَ َش�آءَالـل عَّزَ  a quantidade de leite aumentará. Se der de 
beber esta água a mulher grávida, a sua gravidez estará 
salva com a misericórdia e graça de Allah  ََوَجّل ّزَ  .عَ

ْنيُ يَا َمتِ   .31  (Ó Todo Poderoso). Se uma mulher não produz 
leite suficiente, escrever este abençoado nome num pedaço 
de papel, colocá-lo na água e dá-la de beber.   ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ اِْن عَّزَ , 
a quantidade de leite aumentará. Se um bebé também pode 
dá-lo de beber esta água.  ـ�ه َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل َعّزَ , ele acalmará. 
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32.  Se uma mãe não produz leite suficiente, recitar 

الَْقّيُْوُم  الَْ�ُّ  هُوَ   300 vezes e soprar sobre si. Isto provará ser um 
remédio muito útil.  

33.  Se uma mulher não produz leite, recitar estes versículos 101 
vezes, soprar sobre água de chuva e dá-la de beber. 
Depois de completar o processo acima mencionado, a 
mulher pode continuar a beber a água. Ela vai produzir 
muito leite,  ـ�ه َوَجّلَ عَ اِْن َش�آءَالـل ّزَ . 

ِ�َباِل ﴿
ۡ

ا�
َ
ۡ�ِرۡي بِ�ِۡ� �ِۡ� َمۡوٍج �

َ
ۡ�ِر ٰيِن ﴿ 1﴾َو ِ�َ� �

َ
� �ِ

ٰ
ۡي�

َ
ِفۡيِهَما ع

 ۚ ِت  ﴿ 2﴾﴾۵۰﴿
ۡ
ا ِخف

َ
ِاذ

َ
ۡرِضِعۡيِه � ف

َ
ۡن  ا

َ
�  ا ّمِ ُمۡو��

ُ
�  ا

�
  ِا�

ۤ
ۡوَحۡيَنا

َ
َو ا

ۡ�َز�ِۡ� 
َ
� �

َ
ا�ِۡ�  َو �

َ
�

َ
� �

َ
َ�ّ�ِ  َو �

ۡ
ِقۡيِه �ِ� ال

ۡ
ل

َ
ا

َ
ۡيِه  ف

َ
ا َرآ �َ�ل

َّ
ۡيِك َو   ِان

َ
ۡوُه  ِال

ُ
ّد

ُم 
ۡ
ۡ�ُه  ِمَن        ال

ُ
َ�   ﴿ـَجاِعـ�

ۡ
َما   ﴿     3﴾﴾ ۷ۡر َسلِ�

ُ
� ِء   َر بِّك

َ
� 

ٰ
 ّيِ   ا

َ
ِبا

َ
ف

ِ ٰبِن   ﴿
ّ

ذ
َ

ك
ُ
 4﴾﴾ ۱۳ت

34.  Se ela não produz leite suficiente deve recitar estes 
versículos abençoados ou pedir a alguém que os recite 21 
vezes e depois soprar sobre água e beber por 21 dias. 

                                                             
1 Parte 12, Surah Hud, versículo 42 
2 Parte 27, Surah Ar-Rahman, versículo 50 
3 Parte 20, Surah Al-Qasas, versículo 7 
4 Parte 27, Surah Ar-Rahman, versículo 13 
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Escrever os versículos e pedir a alguém para fazê-lo 
num pedaço de papel, ela pode igualmente atá-lo à 
volta dos seios. 

ا   مَ ﴿ 
َ
� ـَو   ِاذ ﴿  �ِ

ۡ
ِف�

ۡ
ُهَو    �َش

َ
   ف

ُ
ت

ۡ
  1﴾﴾ ۸۰ِرض

آٌء  �   ﴿  
َ
  ِشف

َ
ي   ّو

ً
ۡوا   ُهد

ُ
��َ

ٰ
ِذيَۡن   ا

َّ
    ُهَو    لِل

ۡ
ل

ُ
2﴾ق

 

35.  Se ela não produz leite suficiente, ela deve escrever ou 
pedir a alguém para escrever este abençoado versículo 
num pão fermentado e depois comê-lo. Faça este acto por 
sete dias. 

O bebé vai começar a mamar  

36.  Se o bebé não mama, escrever قَّيُْوُم  يَا َ�ُّ  يَا  cem vezes num 
pedaço de papel, colocar na água retirada do rio e depois 
dar de beber ao bebé.   ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ اِْن َعّزَ  ele começará a mamar 
sem recusar.  

Para desmamar um bebé do leite materno 

37.  Escrever  ُ�ّٰاِلَٰ�  اِّالَ الل  ۤ  vezes num pedaço de papel, fazer 18 َال

                                                             
1 Parte 19, Surah Ash-Shu’ara, versículo 80 
2 Parte 24, Surah Ha-Mim As-Sajdah, versículo 44 
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um Ta’wiz e colocar à volta do pescoço do bebé Madani 
(menino ou menina).  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ  ele vai parar de mamar.  

Regra importante sobre amamentação 

Conforme o calendário Hijri, uma mãe (ou qualquer outra 
mulher) pode amamentar o bebé por dois anos. É pecado e 
Haram para a mãe ou qualquer outra mulher amamentar o 
bebé depois de dois anos, este acto pode levar ao Inferno. 
Entretanto, se o bebé mama o leite de qualquer outra mulher no 
espaço de dois anos e meio, a relação na base da amamentação é 
concluída.  

Cura espiritual para crianças desobedientes 

َشِهْيُد  يَا  .38  (Ó Conhecedor das coisas internas e externas) 
Colocando a mão na testa do filho ou filha desobediente e 
olhando para o céu, profira-a 21 vezes de manhã (antes da 
aurora),   ه ـ� ل  َش�آءَاـل َوجَّلَ اِْن عَّزَ  esse filho ou essa filha tornar-se-á 
obediente. (Duração: até que o Du’a se concretize.) 

Cura espiritual pela não-observância do Shari’ah 

39.  Enquanto uma pessoa não-praticante estiver a dormir, 
qualquer irmão ou irmã Muçulmano que estiver a fazer 
Salah deve recitar o Surah Al-Ikhlas ligeiramente alto 
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uma vez, permanecendo a uma distância de 3 pés (quase 
um metro), tendo o cuidado de não acordá-la. A pessoa 
adormecida tornar-se-á um Muçulmano praticante,              

ـ�ه  شَ�آءَالـل وَجَّلَ  اِْن عَّزَ . O mesmo acto pode também ser feito a uma 
mulher não praticante. 

Marido tornar-se-á justo 

40.  Se o marido de alguma mulher tiver maus hábitos e 
envolver-se em disputas com outros membros da família, 
ela deve recitar o Surah Al-Fatihah mil cento e onze vezes 

(1111), recitando  ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ  no início de cada vez بِْسِم اللِّٰ� الّرَ
e depois soprar sobre água. Ela deve dar de beber a água ao 
marido. 
 َش�آءَ    اِْن ـ�ه ل َوجَّلَ اـل عَّزَ , o marido tornar-se-á numa pessoa  justa e 
empenhada em fazer o Salah. (Realizar este acto de tal 
forma que o marido não se aperceba. Caso contrário, 
poderá desencadear uma discussão por causa de um mal-
entendido. Ela pode também soprar na água que está no 
frigorífico e assim, qualquer pessoa incluindo o 
marido, poderá bebê-la.) 
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ۡ�ا �
�
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Gráfico de Transliteração 

 

 L/l ل Ř/ř ڑ A/a ء
 M/m م Z/z ز A/a ا

 N/n ن X/x ژ B/b ب
 S/s س P/p پ

 و
V/v, 
W/w ت T/t ش Sh/sh 

/ ہ /ۃ Ṣ/ṣ ص Ṫ/ṫ ٹ ھ   Ĥ/ĥ 
 Y/y ى Ḍ/ḍ ض Š/š ث
 Y/y ے Ṭ/ṭ ط J/j ج
 Ẓ/ẓ  َ◌ A/a ظ Ch چ
 U/u ◌ُ  ‘ ع Ḥ/ḥ ح
 Gh/gh  ِ◌ I/i غ Kh/kh خ
 Ū/ū ومّدہ F/f ف D/d د
ى مّدہ  Q/q ق Ḋ/ḋ ڈ  Ī/ī 
 K/k ك Ż/ż ذ

 Ā/ā امّدہ
 G/g گ R/r ر
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