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        A MANEIRA COM QUE A INVOCAÇÃO (DUA) DEVE SER FEITA. 

Assalamu Alaykum, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

ِھْم إِال َكاَن َعَلْیِھْم ِترَ َمْجلًِسا َلْم َیْذُكُروا هللاَ  َما َجَلَس َقْومٌ  ًة  ِفیِھ َوَلْم ُیَصلُّوا َعَلى َنِبیِّ
َبُھْم َوإِْن َشاَء َغَفَر َلُھمْ   َفإِْن َشاَء َعذَّ

 
“Se numa assembleia, uma congregação não invoca Allah e não ora pelo seu 

Profeta (Salawat), esse encontro sera lamentavél para eles. Se Allah quizer Ele pode 
atormenta-los e se Ele quizer Ele pode perdoa-los” Se o nome do Santo Prophéta (SAW, 
Paz e Bendição esteja com a Sua Alma) não for citado nessa assembleia, essa assembleia 
nunca tira nenhum benefício’ 

Agora que foi mencionado este magnífico dizer (Hadith) do Profeta (SAW):  

No momento em que vamos fazer uma Dua, é necessário fazer Salawat en nome du Santo 
Profeta (SAW), nomeadamente no princípio e no fim da invocação. Somente as 
invocações feitas segundo este processo são tidas em conta, por Allah Azza Wa Jalla. De 
outra forma, Ele não tem em conta a invocação que foi feita por essa pessoa. Se o nome 
do Profeta (SAW) não é mencionado na Dua, essa invocação é recebida como uma 
invocação que exprime “falta de consideração” pelo Seu Nome. Isto é um Hadith Shérif 
(um verídico dizer du Profeta SAW), e não se trata de palavras dos antigos. Isto são as 
palavras do nosso Santo Profeta (SAW). 

Os Wahhabis consideram este typo de invocação como politeismo (Shirk). Esta 
ideia é falsa. Se o nome du nosso Santo Profeta não estiver directamente relacionado com 
a invocação en questão, essa invocação não obtem resposta. Allah « nem sequer  dá uma 
olhada” nesse pedido.  Quem é que tu pensas que és ? Somos todos pessoas que cometem 
pecados. Quer intencionalmente quer não, as pessoas cometem pecados de manhã a 
noite.  

Por isso, nenhuma Dua é respondida se o Nome do nosso Santo Profeta (SAW) 
não é claramente mencionado e se a invocação não é enonciada “pela Sua Saùde “. Eles 
não deviam fazer Duas en vão. Que Allah possa aceitar as nossas invocações  pela Saùde 
do nosso Profeta (SAW). Que Allah nos mantenha protegidos. Que Ele protega a Nação 
de Muhammad da dissensão (fitna), e faça com que o Islão se eleve, InshAllah . 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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