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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺑﺳم ﷲ اﻟذي ﻋﻠم آدم اﻻﺳﻣﺎء ﻛﻠﮭﺎ وﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻠﻣﮫ اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
ﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ أﺟﻣﻌﯾن اﻟﻠﮭم ﻋﻠﻣﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ واﻧﻔﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﺎ
وزدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ وﻋﻣﻼ ﻣﺗﻘﺑﻼ ﯾﺎ ﻛرﯾم
أﺧﻲ اﻟﻣﺳﻠم :
أﺿﻊ ﺑﯾن ﯾدﯾك ھذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗواﺿﻊ وھو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻘرﯾب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗﺳﮭﯾﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم ﻟﯾﻘوم ﺑﻌﺑﺎداﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي أﻣر ﺑﮫ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻛل اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ھﻲ أﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻗد ﺑﯾﻧت ﻣن ﺧرﺟﮭﺎ
وﻣن ذﻛرھﺎ ﻣن اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻛﺑﺎر
واﺟﺗﮭدت أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻛﺗﺎب واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮫ ﻣﯾﺳرة ﺳﮭﻠﺔ ﻣﻔﮭوﻣﺔ واﺿﺣﺔ
ﻣن ﻏﯾر إﻓراط وﻻ ﺗﻔرﯾط وﻣن ﻏﯾر ﺗﮭﺎون وﻻ ﺗﺷدﯾد ﻋﻣﻼ ﺑوﺻﯾﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻛﻣﺎ ﻗﺎل أﺑو ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم إذا ﺑﻌث أﺣدا ﻣن أﺻﺣﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض أﻣره ﻗﺎل  :ﺑﺷروا وﻻ
ﺗﻧﻔروا وﯾﺳروا وﻻ ﺗﻌﺳروا  .رواه ﻣﺳﻠم
وﻣﺎ أﺣوﺟﻧﺎ ﻟﮭذا اﻟﻌﻠم ﻷﻧﮫ ھو اﻟدﯾن اﻟذي ﺑﮫ ﻧﺟﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
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و ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻧﺷر ھذا اﻟدﯾن ﻛل ﻋﻠﻰ ﻗدر اﺳﺗطﺎﻋﺗﮫ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﮫ ﻛﻣﺎ أﻣرﻧﺎ
رﺳوﻟﻧﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟذي أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري ﻣن ﺣدﯾث ﻋﺑدﷲ ﺑن
ﻋﻣرو ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم )ﺑﻠﻐوا ﻋﻧﻲ و ﻟو آﯾﺔ . (.....
وأﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻋوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﮭم أﻣور دﯾﻧﻧﺎ وأن ﯾﻛون ﻓﺎﺗﺣﺔ
ﺧﯾر ﻟﻛﺗب ﻛﺛﯾرة ﻗﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ وﻏﯾره ﻣﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﺧﯾر و ﻓق
ﻣﺎ ﯾﺣﺑﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﯾرﺿﺎه
ﻓﺈن وﻓﻘت ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل ﻓﮭو إﻧﻌﺎم ﻣن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وإن ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻗﺻور ﻓﻲ ﺷﻲء
ﻓﻣن ﻧﻔﺳﻲ واﻟﺷﯾطﺎن أﻋﺎذﻧﺎ ﷲ وإﯾﺎﻛم ﻣﻧﮫ .
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Introdução
Em nome de Deus, Aquele que ensinou a Adão todos os nomes,
criou o homem e ensinou-o a expressar-se. A paz e as bençãos
de Deus estejam com o profeta e com seus familiares e
companheiros. Ó Allah nos ensine o que nos auxilie, e nos dê
auxílio no que aprendemos e nos aumente o conhecimento e
ações reconhecidas, com Sua misericórdia.
Irmão muçulmano,
Coloco em suas mãos esse humilde livro como uma tentativa
de aproximar às regras islâmicas e facilitar-lhes a adoração de
forma correta como nos foi ordenado por Deus, Louvado e
Glori cado seja.
E todos os ditos citados nesse livro são ditos corretos
mencionados e citados pelos maiores imames.
Foi escolhido o melhor para que esse livro, e as regras nele,
sejam acessíveis, fáceis e claras. Sem exageros ou negligências,
sem complacência e nem di culdade conforme nos aconselhou
o profeta, que a paz de Deus esteja com ele.
Abu Mussa al-Ashaari(que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “O profeta quando enviava um de seus companheiros a
alguma missão dizia: 'alvissara e não os espantem, facilitem e
não di cultem'.” (Muslim)
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E necessitamos da ciência dessa religião pela qual somos salvos
na nessa vida e na outra.
Devemos divulgar essa religião de qualquer forma possível,
como nos ordenou o mensageiro de Deus (que a paz de Deus
esteja com ele): “Divulguem sobre mim, mesmo que seja um
versículo”. (Bukhari)
E peço a Deus que esse livro seja um auxílio à vós para melhor
compreender os assuntos da religião e um preâmbulo a muitos
livros por vir, que agrade a Deus, voltados ao Islam e aos
muçulmanos. Como peço a Ele que bene cie quem o ler.
Se houver sucesso desse trabalho é por benefício de Deus e se
houver falhas são de mim e de Satã. Que Deus nos proteja dele.
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اﻹھداء

ھدﯾﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺳﻠم ﻓﻲ ھذه اﻷرض ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم دﯾﻧﮫ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺟﯾز ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ طﺑﻌﮫ وإﻋﺎدة ﻧﺷره ﻣن دون زﯾﺎدة وﻻ ﻧﻘﺻﺎن

ووﻗف

أﺳﺄل ﷲ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﻲ وإﯾﺎﻛم و ﻣن ﺳﺎھم ﺑﮭذا اﻟﻛﺗﺎب إﻧﮫ ﺳﻣﯾﻊ ﻋﻠﯾم
طﺎرق ﯾوﺳف ﻓواز

Dedicado
Para todo muçulmano na Terra, atento em aprender sua religião.
E por Deus vos permito a todos a impressão e re-distribuição
deste, sem aumentar nem diminuir o mesmo.
Rogo a Deus que bene cie a mim e a vós e a quem contribuiu
para esse livro. Por certo, Allah é O Oniouvinte, Onisciente.
Tarek Youssef Fawaz
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Capítulo da Puriﬁcação
(Al whudu)

Dúvidas & Respostas Sobre..... Puri cação

O whudu é uma benção que Deus, Louvado seja,
concedeu aos muçulmanos para puri carem seus corpos e
apagarem seus pecados.

Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Mensageiro de Deus (que a paz de Deus esteja sobre
ele) disse: “Se o crente zer o whudu, e lavar o seu rosto, sai
de seu rosto, com a àgua ou última gota dàgua, todo o
pecado que olhou com seus olhos, e ao lavar suas mãos, sai
delas todo pecado que fez com elas, e ao lavar seus pés, saiu
deles todo pecado de onde seus pés o levou a pecar, até sair
livre dos pecados”. (Muslim)
E o whudu é uma condição para fazer as orações, segurar o
Alcorão ou fazer o tawaf ao redor da Kaabah.
E antes de falarmos sobre a puri cação, oração e jejum,
gostaria de esclarecer as regras islâmicas. E qual a diferença
entre obrigatório, pilar e sunnah, e o que é válido e o que é
inválido.
As Regras Islâmicas são divididas em sete classes:
obrigatório (fardh ou wajib), recomendável (mandub),
proibido-pecado (haram), detestável (makruh), permitido
(mubah), válido (sahih), inválido (batil).
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1 - Obrigatório (al fardh): A ação que é wajib, a pessoa
que a realiza é recompensada, e a pessoa que a abandona é
castigada. É classi cada em:
• Fardh áin: é a ação obrigatória a todos crentes
responsáveis, aprender ou aprender e realizar. Por exemplo:
Conhecer a Allah e Seu mensageiro, cumprir as cinco orações,
jejuar no mês de Ramadan. Isso é obrigatório para cada
muçulmano.

• Fardh kifaiah: Obrigatório aos muçulmanos mas não
necessariamente todos. A ação que quando realizada por um
do grupo, todas as pessoas tornam-se isentas (e se ninguém
zer, todos estarão incorrendo em erro). Por exemplo: enterrar
um morto; se um muçulmano vier a falecer é obrigação dos
muçulmanos enterrá-lo. Se alguns somente o zer, os outros
perdem essa responsabilidade. E o azhan; se um zer o
chamado, os outros não serão cobrados mas se nenhum o zer,
todos serão culpados.
2 - Recomendável (al mandub): Também denominado
sunnah. Quem a realiza é recompensado e quem a abandona
não é castigado. Ex.: as orações facultativas, usar siwak, jejum
voluntário.
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3 - Proibido (al haram): Quem a abandonar (em
cumprimento à ordem de Allah) é recompensado e quem a
zer é castigado. Ex.: bebida alcoólica, juros, mentira, roubo,
desrespeito aos pais e outros pecados.
4 - Detestável (al makruh): Quem a abandona é
recompensado e quem a pratica não é castigado. Ex.: esbanjar
no uso da água ao abluir-se, comer com a mão esquerda.

5 - Permitido (al mubah): Quem a realiza não é
recompensado e quem a abandona não é castigado. Ex.: viajar
a passeio.
6 - Válido (al sahih): A adoração que está de acordo com a
Lei de Allah e teve seus pilares e condições completamente
realizados. Por exemplo a oração completa com condições e
pilares, chama-se oração válida.

7 - Inválido (al batil): oposto do sahih. A ação que não
teve seus pilares e condições realizados. E se foi tudo realizado,
mas ocorreu algo externo que o invalida também é
considerado inválido. Por exemplo faltar algum pilar da oração,
puri cação ou jejum.
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1) O que é whudu?
R: O whudu é a puri cação que se faz antes da oração ou antes
de segurar o Alcorão ou fazer tawaf na umra e no haj .
Deus diz no Alcorão Sagrado:
“Por certo, este é um Alcorão nobre, Em Livro resguardado, Não o
tocam senão os puri cados;” (Suratu Al-Waquiah, versículos 77,
78, 79)
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse:
“Não há oração para quem não fez o whudu......” (Ahmad &
Tirmizzi)
2) É preciso renovar o whudu a cada oração?
R: Não há necessidade de renovar o whudu a cada oração, a
menos que o tenha invalidado. Mas a sunnah do Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) é fazer o
whudu para cada oração.
Anas lho do Malek (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele):
“O Profeta fazia o whudu para cada oração, estando com whudu
ou não.......” (Tirmizzi)
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3) O que invalida o whudu?
R: O whudu se torna inválido:
1- Ao atendermos as necessidades físicas do corpo (fezes,
urina, gases);
2 - Quando sair qualquer coisa por qualquer das duas
saídas do corpo;
Deus diz no Alcorão:
“Ó vós que credes! Não vos aproximeis da oração, enquanto ébrios,
até que saibais o que dizeis, nem mesmo enquanto junub até que
vos banheis completamente. E, se estais enfermos ou em viagem,
ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se
haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma
superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços, à
guisa de ablução. Por certo, Allah é Indulgente, Perdoador. (Suratu
An-Nissa, versículo 43)
3 - Se car inconciente (desmaiar ou dormir profundamente);
Moauia lho do Abu Su an (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele) disse: “..........Quem dormir, que faça a puri cação”
(Ahmad)
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4 - Tocar ou segurar com a mão as partes íntimas.
Búsra lha do Safuan (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
disse: “Quem encostar nas partes íntimas, que faça o whudu”
(Ibn Majah & Sahih An-Nassa'i)
4) Tocar outra pessoa (não intencionalmente) invalida o
whudu?
R: Não, não invalida se foi sem intenção.
5) Sangrar invalida o whudu?
R: Não, o sangrar não invalida o whudu, exceto se for
mentruação ou sangue pós-parto. Em outros casos basta lavar
a impureza e rezar normalmente.
“Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles)
apertou uma vez uma acne em seu rosto e sangrou. Limpou e foi
rezar sem fazer o whudu” ( Bukhari)
6) Se eu lavei e troquei fralda do meu lho, meu whudu se
torna inválido?
R: Não. Trocar fralda não invalida o whudu. Não há problema
nenhum. (Sheikh Ibn Otheimin-Fatawah)
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7) Quais são as súplicas ao entrar e ao sair do banheiro?
R: O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
nos ensinou a dizer esse dwa antes de entrar no banheiro para
proteger-nos dos gênios, porque os gênios costumam car
nesses lugares.
(Bismillah- Allahumma innii auzhu bika min al khubthi wal
khabaa'ith.)
“Em nome de Allah. Ó Allah, eu protejo-me em Ti contra todos
os males e de seus causadores.” (Bukhari)
E nos ensinou a dizer após sair do banheiro:
(Gufranaka.)
“Peço a Ti por perdão.” (Tirmizzi)
8) Qual água é própria para o whudu?
R: A àgua própria para fazer o whudu é aquela água limpa que
não mudou o cheiro ou a cor ou o gosto por alguma coisa que
pode ter caído nela.
Se caiu algo e mudou a cor ou cheiro ou o gosto, torna-se
imprópria ao whudu.
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9) Eu estava nadando e não z intenção de whudu, é válido
para rezar?
R: Não, não está válido o whudu sem ter feito intenção. O
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse:
“Os trabalhos são válidos pelas intenções”. (Bukhari)
Então se quer fazer whudu, intencione, depois entre na àgua.
Assim estará válida a puri cação.
10) Eu estava fazendo o whudu e esqueci de lavar o nariz,
meu whudu é válido?
R: Sim é válido, porém imperfeito. O whudu tem pilares e
sunnah. Se faltou algum pilar dos pilares esse whudu não está
válido. Mas se os pilares estiverem completos e esqueceu uma
sunnah, seu whudu continua válido.
Deus, Louvado seja diz:
“Ó vós que credes! Quando vos levantardes para a oração, lavai as
faces e as mãos até os cotovelos - e, com as mãos molhadas, roçai
as cabeças - e lavai os pés até os tornozelos. E, se estais junub,
puri cai-vos.......................” (Suratu Al-Maidah, versículo 6)
Esse versículo do Alcorão descreve os pilares do whudu. Se
faltar um desses pilares o whudu está inválido. As demais partes
são sunnah e não invalida o whudu se esquecer ou deixa-las, mas
o torna imperfeito.
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11) O que são pilares do whudu?
R: Os pilares são pontos importantes que não podem faltar;
1- A intenção antes do whudu;
2- Lavar o rosto;
3- Lavar os braços incluindo os cotovelos;
4- Passar a mão na cabeça;
5- Lavar os pés incluindo os tornozelos.
6- Seguir a ordem, ou seja, como Deus diz no Alcorão.
“Ó vós que credes! Quando vos levantardes para a oração, lavai as
faces e as mãos até os cotovelos - e, com as mãos molhadas, roçai
as cabeças - e lavai os pés até os tornozelos.” (Suratu Al-Maidah,
versículo 6)
12) Quais são as sunnah's do whudu?
R: Sunnah do whudu são aquelas ações que o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) fazia antes,
durante e depois do whudu. Porque a sunnah completa o
whudu e Deus fez do whudu completo uma das coisas que
apaga os pecados do homem.
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) falou:
“Quem fez o whudu e aperfeiçoou-lo, saiu do corpo dele, os
pecados, até sair os que estavam embaixo de suas unhas.” (Muslim)
1- O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) falava 'bismillah';

10

Dúvidas & Respostas Sobre..... Puri cação

2 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) não desperdiçava àgua;
3 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) lavava as mãos antes de começar o whudu;
4 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) usava miswak* antes do whudu;
*(vara natural de uma àrvore especí ca usado para a higiene bucal)

Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Se eu
não temesse ser muito penoso para o meu povo, ordenaria que
usassem o siwak a cada whudu” (Bukhari)
5 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) costumava lavar o nariz e boca no whudu;
6 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) passava a mão em toda a cabeça;
7 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) deixava a àgua penetrar na barba;
8 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) sempre começava com o lado direito;
Aysha (que Deus eteja satisfeito com ela) relatou que o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) começava com a
direita em todo seu trabalho. (Muslim)
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9 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) passava a mãos nas orelhas;
10 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) repetia todos os passos três vezes;
11 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) lavava a boca e nariz muito bem;
12 - O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) falava após o whudu: “ash-hadu an la ilaha ila Allah
wahdahu la sharika lah wa ash-hadu ana Muhammadan
abduhu wa rassuluh”
Omar lho do Khatab (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele):
“Quem fez o whudu e disse 'ash-hadu an la ilaha ila Allah
wahdahu la sharika lah wa ash-hadu ana Muhammadan ab duhu
wa rassuluh' foram abertas a ele as oito portas do Paraíso, para
entrar por qual ele desejar.” (Muslim)
Essas são as sunnah's do whudu. Se faltar com qualquer sunnah
ainda estará válido o whudu, mas não estará completo como
fazia nosso Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele).
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13) Para quantas orações o whudu é válido?
R: O whudu é válido para orações ilimitadas, até que se torne
inválido por algo que invalida o whudu como já foi citado na
questão número (3).
14) A intenção para o whudu deve ser dita em voz alta?
R: Não porque o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele) nunca falou em voz alta suas intenções em nenhuma
das práticas de adoração exceto, o Hajj (peregrinação).
15) Pode-se fazer o whudu estando com esmalte nas unhas?
R: Não porque qualquer tinta, cola ou qualquer coisa que
impede a àgua de chegar às unhas ou à pele, nos locais de
whudu, invalida-o.
16) O beijo no cônjuge invalida o whudu?
R: Não, não invalida o whudu.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela), relatou que o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) a beijava e
rezava, depois disso, sem renovar o whudu. (Sahih Abu Dawood )
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17) Ao fazer o whudu, devo passar do osso do tornozelo e
cotovelo?
R: Sim, deve-se ultrapassar e a àgua deve correr por todo o
cotovelo e tornozelo. O Profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja com ele) falou: “Completem seu whudu, protegam seus
tornozelos do inferno(wailun)” (Bukhari)
18) Quebrei minha mão e precisei engessar. Como faço o
whudu?
R: Fazer o whudu normalmente, mas sem molhar o gesso e
passar a mão sobre o gesso.
“Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles)
passava a mão encima da tala(curativo no braço)” (Beihaqi)
19) Sou enfermeira e às vezes recolho sangue de pacientes
ou troco fraldas, às vezes me sujo. Isso invalida o whudu?
R: Não, não invalida. Só é necessário lavar a impureza.
20) Como fazer o whudu para rezar na falta de àgua?
R: Se você está num lugar que não encontra àgua, como no
deserto por exemplo, ou a àgua que você tem é su ciente
somente para beber, ou há àgua mas não é possível utilizá-la
por algum motivo médico, ou na impossibilidade de chegar até
ela, Allah nos permitiu e aconselhou a fazer Attayamum.
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21) O que é attayamum?
R: Attayamum é a permissão de Deus para usar a terra no lugar
da àgua se não há possibilidade de usar a àgua por doença, ou
outro motivo médico, ou por falta dessa.
Deus, Louvado seja diz no Alcorão:
“.........E, se estais enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega
de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres
e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a
com as mãos e roçai as faces e os braços, à guisa de ablução. Por
certo, Allah é Indulgente, Perdoador.” (Suratu An-Nissa, versículo
43)
Abu Zhar (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “A
terra pura é a puri cação do muçulmano mesmo se não
encontrou àgua por dez anos.........” (Sahih Sunnan Abu Dawood)
22) Como é feito attayamum?
R: Primeiramente faz-se a intenção. Bater a mão na terra uma
vez e passar a mão (sem terra) no rosto, depois bater novamente
na terra e passar nos braços(simbolizando o whudu).
Deus, Louvado seja diz no Alcorão:
“.............e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura,
tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços, à guisa de
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ablução. Por certo, Allah é Indulgente, Perdoador.” (Suratu
An-Nissa, versículo 43)
Amar lho do Yasser (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
disse: “É su ciente para vós fazer com suas mãos assim(e o profeta
bateu na terra com as mãos e passou no rosto e nos braços.”
(Bukhari & Muslim)

23) Pode-se fazer o whudu com a àgua da chuva?
R: Sim. Pode-se fazer o whudu com a àgua da chuva, mar, rios,
poços, gelo e neve, se forem puras.
Deus, Louvado seja diz:
“E Ele é Quem envia o vento, como alvissareiro, adiante de Sua
misericórdia. E do céu fazemos descer água pura.” (Suratu
Al-Furqan, versículo 48)
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24) É certo passar a mão sobre a meia quando fazemos o
whudu?
R: Sim. Essa é uma das permissões de Deus para nós, para
facilitar-nos.
Mas para fazer isso existe algumas condições:
1- Deve-se colocar as meias após realizar o whudu para
que, na próxima, seja válido passar as mãos por estas;
Mughira lho do Shoaba (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “Eu estava com o profeta Muhammad(que a paz de Deus
esteja sobre ele) numa viagem - ajudando-o a fazer o whudu- e
abaixei para tirar o khoof(meia de couro) dele e ele disse: 'deixe as
meias, eu as coloquei quando me puri quei' e passou as mãos por
cima delas” (Bukhari & Muslim)
E só é necessário passar as mãos nas meias uma vez, somente.
2- Essa meia deve cobrir todo o pé incluindo o tornozelo;
3- Não pode ser uma meia muito na;
4- Para quem estiver de viagem é permitido repetir por três
dias e três noites e, para quem não estiver de viagem um
dia e uma noite;
Ali lho do Abu Taleb(que Deus esteja satisfeito com ele) relatou:
“O profeta(que a paz de Deus esteja com ele) permitiu a quem não
estiver de viagem, um dia e uma noite; e para quem está viajando,
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três dias e três noites. E passar as mãos nas meias.” (Muslim)
25) Quando começa a contar o tempo(de passar as mãos
sobre as meias)?
R: O tempo se inicia após invalidar o whudu.
Por exemplo: eu z o whudu na alvorada e coloquei as meias, e
quei com whudu até o meio-dia, então quebrei o whudu por
algum motivo. Aí começa a contar do meio-dia até o meio-dia
do dia seguinte. Posso fazer o whudu quantas vezes desejar
sem ter de lavar os pés, somente passando as mãos pelas meias.
26) Depois de terminar o whudu lembrei que não lavei os
braços. Está válido meu whudu?
R: Seu whudu está inválido. Deve ser feito novamente ou se
ainda não se secou, voltar da parte que esqueceu. Porque os
braços fazem parte dos pilares do whudu.
27) Sou ginecologista e durante as consultas é necessário
examinar as pacientes. Isso invalida o whudu?
R: O whudu só se torna inválido se tocar nas partes íntimas. Se
estiver usando luvas ou a pele da mão não tocou nessas partes
o whudu continua válido.
Búsra lha do Safuan (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
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disse: “Quem encostar nas partes íntimas, que faça o whudu”
(Ibn Majah & Sahih An-Nassa'i)
28) Eu z o whudu e entrei no banheiro pra pegar algumas
coisas, sem fazer nada, perco meu whudu?
R: Não. Isso não invalida o whudu. Entrar no banheiro ou até
segurar alguma impureza não invalida o whudu. Nesse último
caso só é necessário lavar as mãos. (vide questão número 3)
29) É valido o whudu quando se tem henna nas mãos ou pés?
R: Sim porque a henna não é igual tinta. A tinta não permite
que a àgua chegue à pele, o contrário da henna que só colore a
pele sem impedir o toque da àgua. O mesmo sobre os cremes
corporais.
30) Eu z o whudu e rezei. Depois descobri que tinha cola
em meu braço. O que devo fazer?
R: Seu whudu está inválido porque estava incompleto. Deve
refazê-lo e rezar novamente. Porque tudo que impede a àgua
de chegar à pele nos lugares, pilares do whudu, torna o whudu
incompleto. E então é inválido.
31) Eu vi meu gato tomando àgua de um balde. Posso fazer
whudu com o resto dessa àgua?
R: Sim pode fazer o whudu com essa àgua, porque os gatos não
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são considerados animais impuros como um cachorro ou porco.
Então não torna a àgua impura, exceto se você viu alguma
sujeira nele, assim torna impura.
32) Utilizar supositórios invalida o whudu?
R: Não. Se colocar usando luvas, sem encostar nas partes
íntimas, não invalida.
Búsra lha do Safuan (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
disse: “Quem encostar nas partes íntimas, que faça o whudu”
(Ibn Majah & Sahih An-Nassa'i)
33) Eu z o whudu e depois vomitei. Isso invalida o whudu?
R: Não invalida. Porque o vômito não está na lista de coisas que
invalidam o whudu. E se cair algo sobre a roupa ou corpo, basta
lavar a impureza e rezar. (vide questão número 3)
34) Doar ou receber sangue (tranfusão) invalida o whudu?
R: Não, não invalida.
35) Pode-se fazer whudu usando maquiagem?
R: Se essa maquiagem impede o alcance da àgua à pele não é
válido o whudu. E deve ser removida antes de fazer o whudu.
(vide questão número 3 e conselho da questão número 134)
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36) Ouvi dizer que o Profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja com ele), no dia do Juízo Final, irá reconhecer todo o
seu povo. Como isso?
R: Essa pergunta foi feita ao Profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja com ele) por seus companheiros.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o
“Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) passou
por uma sepultura e disse: 'salam alaikum ó povo muçulmano. Em
verdade, assim que Allah queira, nós lhes seguiremos, - gostaria de
ver meus irmãos'. Os companheiros disseram: 'Ó profeta não
somos vossos irmãos?' ele disse: 'Vós sois meus companheiros,
meus irmãos são os que virão depois'. Os companheiros disseram:
'Ó profeta como conhecerá os que virão depois?' o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: 'Vistes
alguém que tem cavalos de testa e patas brancas entre cavalos
todos pretos, ele encontra os cavalos dele?' Falaram: 'sim!'. E o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
'então assim virão, de testa e braços iluminados, pelo whudu'.........
(Muslim)
Então sabemos através desse hadith que no dia do Juízo Final,
todos os muçulmanos serão reconhecidos pelo Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) entre todos os
povos desde Adão até o nal da vida, por esse sinal do whudu.
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37) Quando o banho completo se torna obrigatório?
R: Os banhos completos se tornam obrigatórios por 5 motivos:
1 - Pela saída do esperma, estando dormindo ou acordado;
(ou seja por qualquer motivo que leve a saída do esperma)
Ali lho do Abu Taleb (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele),
quando perguntou a ele sobre o esperma, o Profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele) respondeu: “É necessário tomar
banho se houver saída de esperma” (Ibn Majah)
2 - Relação sexual; (mesmo se não saiu o esperma)
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) falou:
”Se houver penetração e sumiu a ponta do pênis, é obrigatório
tomar banho, saiu ou não saiu(o esperma).” ( Muslim)
Tanto para o homem como para a mulher.
3 - Após o término da menstruação;
Assim que acaba a menstruação da mulher. Ela não pode rezar
até tomar banho.
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) falou
para Fatima lha de Abu Hubaish (que Deus esteja satisfeito com
ela) quando ela o perguntou sobre a menstruação: “ Deixe de
rezar os dias da menstruação, depois que acabar tome banho e
volte a rezar. (Bukhari & Muslim)
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4 - O sangue pós-parto;
Assim que acabar o sangue é obrigatório tomar banho.
5 - Lavar o corpo do falecido;
É obrigatório, lavar o corpo do muçulmano que falece, antes de
enterrá-lo.
Se não for chahid (morto em combate).
38) Quando é recomendável o banho completo?
R: Na sunnah (tradição) existem 8 motivos para tomar banho,
que não são obrigatórios, mas é melhor seguir, como fez o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele).
1 - Tomar banho logo após a reversão ao Islam;
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) pediu
para Umama lho de Athal (que Deus esteja satisfeito com ele)
tomar banho quando se reverteu ao Islam. (Bukhari & Muslim)
2 - Tomar banho para a oração de sexta-feira;
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) falou:
“Quem fez o whudu para a sexta-feira, fez bem. Mas tomar banho
é melhor.” (Tirmizzi)
3 - Tomar banho para a festa do Eid Al Fitr e Eid Al-Adha;
Abdullah lho do Abbas(que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
que o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
tomava banho antes de ir para a oração do Eid. (Ibn Majah)
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4 - Tomar banho antes do Ihram para o Hajj ou Umra;
Zaid lho do Thabet (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
que o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) tirou
a roupa e tomou banho antes de começar o Hajj. (Tirmizzi)
5 - Tomar banho para entrar em Makkah ou Medinah;
Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles) nunca
entrou em Makkah sem tomar banho e falou quando o
perguntaram sobre isso que o Profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja com ele) fazia isso. (Bukhari & Muslim)
6- Tomar banho no dia do Arafat, para quem estiver
fazendo o Hajj;
7- Tomar banho depois de lavar o morto;
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) falou:
“Quem lavou o morto, que tome banho.” (Ahmad & Tirmizzi)
8- Tomar banho após desmaiar;
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou que, quando o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) desmaiou,
antes de falecer, ao acordar disse: ”As pessoas rezaram? ”
Respondeu: “Não” e ele pediu àgua para tomar banho. (Bukhari &
Muslim)
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39) Eu tomei banho após a relação sexual, é necessário fazer
o whudu?
R: Não é necessário. Esse banho é válido para rezar, e no lugar
do whudu. Mas a sunnah é fazer whudu porque o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) o fazia no nal
de cada banho que ele tomava, como foi relatado por Aysha
(que Deus esteja satisfeito com ela) no Sahih Bukhari.

40) Como era o banho completo do Profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele)?

R: Aysha (que Deus esteja satisfeita com ela) relatou que o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) quando tomava
banho, depois da relação sexual, primeiro lavava suas mãos,
depois lavava com a mão esquerda as partes íntimas. Depois fazia
o whudu, e jogava àgua em sua cabeça três vezes, passando bem
a mão pela cabeça. E depois jogava àgua em todo o corpo, e
lavava as pernas. (Bukhari & Muslim)
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
sempre começava pelo lado direito. (Bukhari)
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41) Se a mulher sonhar que está tendo uma relação sexual,
ela deve tomar banho?
R: A esposa do o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele) relatou: “Veio uma mulher chamada Um Sulaim
perguntando ao Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele): 'em verdade Deus não se envergonha do correto, a
mulher deve tomar banho se ela sonhou tendo relação sexual?' O
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) respondeu:
”Sim, se ela viu a àgua(orgasmo).” (Bukhari)

O sábio Ibn Rajab (que Deus esteja satisfeito com ele) falou: “Esse
hadith é uma prova que se a mulher dormiu e sonhou tendo
relação sexual e, quando acordou viu a roupa molhada, é
obrigatório tomar banho.” (Fateh Al Bari)
42) Eu posso tomar banho junto com meu marido?
R: Sim, pode.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou: ”Eu tomava
banho com o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com
ele) do mesmo balde”. (Bukhari)
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43) Depois da relação sexual eu posso dormir ou devo
tomar banho imediatamente?
R: Sim, pode dormir.
O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) dormia
às vezes assim. Mas a sunnah é que o Profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja com ele) lavava as partes íntimas e, fazia o
whudu e dormia. E na alvorada tomava banho. (Bukhari)
44) Eu tomei banho após o término da menstruação e rezei.
Depois percebi um ponto de sangue. É necessário tomar
banho novamente?
R: Não, se acabou a menstrução e depois saiu um pouco de
sangue, de sujeira, não é necessário tomar banho. Somente
fazer o whudu para a oração.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou: “Nós não
considerávamos a sujeira marrom ou amarela." (Bukhari)
45) Num dia quente, eu tomei banho. Esse banho é valido
para rezar?
R: Não, esse banho não é válido porque a intenção era de
refrescar. Mas se você fez a intenção para rezar ou fazer o whudu
ou banho completo, é válido. Qualquer intenção fora isso, para
refrescar, limpar, etc não é valido. Porque, como aprendemos no
hadith, “As ações são válidas pelas intenções”.
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46) Durante a relação sexual, mantive meu cabelo preso.
Devo soltá-lo para tomar banho?
R: Não é necessário soltar o cabelo.
Um Salama (que Deus esteja satisfeito com ela) veio perguntar ao
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele): “Profeta,
eu amarro meu cabelo. É necessario soltá-lo para tomar banho
depois da relação sexual?” o Profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja com ele) respondeu: ”Não, não é necessário. Basta
jogar àgua três vezes sobre a cabeça e cabelo.” (Muslim)
47) Eu tenho brinco nas orelhas e no nariz, tenho que tirar
os brincos para tomar banho?
R: Não, não há necessidade de tirá-los.
O sábio Sha aí falou: “O furo na orelha ou nariz não é necessário
molhar porque não é considerado parte externa do corpo.”
48) Eu uso lentes de contato, é preciso removê-las?
R: Não há necessidade de removê-las pois não é preciso lavar a
parte interna dos olhos.
49) Precisei tomar banho depois da relação sexual mas não
encontrei àgua. Como faço para rezar?
R: Se não encontrou àgua para tomar banho pode ser feito
attayamum no lugar do banho.
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Amru lho de Aas(que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “O
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) me
mandou numa batalha, sonhei de noite no deserto, numa noite
muito fria. Tive medo de que, se tomasse banho, morresse. Então
z attayamum e quando voltamos falamos isso ao Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele). Ele sorriu e não
disse nada a mim.” (Ahmad & Abu Dawood)
50) Terminou meus dias(menstruação) mas ainda não tomei
banho. Posso ler o alcorão ou ter relação sexual?
R: Não, não pode.
Deus, Louvado seja, diz no alcorão:
“E perguntam-te pelo mênstruo. Dize: "É moléstia". Então,
apartai-vos das mulheres, durante o mênstruo, e não vos unais a
elas, até se puri carem. E, quando se houverem puri cado,
achegai-vos a elas, por onde Allah vos ordenou. Por certo, Allah
ama os que se voltam para Ele, arrependidos, e ama os
puri cados.” (Suratu Al-Baqarah, versículo 222)
51) Fui ao ginecologista e precisou colocar um aparelho
interno. É necessário tomar banho?
R: Não há necessidade de tomar banho. (vide questão 37)
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52) Eu posso rezar se em minha roupa tiver um pouquinho
de esperma?
R: Sim pode rezar porque o esperma não é impuro.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou: “Eu raspava o
esperma seco da roupa do Profeta (que a paz de Deus esteja sobre
ele) e ele rezava com essa roupa.” (Muslim)
53) Eu vejo algumas pessoas, após o whudu, levantarem o
dedo e dizerem 'ash-hadu an la ilaha ila Allah'. Esse é o certo?
R: O hadith que relatou Muslim deve-se dizer 'ash-hadu an la
ilaha ila Allah wahdahu la sharikalah wa ash-hadu ana
Muhammadan abduhu wa rasuluh'.
E o sheikh Ibn Otheymin, quando foi perguntado sobre isso,
disse: “Não há hadith sobre levantar o dedo, só falar”. Então
melhor não fazer.
54) Se uma mulher, durante a viagem, deseja fazer o whudu
e é difícil tirar o lenço ou, se tirar, for di cil recolocá-lo, pode
somente passar a mão por cima?
R: Sim, se for muito di cil ou estiver bem preso, pode passar a
mão por cima.
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O Imam Ahmad relatou, no livro dele Al-Musnad, que a esposa
do Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele), Um
Salama (que Deus esteja satisfeito com ela) passava a mão dela
sobre o lenço na hora do whudu.
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Deus diz no Alcorão:
“Por certo, a oração, para os crentes, é prescrição com
tempos marcados.”(Suratu An-Nissa, versículo 103)
“Por certo, a oração coíbe a obscenidade e o reprovável.”
(Suratu Al-Ankabut, versículo 45)
A oração é o segundo pilar do Islam e mais uma benção
de Deus para apagar nossos pecados.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) contou
que ouviu o Mensageiro de Deus (que a paz de Deus esteja
sobre ele) dizer: “Que vos parece: se corresse um rio em frente
a vossa porta, em que uma pessoa nele se banhasse cinco
vezes ao dia, restar-lhe-ia, acaso, alguma sujidade?”
Responderam-lhe: “Qual, de sua sujidade, nada restaria!”
Disse ele: “Pois este é o exemplo do que acontece em relação
às cinco orações diárias, com as quais Deus apagará todas as
faltas!” (Bukhari & Muslim)
Osman lho do Aﬀan (que Deus esteja satisfeito com ele)
contou que ouviu o Mensageiro de Deus (que a paz de Deus
esteja sobre ele) dizer: “Para qualquer muçulmano que, na
hora de realizar uma oração obrigatória, o zer corretamente
ser-lhe-á uma penitência das suas faltas, as quais haja
cometido desde a oração anterior, salvo se houver cometido
um pecado grave; e assim será, toda a vida”. (Muslim)
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55) Quais são as condições para rezar?
R: Para rezar é preciso seguir algumas condições. Se faltou
alguma dessas condições sua oração está inválida.
1 - A chegada do tempo da oração.
Deve-se rezar cada oração em seu determinado horário. Por
exemplo, não se pode rezar a alvorada antes de chegar o
horário desta.
Deus diz no Alcorão: “Por certo, a oração, para os crentes, é
prescrição com tempos marcados.” (Surata das Mulheres,
versículo 103)
2 - Cobrir o corpo (aura).
Cobrir o corpo para o homem, signi ca que não pode rezar com
a parte entre o umbigo e joelhos, descoberta.
E para as mulheres cobrir todo o corpo, exceto o rosto e as mãos.
3 - Puri cação.
Do corpo (whudu), da roupa, e do lugar.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Deus
não aceita a oração de um de vós, se invalidou o whudu, até
refaze-lo.” (Bukhari)
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Abdullah lho do Abbas (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) passou do lado de dois túmulos e disse: 'Eles estão sofrendo, e
não estão sofrendo por grande falta. Um deles andava com a
fofoca e o outro, não se limpava bem depois de urinar'.” (Muslim)
Asmaa lha do Abu Bakr (que Deus esteja satisfeito com eles)
relatou: “Veio uma mulher para o Profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja sobre ele) perguntando: 'Se uma de nós sujar a
roupa (de menstruação), o que fazemos?' Ele disse: 'Lav ar e depois
rezar com ela'.” (Bukhari)
Desse hadith sabemos que não pode rezar com roupa suja,
somente com a roupa pura.
4 - Direcionar à Qiblah (a Kaabah na Makkah).
Deus diz no Alcorão:
“Volta, pois, a face rumo à Mesquita Sagrada. E onde quer que
estejais, voltai as faces para o seu rumo.” (Suratu Al-Baqarah,
versículo 144).
Desse versículo sabemos que Deus não aceita a oração
obrigatória se não estiver direcionada para a Kaabah. E pelo
hadith do Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) que disse para os que rezavam na direção errada:
"Depois dirija-se para a Qiblah e diga o takbir. [dizer Allahu Akbar]"
(Bukhari)

38

Dúvidas & Respostas Sobre..... Oração

5 - A intenção.
Como aprendemos no começo desse livro, que Omar lho do
Khatab (que Deus esteja satisfeito com ele) falou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “As
ações são válidas pelas intenções”. (Bukhari)
6 - Ser muçulmano.
Porque Deus não aceita a oração de um não- muçulmano.
7 - A razão.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela), relatou que o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse:
“Levantamos as penas sobre três: o demente, até que se recupere.
O dormente, até despertar. E a criança, até alcançar a puberdade”.
(Abu Dawood)
Sabemos sobre esse hadith que, esses três tipos de pessoas
estão isentas da oração (ou se alguém tiver problemas mentais
temporários), e Deus não o castigará. Por m, se alguém faltou
com uma dessas condições, estará inválida sua oração.
56) Quais são os pilares da oração?
R: Os pilares da oração são os pontos fundamentais. Se faltar
um deles sua oração estará inválida. Como explicamos nas
condições, a mesma coisa nos pilares, só que as condições estão
antes de começar a oração e os pilares são durante a oração.
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1 - A intenção.
2 - Rezar de pé.
Rezar de pé é um pilar das orações, para quem consegue. Quem
tem algum problema e não conseguir car em pé, pode rezar
sentado. Mas quem tem boa saúde e consegue car em pé, não
pode rezar sentado se essa oração for obrigatória. Na oração de
sunnah não há problema em rezar sentado.
Imran lho do Hussein (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou:
“Eu perguntei ao Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele), sobre a hérnia; ele disse: “Reza de pé, se não conseguiu,
então sentado, se não conseguiu, deitado de lado” (Bukhari)
3 - Takbir al-Ihram (falar “Allahu Akbar”)
Esse takbir do início da oração, é um pilar da oração.
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse
para aquele que não rezava corretamente, ensinando-o: “Se você
levantou para rezar diga: 'Allahu Akbar!'.” (Bukhari & Muslim)
4 - Ler a Surat Al-Fatiha
Obada lho do Al-Samet (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele), disse: “Não há oração àquele que não leu a Surat
Al-Fatiha” (Bukhari & Muslim)
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5 - Rukuu com calma (curvar-se, colocar as mãos nos joelhos)
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) ensinou
para aquele que não rezava corretamente: “Então curve-se, sem
pressa” (No mínimo o tempo de uma 'Subhan Allah') ( Bukhari)
6 - Voltar de pé depois do rukuu, com calma
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse:
“Allah não olha para aquele que não endireita as costas entre o
rukuu e sujood” (Ahmad)
7 - Sujood, com calma
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse
àquele que não rezava corretamente, ensinando-o: “Depois faz o
sujood com calma” (Bukhari & Muslim)
8 - Sentar entre os dois sujood
9 - Segundo Tashahud
10 - At-taslim (dizer 'assalam alaikum wa rahmat Allah')
11 - Seguir a ordem
Malek lho do Huaireth (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
falou: “Rezem como me viram rezar” (Bukhari)
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Esses são os pilares da oração. Se faltar qualquer um desses
pilares sua oração está inválida. É necessário renovar sua oração
se você já completou; ou, voltar de onde esqueceu se, ainda,
estiver rezando.
57) Quais são as sunnah's da oração?
R: Existem muitas sunnah's na oração, entre elas as que são de
palavras e as que são de ações. O que se quer dizer com sunnah
é tudo aquilo que não é parte dos pilares (partes essenciais) e
obrigações da oração.
As sunnah's de palavras são por volta de dezessete sunnah's, e
as de ação por volta de cinquenta e cinco. A oração não se
invalida se deixar uma delas, ainda que seja de propósito,
diferente dos pilares e as obrigações.
• Algumas sunnah's de palavras na oração:
1 - Dizer depois do takbíratul-ihrám: “subHának Allâhumma
wa bi Hamdika wa tabáraka asmuka wa ta'ála jadduka wa
la iláha geiruk” e esta se chama “a súplica de abertura”
2 - Refugiar-se em Allah de Satã (dizendo: “Auzhu bil-lahi
mina shaitani-rajim”)
3 - Dizer “Bismilahi rahmani-alrahim” no começo das suras
após a fatiha
4 - Dizer “Amin”
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5 - Ler uma Surat depois de Al-Fatiha
6 - Recitação do imám em voz alta
7 - Dizer, para o que ora atrás do imam, depois do tahmid
“rabana wa lakal hamd kathiran taiban mubarakan h mil'as
samauáti wa mil'al arDi wa ma beinahuma wa mil'a ma Shi'ta
min Shei'in ba'd”
(Nosso Senhor para Ti é o louvor, um louvor abundante,
beneplácito, abençoado. Preenchendo os céus e preenchendo a
terra e tudo que existe entre eles, e preenchendo tudo o mais que
possas Tu permitir.)
8 - Dizer mais de uma vez o tasbih do rukúu (subhana rabial
'azhim) (Louvado seja Deus, O Magní co)
9 - Dizer mais de uma vez o tasbih da prostração. (subhana
rabial 'ala) (Louvado seja Deus, O Altíssimo)
10- Dizer mais de uma vez o dito entre as duas prostrações:
'rabbi eg rli' (Deus me perdoe)
11 - Mandar saudações para a a familia do Profeta (a paz
esteja com ele), pedir para eles as bençãos, e a súplica que
segue depois disto.
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12 - Falar as súplicas que o Profeta (que a paz de Deus esteja
com ele) dizia:
(Ó Allah eu protejo-me em Ti do castigo do túmulo, e do castigo
infernal, e das tentações e tribulações da vida e da morte, e da
a ição maldosa do Al-Massih Ad-Dajjal (o Anti-Cristo)”.
“Allahuma inni auuzhu bika min azhabil qabr, wa min azhabi
jahannam, wa min tnatil mahiaa wal mamaat, wa min sherri
tnatil Masihil dajaali.”
13 - Fazer dwa antes do taslim
• As sunnah's que são ações:
1 - Levantar as mãos depois do takbíratul-ihrám;
2 - E antes de abaixar para o rukúu;
3 - Ao levantar-se do rukúu;
4 - Abaixá-las depois disso;
5 - Por a mão direita sobre a esquerda;
6 - Focar no lugar da prostração;
7 - Separar os pés ao estar de pé;
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8 - Agarrar os joelhos com suas mãos, mantendo os dedos
separados no rukúu, com os braços retos e a cabeça paralela
a eles;
9 - Colocar rmemente os sete ossos do corpo que o
Profeta (que a paz de Deus esteja com ele) pediu para
colocar no lugar da prostração.
Abdullah lho do Abbas (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta (que a paz de Deus esteja com ele): “Fui ordenado a
fazer sujood nos sete ossos. Na testa, e colocou o dedo no nariz,
(querendo dizer que testa e nariz são um só osso) e as duas mãos e
os dois joelhos e a ponta dos dois pés.” (Nassa'i)
10 - Separar os cotovelos de sua costela e o estômago das
coxas, assim como as coxas das panturilhas, separar os
joelhos, levantar os pés colocando o interior dos dedos
dos pés sobre a terra, separados.
11 - Fazer o iftirash ao sentar-se entre as duas prostrações
no primeiro tashahud.
O jeito do iftirash que o profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja sobre ele) fazia era sentar ajoelhado sobre o pé esquerdo
e levantava o pé direito encostando somente a parte interior
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dos dedos do pé direito no solo. Como mostra a foto:

12 - Colocar as mãos sobre as coxas com os dedos juntos
entre as duas prostrações e, no tashahud, salvo que neste
último o dedo médio fará um círculo com o polegar,
enquanto que com o indicador se apontará (para a Qiblah)
ao recordar a Allah.
13 - Fazer tawarruk;
Como explicamos, o iftirash é no primeiro tashahud, agora no
último tashahud, fazer tawarruk no lugar do iftirash. Colocar o
pé esquerdo que estava sentado sobre ele, debaixo do pé
direito. Encostando o osso do quadril no chão. Assim rezava o
profeta (que a paz de Deus esteja com ele), então quem
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conseguir faze-lo será recompensado por isso.

14 - Virar a cabeça para a direita e esquerda na saudação;
15 - É sunnah, na hora do sujood, fechar os dedos das
mãos. O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele) fazia isso, como relatou Abdullah lho do Abbas
(que Deus esteja satisfeito com ele). (Beihaqi)
16 - É sunnah também juntar os pés enquanto estiver no
sujood. (Tirmizzi & Hakem)
17 - É sunnah, ao levantar para outra rakaa, apoiar nas
mãos. (Bukhari & Sha ai)
“.....E apoiava nas mãos em punhos, como se estivesse sovando
massa.” (Beihaqi)
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O imam Is-haq lho do Rarruia falou “é sunnah do profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) apoiar nas
mãos quando levantar, seja velho ou jovem.” (Massael
al-Meruazi)
Tudo que foi citado é sunnah do profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja com ele) quem conseguir cumprir terá uma
oração perfeita e se faltou não há necessidade de renová-la e
nem fazer sujood do esquecimento.
Mas se faltar alguma sunnah, sua oração estará imperfeita e não
como nos ensinou o profeta (que a paz de Deus esteja com ele):
“Rezem como me viram rezar”
Peço de Deus que nos ajude a seguir o profeta (que a paz de
Deus esteja com ele) e peço que aceite nossas orações e perdoe
nossos pecados.
58) Eu posso rezar com as mangas, ou barra da roupa,
dobradas?
R: Não, não pode rezar com as mangas e barras da roupa
dobradas.
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
disse: “Fui ordenado a prostar-me sobre os sete ossos, e não
amarrar o cabelo ou a roupa.” (Bukhari & Muslim)
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59) Eu me reverti ao Islam e não sei o idioma àrabe. Como
faço para rezar?
R: Para você rezar é necessário aprender pelo menos os pilares
da oração em àrabe,a Surat Al-Fatiha, no mínimo. E no rukuu,
sujood e tashahud, enquanto não aprender as falas da oração
você pode só repetir 'Subhan Allah' em cada pilar da oração,
exceto a Fatiha. Porque a Fatiha, como disse o sábio Ibn Kudama
(que Deus esteja satisfeito com ele): “ Não é aceita a oração sem
ler a Fatiha em àrabe.”
Deus diz no alcorão: “O Alcorão é àrabe.” (Suratu Fussilat,
versículo 3)
“E, assim, zemo-lo descer em Alcorão árabe, e, nele, patenteamos
algo das cominações, para serem eles piedosos, ou para lhes
causar lembrança.” (Suratu Ta-Ha, versículo 113)
Abdullah lho do Abu Awfa (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “Veio um homem para o Profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja com ele) e falou: “Profeta eu não consigo decorar
do alcorão. Me ensine algo que vale.” O Profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja com ele) falou: “Diga 'Subhan Allah'e 'Alhamdu
lillah'e 'La ilaha ila Allah'e 'Allahu Akbar' e 'La haula wa la quat ila
billah'. (Sahih Al-Nassa'i)
Então, até aprender, depois de ler a Fatiha você repete: “Subhan
Allah” em cada pilar até terminar a oração.
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60) É obrigatório rezarmos em direção à Kaabah (em Makkah)?
R: Sim se você estiver rezando uma oração fard, obrigatória,
(alvorada, meio-dia, tarde, crepúsculo ou noite....) então é
obrigatório se dirigir à Kaabah durante toda a oração. Mas, se
você estiver rezando sunnah, (voluntária), pode rezar em
qualquer direção. Até no carro, avião ou até bicicleta.
Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com ele) falou:
“O Profeta Mohammad (que a paz de Deus esteja com ele) rezava
durante a viagem, em cima de seu camelo, para onde quer que
estivesse virado. Abaixava um pouco a cabeça sobre o camelo.
Exceto as orações obrigatórias. E rezava até o witr sobre o seu
camelo”. (Bukhari)
61) Como devo rezar as orações obrigatórias no navio ou
avião?
R: Não é válida a oração do muçulmano, sentado, se ele
consegue rezar de pé. Mas, se ele não consegue pode rezar
sentado.
Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles) falou:
“Perguntei para o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele): 'Como faço para rezar no navio?' o Profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele) respondeu: 'Reza de pé, se não
temer afundar' “ (Darakutni & Hákem)
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Desse hadith do Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele) sabemos que isso é sobre a oração obrigatória, porque
sabemos que na oração voluntária pode-se rezar sentado.
62) Eu posso rezar com sapato ou chinelo?
R: Sim. Pode rezar com chinelo ou sapato se estiverem limpos e
for fora da mesquita ou mussala que tem tapete. Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) rezava com o
chinelo.
Abu Said (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “Rezamos
com o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) e
ele usando o chinelo, e dentro da oração tirou os chinelos dele, e
todos que estavam rezando, tiraram também. Quando termiraram
a oração disseram: 'Ó profeta, vimos tu tirando o chinelo e
tiramos.' O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) falou: 'Veio Gabriel e me informou que há sujeira nos chinelos,
então tirei. Se um de vós vier à mesquita, olhem em seus chinelos.
Se houver impureza, limpem mesmo que seja com a terra.' “
(Abu Dawood)
Desse hadith sabemos que pode rezar usando chinelo, sapatos
ou tênis em locais que não estejam cobertos por tapetes
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63) O que é sujood sahu? (sujood do esquecimento)
R: Esse sujood equivale em fazer duas sajdas(prostrações) no
m da oração. E vale para completar a falta cometida durante a
oração.
Os motivos para se fazer o sujood sahu são três:
1 - Se faltar em alguma sunnah ou obrigação(exceto pilar);
Se faltar o primeiro tashahud, por exemplo, e levantou para a
terceira rakaa.
Abdullah lho do Buhaina (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou que rezou com o profeta (que a paz de Deus esteja com ele)
a oração do meio-dia e levantou para a terceira rakaa sem fazer
tashahud. E as pessoas levantaram com ele. E quando terminou a
oração o esperaram fazer o taslim, disse ainda sentado 'Allahu
Akbar' e fez duas sajdas e depois fez salam. (Bukhari)
2 - Se car na dúvida sobre algum ponto;
Se estiver rezando, por exemplo, a oração da noite e na última
rakaa cou com dúvida se rezou quatro ou três rakaas. Deve-se
considerar o mínimo(ou seja 3) e completar a quarta rakaa e
depois fazer o sujood do esquecimento.
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Abu Said Al-Khudri (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
disse: “Se um de vós estiver com dúvida durante a oração, e não
souber se rezou 3 ou 4, que deixe a dúvida e complete com a
certeza. Depois prosta-se duas prostações antes de fazer 'salam'.
Se rezou cinco, foi perdoada a oração dele, e se rezou quatro
contrariou o Shaitan.” (Muslim)
3 - Aumentar o número de rakaas ou sujood.
Se errou e fez três sujood, por exemplo, faz duas sajdas no m
da oração. Esse sujood sahu é um perdão à Deus pelo
esquecimento do que perdeu na oração.
64) Qual é a súplica dita ao entrar na mesquita?
R: O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
nos ensinou a entrar na mesquita com o pé direito dizendo
Bismillah e depois dizer a súplica que relatou Abu Huraira (que
Deus esteja satisfeito com ele) sobre o Profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja sobre ele): “Se um de vós entrar na
mesquita, rezem por mim e digam: 'Ó Deus abre para mim as
portas da Sua misericórdia' ............” (Ibn Majah)
(Bismillah, wa assalaatu wa asalaamu 'alaa rasuulil-lah, Allahumma
aftah lii abbuaaba rahmatik.)
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65) Qual é a súplica dita ao sair da mesquita?
R: Ao contrário de quando entrar, o Profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja sobre ele) nos ensinou a sair da mesquita
com o pé esquerdo, dizendo como aprendemos do hadith que
relatou Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele):
“.................Em nome de Allah, que a paz esteja com o Profeta
Muhammad, Ó Deus me proteja contra o Satã. (Ibn Majah)
(Bismillah, wa assalaatu wa asalaamu 'alaa rasuulil-lah,
Allahumma a'asimnii mina shaitaani rrajiim)
66) Qual é a sunnah ao entrar na mesquita?
R: O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
nos ensinou, ao entrar na mesquita, depois de falar as súplicas
de entrada, rezar duas rakaas de cumprimento à mesquita.
Abu Katada (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Se um
de vós entrar na mesquita, não sentem, antes de rezar duas
rakaas” (Bukhari & Muslim)
67) Como faço se tiver dúvida sobre a direção da qiblah?
R: Você deve tentar ao máximo localizar a direção e depois rezar
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para onde acredita que seja a direção correta. Se não houver
nada para auxiliar. E mesmo se depois descobriu que estava
errado não há necessidade de renovar a oração porque você
tentou e rezou para onde concluiu que estava correto.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Entre o
nascente e o poente, há qiblah” (Tirmizzi)
Esse hadith é a facilitação à quem tentou encontrar a qiblah,
sem recursos, e rezou depois disso.
68) Eu estava rezando e esqueci de fazer o primeiro
tashahud e levantei para a terceira rakaa, o que devo fazer?
R: Como respondi na pergunta número (63), se você lembrou
antes de car de pé, você volta para fazer o tashahud e
completa a oração. Mas se já cou em pé, não pode voltar
porque a terceira rakaa é um pilar. Não pode deixar o pilar para
fazer uma sunnah/obrigação. E no nal da oração, antes do
taslim, faz dois sujood de esquecimento .
69) Eu estava rezando e esqueci de ler uma surat depois da
fatiha e z rukuu, o que devo fazer?
R: Sua oração continua válida e não há necessidade de fazer
nada, nem sujood do esquecimento. Porque somente ao deixar
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um pilar se invalida a oração. E deixar uma obrigação não
invalida a oração, mas é necessário fazer o sujood. E ao deixar
uma sunnah, como ler outra surat após a fatiha ou levantar as
mãos após o rukuu, não é necessário fazer nada.
70) Cheguei atrasado à mesquita e vi que eles estavam
rezando. O que devo fazer?
R: Você reza com o imam e depois que ele terminar a oração,
complete as rakaas que perdeu, antes de fazer o taslim. A rakaa
conta até o rukuu. Se você entrou para a oração antes do rukuu
ou conseguiu alcançar o rukuu com o imam, a rakaa está
completa, se não, deve repô-la no nal depois que o imam faz o
taslim. Você levanta e completa o que faltou.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Quem
alcançou o rukuu, alcançou a rakaa.” (Abu Dawood)
71) Estava rezando com o imam e ele errou, como faço para
avisá-lo?
R: O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
nos ensinou, que os homens, avisam o imam, ou para qualquer
aviso, dizendo “Subhan Allah”. E as mulheres avisam batendo a
mão direita nas costas da mão esquerda.
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Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Falar '
Subhan Allah', para os homens e bater palma para as mulheres”
(Bukhari)

72) Como é a oração do viajante?

R: Deus permitiu para os muçulmanos, em viagem, juntar a
oração do meio-dia e a tarde e as orações do magreb e a noite.
No horário de qualquer uma delas. Pode-se rezar a tarde junto
com a do meio-dia, no horário do meio-dia, ou deixar o
meio-dia para rezar junto com a tarde. E juntar a oração do
magreb com a da noite no horário do magreb ou, deixar o
magreb para rezar na hora da noite. E, além de juntar, Deus nos
permitiu rezar duas rakaas nas orações de quatro rakaas. Então,
se um muçulmano estiver viajando e chegou a hora do meio
dia e ele ainda estiver viajando ele pode rezar meio-dia, duas
rakaas e fazer salam e depois rezar mais duas rakaas da tarde
junto com essa oração. Só o magreb que não pode ser
encurtada o número de rakaas. Então se estiver de viagem e
chegou a hora do magreb deve rezar as três rakaas do magreb
e fazer taslim e depois rezar duas rakaas da noite ou deixar o
magreb para rezar no horário da noite. E a oração da alvorada
não junta-se e nem encurta-se.
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Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles)
relatou: “O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) juntava entre o magreb e a noite quando estava viajando.”
(Bukhari)
Moaz lho do Jabel (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou:
“Viajamos com o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele) no ano da batalha de Tabuk e o Profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja sobre ele) juntava o meio-dia com tarde
e o crepúsculo com a noite..........” (Muslim)
73) Quais são as condições ao juntar as orações na viagem?
R: As condições que permitem ao muçulmano juntar e encurtar
as orações na viagem são:
1 - a viagem ser de mais de 80km
2 - ter intenção de viagem;
3 - não ser uma viagem para fazer um pecado;
4 - não começar a juntar antes de viajar ou antes de sair da
cidade;
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74) Eu posso rezar duas orações juntas antes de viajar? Ou
só durante a viagem?
R: Só pode começar a juntar ou encurtar depois que começar a
viagem e não pode, por exemplo, rezar o meio-dia e tarde e sair
de casa para viajar. Deve começar a viagem ou sair da cidade.
Depois disso é permitido.
Anas lho do Malek (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou:
“O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) rezou
meio-dia na Medinah (cidade onde morava) quatro rakaas e
rezou a tarde na Zil Hulaifa (um lugar no caminho de Makkah),
duas rakaas.” (Bukhari & Muslim)
75) Eu devia fazer o sujood do esquecimento e esqueci. O
que devo fazer?
R: Se você esqueceu sua oração é válida e não é necessário
renovar a oração ou voltar para fazer o sujood.
Abdullah lho do Abbas (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele): “Deus perdoou meu povo sobre o erro, o esquecimento
e aquilo de que for forçado a fazer.” (Ibn Majah)
Mas se lembrou logo depois do salam, antes de levantar, pode
fazer o sujood.
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76) O que devo falar no sujood do esquecimento?

R: O sujood do esquecimento é semelhante ao de costume.
Deve-se dizer “subhana Rabi al-Ala” três vezes ou a súplica do
hadith do Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele): “Minha face prostra-se para aquele que a criou, e deu-lhe
as suas faculdades de audição e visão através de Sua glória e de
Seu poder, então abençoado é Allah, o melhor dos criadores”.

(sajada wajhi lillazhí khalaqahu wa shaqqa samaahu wa
basarahu bi haulihi wa quwatihi ftabaaraka Allahu ahsanul
khaaliqin).

Ou fazer o dwa que desejar. Porque o muçulmano está mais
perto de Deus durante o sujood.

Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) falou:
“O mais próximo que o servo pode estar de Deus é na hora do
sujood. Então aumentem os dwas”. (Muslim)
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77) Eu estava na mesquita, rezando com o imam e ele parou
de ler o Alcorão, fez sujood e depois voltou. O que é esse
sujood?
R: Esse se chama sujood tilawa(sujood de leitura).
A sunnah é fazer prostração quando chegar nos versículos do
Alcorão onde está citando o sujood. Por exemplo:
Deus, Louvado seja diz:
“Em absoluto, não lhe obedeças; e prosterna-te e aproxima-te de
Allah” (Suratu Al-Alaq, versículo 19)
Há no Alcorão 15 sujood dos versículos sobre o sujood como foi
explicado pelos sábios Ahmad e Ishaq e Malek e Tabari e Ibn
Wahb.
E o sábio Ibn Hazam disse: “Concordaram todos os sábios que
dez desses versículos devem ser feitos o sujood e alguns dos
sábios dizem que não é necessário em cinco desses quinze”
(Maratib al-Ijmaa, pagina 37)
E o sábio Leith lho do Saad disse: “É recomendável fazer o
sujood em todos os versículos em que se fala sobre o sujood”

61

Dúvidas & Respostas Sobre..... Oração

Entao vamos aprender esses quinze versículos:
1 - “Por certo, os que estão juntos de teu Senhor não se
ensoberbecem, diante de Sua adoração e O glori cam. E
prosternam-se diante dEle.” (Suratu Al-Araf, versículo 206)
2 - “E, diante de Allah, prosterna- se, de bom ou de mau grado,
quem está nos céus e na terra, e também suas sombras, ao
amanhecer e ao entardecer.” (Suratu Ar-Rad, versículo 15)
3 - “E, diante de Allah, prosterna-se o que há nos céus e o que
há na terra de ser animal, e também os anjos, e eles não se
ensoberbecem.” (Suratu An-Nahl, versículo 49)
4 - “Dize: "Crede nele; ou, não creais. Por certo, aqueles aos
quais fora concedida a ciência, antes dele quando é recitado ,
para eles, caem de mento, por terra, prosternando-se.”
(Suratu Al-Isra, versículo 107)
5 - ....... “-quando os versículos dO Misericordioso se recitavam,
para eles, caíam prosternados e chorosos.” (Suratu Maryam,
versículo 58)
6 - “Não viste que, diante de Allah, se prosterna quem está nos
céus e quem está na terra,....” (Suratu Al-Hajj, versículo 18)
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7 - “Ó vós que credes! Curvai- vos e prosternai-vos e adorai
a vosso Senhor, e fazei o bem, na esperança de serdes
bem-aventurados.” (Suratu Al-Hajj, versículo 77)
8 - “E, quando se Ihes diz: "Prosternai-vos diante dO
Misericordioso", dizem: "O que é O Misericordioso?
Prosternar-nos-emos diante do que nos ordenas?" E isso lhes
acrescenta repulsa.” (Suratu Al-Furqan, versiculo 60)
9 - "Afastou-os, para que se não prosternassem diante de
Allah, Quem faz sair o recôndito nos céus e na terra, e sabe o
que escondeis e o que manifestais.” (Suratu An-Naml,
versiculo 25)
10 - “Apenas, crêem em Nossos versículos os que, ao lhes
serem estes lembrados, caem, em prosternação, e glori cam,
com louvor,.....” (Suratu As-Sajdah, versículo 15 )
11 - “E Davi pensou que Nós o provássemos; então, implorou
perdão a seu Senhor e caiu em prosternação, e voltou-se
contrito para Nós.”( Suratu Sãd, versículo 24 )
12 - “E, entre Seus sinais, está a noite e o dia e o sol e a lua.
Não vos prosterneis diante do sol nem da lua, e prosternai-vos
diante de Allah, Quem os criou, se só a Ele adorais.” (Suratu
Fussilat, versículo 37 )
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13 - “Então, prosternai-vos diante de Allah, e adorai-O.”
(Suratu An-Najm, versículo 62 )
14 - “E, quando lhes é lido o Alcorão, não se prosternam ?”
(Suratu Al-Inchiqaq, versículo 21)
15 - “Em absoluto, não lhe obedeças; e prosterna-te e
aproxima-te de Allah” (Suratu Al-Alaq, versículo 19)
Essas sajdas todas são sunnah, não é obrigatório.
Zaid lho do Thabet (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “Li
para o profeta Mohammad (que a paz de Deus esteja com ele) a
surat al-najm e ele não fez sujood”. (Tirmizzi)
E outro hadith sobre Abdullah lho do Omar (que Deus esteja
satisfeito com ele), falou: “Por certo, Allah não obriga o sujood
somente se quisermos”. (Fateh al-Bari)
78) Quais são as doze rakaas de sunnah por dia (orações
voluntárias)?
R: Um Habiba (que Deus esteja satisfeito com ela), esposa do
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) relatou
sobre ele: “Não há um servo muçulmano que reza para Allah todo
dia doze rakaa's voluntárias, além das obrigatórias, sem que Allah
construa para ele uma casa no Paraíso” (Muslim)
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Essas doze rakaa's são:
1 - duas rakaa's antes da oração da alvorada;
2 - quatro rakaa's antes da oração do meio-dia;
3 - duas rakaa's depois da oração do meio-dia;
4 - duas rakaa's depois da oração do crepúsculo;
5 - duas rakaa's depois da oração da noite.
Meu conselho para você meu irmão, minha irmã, não deixem as
orações de sunnah, pois a sunnah além de aumentar seus
hassanat e construir casas, servirá para completar e corrigir as
faltas nas orações obrigatórias. Como nos informou o profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) no hadith que
relatou Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele):
“A primeira coisa de que os servos serão cobrados de seus trabalhos
é a oração. Se for aceita, prosperou; se não for aceita, extraviou-se.
Então se faltar alguma de suas orações Deus dirá aos anjos:
'Olhem, tem para meu servo alguma oração voluntária? Que
complete com elas o que perdeu de obrigatórias'..........” (Muslim)
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79) O que é a oração de doha?
R: A oração do doha é uma sunnah que o profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele) não deixava. E o horário dela
é depois de levantar o sol até meia hora antes do meio-dia. O
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) rezava
essa sunnah de duas rakaa's, às vezes quatro rakaa's e às vezes
oito rakaa's.
Abu Dardá (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “Me foi
recomendado pelo meu companheiro profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja com ele) três coisas, que não deixo até morrer:
'fazer jejum três dias em cada mês, a oração do doha e não dormir
até rezar o witr'.” (Muslim)
E essa oração é importante porque oferece ao muçulmano, por
dia, hassanat equivalente ao número de juntas de seu corpo.
Abu Zar (que Deus esteja satisfeito com ele) narrou que o profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “Quando vos
levantardes, pela manhã, devereis fazer caridade para com todas
as partes do vosso corpo. Para isso, toda a glori cação e todo o
louvor a Deus constitui caridade; o testemunhardes a unicidade de
Deus é caridade; o dizerdes que Deus é O Supremo também é
caridade; exigirdes o bem é caridade; o impedirdes que alguém
faça o mal também é caridade. E, ainda, duas rakaa's oferecidas à
meia manhã equivalem a tudo isso.” (Muslim)
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80) O que é a oração do witr?
R: Witr é uma oração ímpar. O horário dela se estende, de logo
após a oração da noite até antes do horário da alvorada.
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
rezava o witr inde nidamente (às vezes três outras vezes cinco,
sete, nove, onze ou treze rakaas)
Abdullah lho do Omar(que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
disse: “Façam de vossa última oração noturna, ímpar”. (Bukhari)
Abu Dardá (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “Me foi
recomendado pelo meu companheiro profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja com ele) três coisas, que não deixo até morrer:
'fazer jejum três dias em cada mês, a oração do doha e não dormir
até rezar o witr'.” (Muslim)
81) Até quando eu posso rezar o witr?
R: Pode-se rezar witr até um minuto antes do azhan da alvorada.
Salem (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “A oração
durante a noite é em pares (de duas em duas rakaas) e se temerem
chegar a alvorada, que rezem uma rakaa ( nalizando com
número ímpar)”. (Muslim)
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82)Eu esqueci de rezar o witr e lembrei depois da alvorada
do dia seguinte. Posso rezar o witr?
R: Sim pode rezar a oração do witr mesmo estando atrasada ou
no dia seguinte.

Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “Se
um de vós acordou sem rezar o witr, que rezem” (Mustadarak)
83) Estava rezando na mesquita e vi um rapaz de calça
mostrando as costas. Isso invalida a oração(dele)?

R: Sim. Esse é um dos erros da maioria dos jovens atualmente.
Cobrir entre o umbigo e joelho é um dos pilares da oração. Se
perder esse pilar a oração se torna inválida. Como já foi citado
sobre os pilares na questão número 55.

Meu conselho a meus jovens irmãos, prestem atenção sobre
isso porque com essa pequena falta suas orações não serão
aceitas por Deus, Louvado seja, porque não estão de acordo
com Suas ordens.
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84) A diferença de intenções, entre o imam e quem está
rezando com ele, invalida a oração?
R: Não, não invalida a oração. Você pode rezar com o imam que
está rezando tarawih por exemplo, com intenção de uma oração
da noite que você atrasou.
85) A oração individual tem o mesmo valor que a oração
conjunta, na mesquita?
R: Não, a oração conjunta na mesquita está vinte e sete (27)
degraus acima da oração individual.

Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
que o profeta (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “A oração
conjunta é melhor que a oração solitária, vinte e sete vezes”.
(Bukhari & Muslim)
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) narrou que o
Profeta (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse: “Se eles (os
hipócritas) soubessem das virtudes das orações da alvorada e da
noite, certamente participariam delas, ainda que tivessem de ir-se
engatinhando(à mesquita)”. (Bukhari & Muslim)
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86) A mulher pode ser imam e dirigir uma oração?
R: Sim a mulher pode rezar no lugar de imam das mulheres
somente. E ela deve se posicionar no centro da leira e não à
frente, como os homens.
Beihaqi relatou que “Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela)
rezou a oração do magreb como imam das mulheres e cou no
meio delas”. (Beihaqi)
87) Estou usando short/bermuda que mostra o joelho. Isso
invalida a oração?
R: Sim invalida porque o joelho é a aura do homem. A bermuda
deve cobrir o joelho durante a oração.
88) Vejo algumas pessoas colocando objetos em sua frente
ao rezar. Isso é certo?
R: Sim essa é a sunnah, se alguém estiver rezando, deve colocar
algum objeto em sua frente e rezar perto dele.
Abu Said Al-Khudri (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “O
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse: 'Se
um de vós rezar que reze atrás de uma barreira e que próximo a
ela'.” (Sahih Abu Dawood)
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O profeta (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “Coloquem
uma barreira em sua oração mesmo que seja uma exa”
(Mustadrak Al-Hákem)
Sabemos desses hadiths que o certo e a sunnah é rezar atrás de
uma barreira mesmo que seja uma parede e não deixar
ninguém passar entre você e o lugar de seu sujood.
Anas lho do Málek (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
que “os companheiros do profeta (que a paz de Deus esteja sobre
ele) quando escutavam o azhan do magreb, cada um cava atrás
de uma coluna da mesquita, rezando a sunnah do magreb até
chegar o profeta (que a paz de Deus esteja sobre ele) para rezar”.
(Muslim)
89) Se uma mulher, rezando em casa, estiver com uma
roupa um pouco na, invalida a oração?
R: Não, não invalida a oração se a roupa não for transparente,
mostrando a cor da pele. Se for transparente a ponto de ver a
pele invalida.
O imam lho do Kudama (que Deus esteja satisfeito com ele) falou:
“Cobrir o corpo com o que não mostra a pele é obrigatório e uma
das condições para rezar”. (Al-Mugni)
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90) Se uma mulher deixar aparecer o pé durante a oração,
continua válida?
R: Isso invalida a oração. Só é permitido mostrar o rosto e as
mãos até os pulsos.
“Uma mulher perguntou a Um Salama (que Deus esteja satisfeito
com ela), esposa do Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele): 'A mulher pode rezar com lenço e kamiss?' (tipo de roupa
parecido com um vestido de mangas compridas); ela disse: 'Sim se
essa roupa estiver cobrindo os pés'.” (Abu Dawood)
91) Quais são os horários proibidos para rezar?
Os horários proibidos para se rezar são 5:
1 - Após a oração da alvorada até o nascer do sol;
Isso signi ca que depois de rezar a oração da alvorada não se
pode rezar mais até depois do sol nascer. A oração da alvorada
se estende do azhan até antes do sol nascer. Pouco mais de
uma hora.
2 - Após nascer o sol, e até levantar um pouco;
Uns 20 minutos após o shuruq. Não há sunnah após a alv orada,
então se acordar até pouco antes do shuruq pode rezar a
obrigatória.
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3 - Quando o sol chegar ao meio do céu (antes do meio dia
15 minutos);
4 - Após a oração da tarde até o azhan do maghreb.
5 - Ao pôr-do-sol (na hora do maghreb);
Abdullah Al Sanabihi (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
disse: “O sol nasce no meio dos dois chifres de Satã mas ao
levantar um pouco ele se afasta, mas se chegar ao meio do céu,
Satã se junta a ele (o sol) e ao passar do meio do céu, ele se afasta;
e na hora do pôr-do-sol ele se junta a ele e assim que sumir ele se
afasta. Então não rezem nesses três horários.)” (Ahmad &
Ibn Majah)
A explicação desse hadith é que Satã, ao nascer do sol, se põe
na frente dele, parecendo que o sol está nascendo dos chifres
dele.
E esses são horários daqueles que oram e servem ao Satã e
também os que oram para o sol.
Então o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre
ele) ensinou os muçulmanos a não rezarem nesses horários.
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E há outro hadith do Abu Saíd Al-Khudri (que Deus esteja
satisfeito com ele) falou: “Escutei o Profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja sobre ele) falando: 'Não rezem depois da
alvorada até o sol nascer e não rezem depois da tarde até o sol se
pôr.” (Bukhari)
Esses hadith's provam que esses são cinco horários proibidos
para fazer a salat.
92) O que invalida a oração?
R: O que invalida a oração é o seguinte:
1 - Tudo aquilo que invalida a puri cação invalida a oração;
2 - Descobrir a aura de propósito. Se descobriu por
acidente e o que se descobriu for algo pequeno; mas se
cubrir no momento não invalida a oração
3 - Desviar-se demais da direção da Qiblah.
4 - Descobrir alguma impureza no corpo, na vestimenta
ou no lugar onde se estiver rezando. Se souber dela ou
lembrar durante a oração deve cortá-la na hora, e
também se não souber dela somente depois de terminar
a oração, então sua oração estará válida;
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5 - Movimentar-se em excesso durante a oração sem ter
necessidade para isso;
6 - Deixar um dos pilares da oração, como o rukuu ou a
prostração;
7 - Fazer um pilar de ação a mais(intencionalmente), por
exemplo, como o sujood;
8 - Adiantar um pilar sobre outro deliberadamente;
9 - Realizar a saudação de propósito antes de haver
completado a oração;
10 - Trocar deliberadamente o signi cado do Alcorão;
11 - Deixar uma obrigação da oração propositalmente,
como o primeiro tashahud. Mas se esqueceu não invalida a
oração somente é necessário fazer o sujood do
esquecimento;
12 - Mudar de intenção; (Como ter a intenção de sair da
oração).
13 - Rir com uma gargalhada. Respeito ao sorrir somente,
não invalida a oração;
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14 - Falar deliberadamente ou responder(com palavras);
15 - Comer e beber, o mínimo que seja, invalida a oração.
93) Eu devo falar “auzho billahi min al-shaitani rajim” antes
de ler a Surat Al-Fatiha na oração?
R: Não é obrigatório, mas a sunnah do Profeta Muhammad (que
a paz de Deus esteja sobre ele) é falar isso antes da Al-Fatiha.
“Abu Dawood (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre
o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) que
ele falava 'auzhu billah min alshatani arajim'.” (Abu Dawood)
E às vezes o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele) dizia: “auzhu billahi al Samya al Alalim min al shaitan
ar-rajim”
(Amparo-me em Deus O Oniouvinte, O Onisciente contra o
maldito Satã)
Deus diz:
“E, quando leres o Alcorão, suplica a proteção de Allah contra o
maldito Satã.” (Suratu An-Nahl, versículo 98)
Então é recomendável dizer 'auzhu billah min alshatani arajim'
antes de começar a ler o Alcorão.
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94) Eu vejo algumas pessoas na mesquita, quando o imam
está no rukuu, correm para alcançá-lo, isso é certo?
R: Não isso é errado, não se pode correr nem fazer barulho na
mesquita.
Abu Katada (que Deus esteja satisfeito com ele) disse: “Numa
oração que rezamos com o Profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja sobre ele), ele escutou barulho dos homens correndo. E
quando terminou, perguntou a eles: 'O que houve com vocês?'
Falaram: 'corremos para rezar'. O Profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja sobre ele) disse: 'não façam isso. Se vierem para
rezar, venham com calma e respeito. O que vós conseguirem,
rezem e o que perderem completem”. (Bukhari & Muslim)
Então, desse hadith sabemos que se as pessoas correrem para
alcançar o imam no rukuu estão cometendo um erro e tirando a
concentração de quem está rezando. E fazendo o contrário do
que o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
nos ensinou.
95) Se alguém chorar alto durante a oração, a torna inválida?
R: Não, se zer barulho sem intenção não invalida a oração.
Abdullah lho do Shikhir (que Deus esteja satisfeito com ele) disse:
“Cheguei até o profeta Mohammad (que a paz de Deus esteja com
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ele) enquanto ele rezava e do peito dele saía um barulho como de
uma panela com àgua borbulhando.” (Sahih Al-Nassai)
Esse hadith prova duas coisas:

1 - que fazer barulho, chorando, dentro da oração não
invalida a oração.
2 - que o certo é se segurar para não fazer barulho alto.
Como fazia o profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja com ele), tanto que ele guardava o choro dentro de
si. E por isso saía um barulho como de àgua fervendo, um
choramingo baixo.

96) É certo fechar os olhos durante a oração?
R: Não, não é certo, e contrário à sunnah. A sunnah é que o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) olhava
no ponto do sujood. Só se houver necessidade, se houver na
frente algo que possa tirar sua concentração, por exemplo. E
fechar os olhos é prática judaica. Então como o Profeta
muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) não fazia isso,
os muçulmanos não devem fazê-lo também.
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97) Se estiver rezando sunnah na mesquita e chamarem
para a oração (iqama), o que devo fazer?
R: Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele), disse: “Se
chamarem para a oração, não há oração, somente a obrigatória”.
(Muslim)
E o sheikh Ibn Otheimin respondeu sobre isso com uma bela
resposta: “Se você está na primeira rakaa e chamarem para a
oração,você corta sua sunnah e vai para rezar a obrigatória. Mas
se você está terminando ou quase no m, você termina
brevemente e se junta a eles”.
E para cortar a sunnah não é necessário fazer taslim, só a
intenção de deixar é su ciente.
98) Qual é a sunnah ao escutar o azhan?
R: A sunnah ao escutar o azhan, é fazer o seguinte:
1 - Durante o azhan, repetir o que o muazhen diz como o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
nos ensinou.
Abu Said Al-Khudri (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele)
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disse: “Se escutarem o muazhen, falem como ele fala.” (Bukhari &
Muslim)
2 - Somente quando o muazhen diz: Hay ala salat, hay ala
falah responder: la haula wa la quat ila billah
Omar lho do Khatab relatou: “......... E quando chegou, o muazhen
em 'hay ala salat hay ala falah', o Profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja sobre ele) disse: “la haula wa la quat ila billah”
(Muslim)
Essa é a sunnah.
99) Qual é a súplica após ouvir o azhan?
R: A súplica depois de ouvir o azhan, como o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) nos ensinou é
dizer: “Allahuma Sali ala Muhammad”
Jaber lho do Abdullah (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele),
disse: “Quem falou 'Ó Allah, a quem é destinada esta perfeita
convocação e a quem é destinada a oração prestes a ser realizada,
atribui a Muhammad al-Wasilah (um lugar no Paraíso) e al-Fadilah
(uma posição que está acima do resto da criação) e eleva-o para a
posição enaltecida que lhe prometeste.” (Bukhari)
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A súplica em àrabe: 'Allahumma Rabba haazhihi da'wuati
taamma wa assalaatil qaaima, aati Muhmmadan al-uasiilata wal
fadila wa ab'eth-hu maqaaman mahmuudan allazhi ua'ad'tahu'
Essa é a sunnah do profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja sobre ele).
100) É permitido rezar usando roupas com estampas de
animais e/ou humanos ou num lugar onde tem imagem
desses (fotos ou estátuas)?
R: Não, não pode rezar usando roupas com desenhos de animais,
seres humanos ou qualquer ser que tenha alma.
Abu Tal-ha (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Os anjos
não entram nas casas que têm cachorros, imagens ou estátuas”
(Bukhari & Tirmizzi)
101) Estava rezando, veio meu lho e puxou meu lenço e
me descobriu um pouco. É válida a minha oração?
R: Sim, continua válida a oração porque foi sem intenção de
mostrar e se, se cobriu na hora. Assim como se estiver rezando e
vier um vento e descobriu seu braço ou pé ou alguma parte do
corpo, pode continuar rezando. Se for intencional invalida a
oração, sendo pouco ou muito.
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Abdullah lho do Abbas (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele): “Deus perdoou meu povo sobre o erro, o esquecimento
e aquilo de que for forçado a fazer.” (Ibn Majah)
102) Eu estava rezando a noite e quei com dúvida sobre
quantas rakaas já z. O que devo fazer?
R: Você considera o mínimo de rakaas da sua dúvida e complete
as rakaas que estão faltando e faça duas sajdas de esquecimento
antes de fazer o taslim(salam).
Abu Said Al-Khudri (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
disse: “Se um de vós estiver com dúvida durante a oração, e não
souber se rezou 3 ou 4, que deixe a dúvida e complete com a
certeza. Depois prostra-se duas prostrações antes de fazer 'salam'.
Se rezou cinco, foi perdoada a oração dele, e se rezou quatro
contrariou o Shaitan.” (Muslim)
103) Qual é a sunnah das súplicas depois das orações?
R: O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
dizia muitas súplicas após a oração . Mas as súplicas que ele não
deixava de dizer são as seguintes:
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1 - dizer 'astaghfer Allah' três vezes;
(Allah me perdoe)
2 - dizer 'Allahuma anta salam wa minka salam tabarakta
yazhal jalali wal ikram';
(Ó Allah, Tú és o Provedor da paz e de Ti provém a paz,
abençoado sejas, ó Possuidor da majestade e honra)
“Thauban (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) depois de
completar a oração e virava para as pessoas, dizia: 'astaghfer
Allah' três vezes 'Allahuma anta salam wa minka salam tabarakta
yazhal jalali wal ikram'.(uma vez)” (Muslim)
3 - Dizer 'Subhan Allah', 'Alhamdu Lillah' e 'Allahu Akbar'
trinta e três vezes cada um e nalizando com 'La ilaha ila
Allah, wahdahu la sharikala, Lahul mulk wa lahul hamd, yuhii
wa yumit wa hu ala kul sheiin qadir';
(Louvado seja Deus), (Graças a Deus), (Deus é O Maior)
(Não há divindade além de Allah, o Único que não possui sócio ,
Ele é o Possuidor de toda soberania e louvores, Ele que cria e
causa a morte, Ele é quem possui poder sobre todas as coisas)

83

Dúvidas & Respostas Sobre..... Oração

Abu Huraira relatou sobre o profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja com ele) disse: “Quem disser 'Louvado seja Deus' após
cada oração e exaltá-lO e agradece-lO trinta e três vezes e disse
completando cem, 'La ilaha ila Allah, wahdahu la sharikala, Lahul
mulk wa lahul hamd, yuhii wa yumit wa hu ala kul sheiin qadir',
Deus perdoará seus pecados mesmo sendo como a espuma do
mar” (Muslim)
4 - Ayat al Kursi (versículo do Trono);
“Allahu la ilaha ila hu, alhayiu alqyum............” (Suratu Al-Baqarah,
versículo 255)
Abu Umama (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Quem ler o versículo do Trono depois de cada oração, não há
entre ele e o Paraíso, somente a morte”. (Sahih Ibn Hibban)
5 - Últimas três suratas do Alcorão. Surata do Monoteísmo,
Surata da Alvorada e Surata dos Humanos. (uma vez cada,
exceto nas orações da alvorada e magreb deve-se ler três
vezes cada);
Okba lho do Ãmer (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “O
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) me
mandou ler as proteções(últimas três suratas) depois de cada
oração” (Ahmad & Sahih Abu Dawood & Ibn Khuzaima & Ibn
Khiban & Imam Hákem)
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6 - E só nas orações da alvorada e magreb dizer dez vezes
'La ilaha ila Allah, wahdahu la sharikala, Lahul mulk wa lahul
hamd, yuhii wa yumit wa hu ala kul sheiin qadir;
(Não há divindade além de Allah, o Único que não possui sócio ,
Ele é o Possuidor de toda soberania e louvores, Ele que cria e
causa a morte, Ele é quem possui poder sobre todas as coisas)
Essas são as súplicas que o profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja sobre ele) não deixava nunca, depois das orações.
Então meu conselho para você meu irmão, minha irmã, não
deixar essa grande benção de Deus, que Ele nos deu para
apagar nossos pecados e nos prepararmos para o Paraíso. E é
certeza que cada um de nós irá morrer depois de uma oração.
(Vale re etir)
104) Eu estava rezando em casa e entrou meu marido e disse
'salam alaikum'. Eu posso responder?
R: Não pode responder falando, se responder com palavras
invalida a oração. Mas pode levantar a mão em sinal de resposta.
Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles)
relatou: “Perguntei a Bilal, 'como você viu o profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele) respondendo a eles
(companheiros) quando o cumprimentavam com o 'salam'
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enquanto rezava?' Bilal disse: 'dizendo assim (e esticou a mão)'.”
(Sahih Abu Dawood & Tirmizzi)

E outro hadith do profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele).

Abdullah lho do Mosaud (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com
ele) rezava e assim que fazia o sujood subiam Hassan e Hussain
( lhos de sua lha Fátima) nas costas dele. E se alguém fosse para
tirá-los, o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
acenava para que eles os deixassem................” (Sahih Ibn
Khuzaima)

Esses hadiths provam que pode-se acenar para indicar ou
responder algo se necessário, mas sem falar, porque o profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) fez assim. O
imam Ibn Khuzaima colocou um capítulo no Sahih dele sobre
isso: capítulo que prova sobre acenar durante a oração, o que
nos esclarece que não invalida a oração.
E há sete hadiths no Bukhari e Muslim falando sobre esse
assunto.
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105) Estava rezando e quando z o salam lembrei que
estava faltando rakaa. O que devo fazer?
R: Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “Rezou
o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) a oração
da tarde e fez salam depois das duas rakaas. E virou para nós. Um
dos companheiros disse: 'a oração cou mais curta ou esqueceste?'
o profeta disse: 'é certo o que ele diz?' responderam: 'sim' então
levantou profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) e
completou duas rakaas e fez duas sajdas de esquecimento.”
(Muslim tradução do signi cado)
Então sabemos por esse hadith, se você fez o salam e ainda está
no lugar e lembrou mesmo depois de dizer (aos outros)
algumas palavras mas ainda está no lugar em que rezou, pode
só completar a oração, seguida de dois sujood e cará válida.
106) Eu cheguei para oração de sexta -feira atrasado e o
imam estava terminando a oração, eu devo rezar duas
rakaas de jumaah ou quatro rakaas meio-dia ?
R: Se você conseguiu rezar uma rakaa com o imam é só
completar com mais uma rakaa de oração de sexta-feira. Mas se
você entrou para a oração e o imam já levantou do rukuu da
última rakaa ou estava no último tashahhud, você reza quatro
rakaas de meio-dia.
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Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles)
relatou sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com
ele) disse: “Quem conseguiu uma rakaa de jumaah que adicione a
ela uma outra e assim completa a oração” (Tirmizzi & Nassai)
Então sabemos através desse hadith que quem conseguiu rezar
uma rakaa com o imam, somente deve rezar mais uma. Mas
quem não conseguiu, não reze duas mas deve rezar quatro
rakaas de meio-dia, pois passou o horário de sexta-feira.
107) Quais são as sunnahs da sexta-feira?
R: As sunnahs da sexta-feira que o profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja sobre ele) fazia e ordenava seus
companheiros fazerem é o seguinte:
1 - Tomar banho;
2 - Chegar cedo;
3 - Sentar-se próximo ao Imam;
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) Disse:
“Quem zer o whudu, e o aperfeiçoou, e for para a sexta-feira e
sentou perto do imam para escutar atentamente, saiba que lhe
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serão perdoadas as faltas desde a sexta-feira anterior, e de mais
três dias. E quanto àquele que, durante o sermão, se põe a brincar
com as pedrinhas da mesquita(naquela época o chão das
mesquitas eram de terra), saiba que não está agindo corretamente.”
(Muslim)
4 - O perfumar;
5 - Vestir a melhor vestimenta;
Deus diz no Alcorão:
“Ó lhos de Adão! Tomai vossos ornamentos em cada mesquita. E
comei e bebei, e não vos entregueis a excessos. Por certo, Ele não
ama os entregues a excessos.” (Surat Al-Araf, versículo 31)
6 - Ler a surat Al-Kahf;
Abu Said Al-Khudri(que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre
o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele),Disse:
“Quem lê a Surat al-Kahf no dia de sexta-feira, estará iluminado de
uma sexta até a próxima”. (Mustadrak Al-Hakem)
7 - Aumentar as súplicas e tentar alcançar a hora da resposta;
Abu Lubabah lho do Abdel-Munzir (que Deus esteja satisfeito com
ele) relatou: “O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com
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ele) disse: “A sexta-feira é o dia mestre, e o maior de todos ante
Deus............e nele há um momento em que não há coisa que Deus
não lhe conceda, ao suplicante, enquanto não pedir algo proibido,
e nele será o Dia do Juízo. Não há anjo próximo à Deus, nem no
céu nem na terra, nenhum vento ou montanha nem nenhum mar,
que não tema a sexta-feira”. (Ibn Majah)
8 - Usar o siwak;

Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Se eu
não temesse ser muito penoso para o meu povo, ordenaria que
usassem o siwak a cada whudu” (Bukhari)

9 - Aumentar a salat ao Mensageiro;

Aws lho do Aws (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre
o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“............. enviem-me abundantemente suas bençãos, porque me
serão exibidas”. Eles lhe preguntaram: “Ó, Mensageiro de Deus,
como te serão exibidas, quando teus ossos forem pó?”. Ele
respondeu: “Deus proibiu a terra de consumir o corpo dos profetas,
que a paz esteja com todos eles..…”. (Sahih Abu Dawood)
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108) Quais são os benefícios do dia de sexta-feira?
R: A sexta-feira tem muitas características distintas e virtudes
que Deus tem preferido acima de outros dias.
Aws lho do Aws (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre
o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “O
melhor de vossos dias é a sexta-feira. Nesse dia foi criado Adão (a
paz esteja com ele), e nesse dia faleceu; nesse dia soará A Trombeta
e nesse dia a criação cairá como desmaiada. Portanto, enviem-me
abundantemente suas bençãos, porque me serão exibidas”. Eles
lhe preguntaram: “Ó, Mensageiro de Deus, como te serão exibidas,
quando teus ossos forem pó?”. Ele respondeu: “Deus proibiu a terra
de consumir o corpo dos profetas, que a paz esteja com todos
eles..…”. (Sahih Abu Dawood)
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “O
Mensageiro de Deus (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “O
melhor dia em que nasce o Sol é a sexta-feira. Nele foi criado Adão,
nele foi expulso do Paraíso, e nele foi admitido novamente…”.
(Muslim)
Abu Lubabah lho do Abdel-Munzir (que Deus esteja satisfeito
com ele) relatou: “O Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
com ele) disse: “A sexta-feira é o dia mestre, e o maior de todos ante
Deus. É maior ante Deus que o dia de al-Adha e o dia de al-Fítr
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(festividades). Tem cinco características: neste dia foi criado Adão,
nele Deus o enviou a Terra, nele Deus quis que falecesse, nele há
um momento em que não há coisa que Deus não lhe conceda, ao
suplicante, enquanto não pedir algo proibido, e nele será o Dia do
Juízo. Não há anjo próximo à Deus, nem no céu nem na terra,
nenhum vento ou montanha nem nenhum mar, que não tema a
sexta-feira”. (Ibn Majah)
O sábio As-Sindi disse:
“Eles temem a sexta-feira”, signi ca que temem a que se disponha
A Hora. Isto indica que toda a criatura está consciente dos dias e
sabem que o Dia da Resurreição virá numa sexta-feira”.
As virtudes deste dia incluem o seguinte:
1 – É o dia da oração comunitária, que é a melhor das
orações.
Deus, Louvado seja diz no Alcorão:
“Ó vós que credes! Quando se chama à oração da Sexta-feira, ide,
depressa, para a lembrança de Allah, e deixai a venda. Isto vos é
melhor. Se soubésseis!” (Surat Al-Jumu'ah, versículo 9).
Abu Hurairah (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Mensageiro de Deus (que a paz Deus esteja com ele) disse: “As
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cinco orações e a oração comunitária de sexta-feira, são uma
expiação dos pecados que se tenham cometido entre uma sexta e
outra, enquanto não cometam pecados maiores”. (Muslim)
2 – Rezar a oração da alvorada em congregação durante a
sexta-feira é a melhor oração que o muçulmano pode r ezar
durante a semana.

Abdullah lho do Omar (que Deus esteja satisfeito com eles)
relatou: “O Mensageiro de Deus (que a paz de Allah esteja com ele)
disse: “A melhor oração ante Deus é a oração da alvorada em
congregação durante a sexta-feira”. (Beihaqi)

Outra característica especial da oração da alvorada durante a
sexta é que é parte da Tradição Profética recitar a surat
As-Sájdah na primeira postração e a surat Al-Insan na segunda.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o
Profeta Muhammad (que a paz de Allah esteja com ele) costumava
recitar durante a oração da alvorada nas sexta-feiras
“Alif-Lam-Mim Tanzil.......” na primeira postração (rakaah), e na
segunda prostração: “Hal atá 'ala al-insán hinun min ad-dáhri lam
iakun shái an mazkuran...”. (Bukhari & Muslim)
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3 – Quem morre durante o dia ou a noite de sexta-feira,
Deus o protegerá do tormento da túmulo.
Abdullah lho do Amr (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou:
“O Mensageiro de Deus (que a paz de Allah seja com ele) disse:
“Não há muçulmano que morra durante o dia ou a noite de sexta
sem que Deus o proteja do tormento da túmulo”. (Tirmizzi)
Estas são algumas das virtudes que se tem revelado sobre as
sextas-feiras.
109) Eu entrei para a mesquita e o sheikh estava fazendo a
palestra de sexta-feira, é melhor sentar ou rezar duas rakaas ?
R: Jaber lho do Abdullah (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “Um dos companheiros do profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja com ele) entrou para a mesquita enquanto ele fazia
o sermão de sexta-feira, e sentou. E disse o profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele): 'fulano você rezou?' respondeu:
'Não' e o profeta Muhammad disse: 'levante e reze duas rakaas'.”
(Muslim)
Sabemos por esse hadith que rezar duas rak aas antes de sentar
na mussala é sunnah forte como o profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja com ele) parou a palestra para recomendar
seu companheiro a rezar as duas rakaas. Então deve-se rezar
duas rakaas leves antes de sentar para ouvir o ser mão.
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110) Eu entrei para a mesquita enquanto o muazhen fazia o
azhan, devo repetir com o moazhen ou rezar duas rakaas ?
R: Se você entrou para a mesquita na oração de sexta-feira o
mais correto é rezar duas rakaas de sunnah e sentar. Pois
escutar o sermão é obrigatório e responder ao muazhen é
sunnah. Então deixará a sunnah de repetir o azhan para fazer o
obrigatório. Esse é o correto.
Mas se não for da oração de sexta-feira o certo é você repetir
com o muazhen depois rezar a sunnah, porque há tempo entre
o azhan e a oração. E assim está ganhando as duas sunnahs .
Como passou no hadith da resposta 106, sabemos que rezar
duas rakaas é sunnah forte, então deixar de repetir o azhan para
rezar duas rakaas é preferível.
111) Na oração da sexta-feira eu posso falar com os irmãos
ou responder se me perguntarem algo?
R: Não, não pode falar ou avisar seu vizinho ou pedir que que
quieto. Porque isso invalida o hassanat da sexta-feira. Nem
pode brincar com a roupa ou objetos da mesquita, nem se
distrair com nada. Porque o sermão é como oração.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele), disse:
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“Quem disser para seu companheiro 'silêncio!', enquanto o imam
está falando, invalidou seus hassanats de sexta-feira” (Bukhari &
Muslim & Tirmizzi essas são as palavras de Tirmizzi)

E outro hadith do Abu Huraira que diz sobre o profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele): “Quem zer o
whudu, e o aperfeiçoou, e for para a sexta-feira e sentou perto do
imam para escutar atentamente, saiba que lhe serão perdoadas as
faltas desde a sexta-feira anterior, e de mais três dias. E quanto
àquele que, durante o sermão, se põe a brincar com as pedrinhas
da mesquita (naquela época o chão das mesquitas eram de terra),
saiba que não está agindo corretamente.” (Muslim)

Então sabemos por esses dois hadiths a importância da
concentração na oração de sexta-feira. E a recompensa por isso
é o perdão pelas faltas de 10 dias.
Meu conselho para vocês meus irmãos é fazer exatamente
como o hadith que passou e sentar nas primeiras linhas perto
do imam e aproveitar do sermão e car concentrado para que
sejam perdoados seus pecados.
Que Deus perdoe a mim e a meus irmãos.
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112) Vejo algumas pessoas, quando chegam atrasadas para
a oração de sexta-feira, afastam as pessoas para poder
sentar na la da frente, isso é certo?
R: Não, não é certo. Esse é um dos maiores erros que nossos
irmãos fazem ao chegar a mesquita. Chegam atrasados e cam
passando entre as pessoas para alcançar a primeira leira. Esses
entraram no perigo de perder o hassanat da sexta-feira. Só
pode se houver um grande espaço na frente. Mas se não,
torna-se pecado essa atitude.

Abdullah lho do Búsr (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou:
“Veio um homem ultrapassando os pescoços das pessoas na
sexta-feira enquanto o profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja com ele) fazia o sermão. Então disse o profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele): 'Sente-se, porque você nos fere'.”
(Sahih Abu Dawood)

Sabemos desse hadith que é proibido afastar as pessoas para
conseguir rezar na frente. Você entra e senta onde tiver espaço
para não imcomodar ninguém e não perder seu hassanat.
Peço de Deus que me guie e a vós. Amém
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113) Quando o imam faz o dwa no sermão de sexta-feira,
devo levantar minhas mãos?
R: Não. É sunnah levantar as mãos na hora do dwa para quem o
faz e para quem o ouve. Mas essa sunnah não se aplica ao
sermão de sexta-feira. Na sexta-feira a sunnah é não levantar as
mãos. Disse o profeta (que a paz de Deus esteja com ele): “Por
certo, Allah é tímido, generoso; se envergonha se o homem
levanta as mãos para Ele, e não lhes retribui com nada” (Sahih
Al-Tirmizzi)
Esse hadith do profeta Mohammad (que a paz de Deus esteja
com ele) prova duas coisas:
1- Que quando você zer dwa para Allah, Ele o responde na
hora de uma das três formas que o profeta Mohammad
(que a paz de Deus esteja com ele) nos informou no hadith
à seguir:
Abu Said (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “Não
há um muçulmano que roga a Deus uma prece sem maldade ou
sobre cortar laços familiares, sem que Deus o conceda um dos três:
Que Deus realize seu desejo; ou que Ele acumule essa prece para a
outra Vida; ou que Deus afaste dele o mal equivalente a seu
pedido.” Os companheiros falaram para o profeta Muhammad
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(que a paz de Deus esteja com ele): 'Então, aumentemos(os dwas)'
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Allah ainda mais” (Musnad Ahmad & Sahih Targuib wa Tarhib)
O sábio Ibn Hajar falou no livro “Fateh Al-Bari shareh sahih
al-Bukhari”: “Cada rogador será respondido, mas as respostas
são diversas; às vezes serão aceitas exatamente como pediu e
às vezes serão melhor do que pediu.”
Então meu irmão, Deus aceita nosso dwa imediatamente de
uma dessas três formas.
2- Que é sunnah, ao fazer dwa, levantar as mãos.
Mas no sermão de sexta-feira a sunnah é não levantar as mãos,
nem quem faz o sermão(Imam), nem quem o está ouvindo.
Porque o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com
ele) não levantava as mãos quando fazia o sermão e os
companheiros faziam exatamente como o profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele). Por isso não levantem as
mãos.
Omara lho do Roiba (que Deus esteja satisfeito com ele)relatou
que ”Ele viu Bishr lho do Marwan no púlpito levantando as mãos.
E disse: 'Que Deus destrua essas duas mãos. Não vi o profeta(que a
paz de Deus esteja com ele) dizer com a mão mais que isso- e
apontou com o dedo indicador'.” (Muslim)
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O Imam Nawawi disse: “Esse hadith prova que quem faz o dwa
no sermão não levanta as mãos, e essas são as palavras do
Imam Malek e Imam Sha ai.
Então concluimos por esses dois hadiths que a sunnah é levantar
as mãos durante o dwa, exceto no sermão de sexta-feira. Para
quem o faz e para quem o ouve.
Que Deus me ajude e a vós a seguir o profeta Muhammad (que
a paz de Deus esteja com ele), em todos nossos ditos e ações , e
encontrá-lo no Paraíso. Amém
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Deus, Louvado seja diz:
“Ó vós que credes! É-vos prescrito o jejum como foi prescrito
aos que foram antes de vós, para serdes piedosos” (Surata
Al-Baqarah, versículo 183)
E o jejum é o quarto pilar do Islam e um pilar nas religiões
de todos os mensageiros de Deus e foi ordenado a todos
os profetas: Moisés, Jesus, Zakarias, Davi entre outros.
O jejum é uma das ações mais valorizadas e que só Deus
sabe quanto hassanat iremos ganhar por isso.

Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele)
relatou: “O Mensageiro de Allah (que a paz de Deus esteja
com ele) disse: 'Allah diz: “Cada uma das ações dos lhos de
Adão são para ele, exceto jejuar, a qual é para Mim e Eu os
recompensarei por isso....”. (Bukhari & Muslim)
E Deus fez oito portas para o paraíso, para os muçulmanos
entrarem por elas. E destinou uma porta (Raiyan),
exclusivamente, para os jejuadores. Não entra ninguém
além deles.
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Sahel (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Existe no paraíso uma porta que se chama Raiyan, e entrará
por ela os jejuadores no Dia do Juízo Final. E serão chamados:
'Onde estão os jejuadores? Que levantem! Não entrará com
eles ninguém mais. E assim que entrarem, que feche(a porta)
e não entre mais ninguém por ela'.” (Bukhari)

Sobre o profeta (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Quem jejuar um dia por Deus, Deus afastará seu rosto do
Fogo por setenta anos.” (Bukhari & Muslim)

114) O que é o jejum?

R: O jejum é o quarto pilar do Islam. É obrigação de todo
muçulmano, responsável e saudável (exceto o viajante), jejuar
no mês de Ramadan. O jejum é a abstinência não somente da
comida, bebida e relações sexuais mas também das más ações.
Do alvorecer ao pôr-do-sol. E o jejum ensina a paciência e ajuda
os muçulmanos a sentir e saber a situação dos pobres que
passam fome pelo mundo. E torna o coração mais sensível. E o
jejum protege os muçulmanos dos desejos.
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Como Abdullah lho do Musaud (que Deus esteja satisfeito
com ele) relatou sobre o profeta Muhammad (que a paz de
Deus esteja com ele) disse: “Quem de vós tiver condições para
casar que façam e quem não conseguir que faça jejum, porque o
jejum para ele é proteção.” (Bukhari)

115) O que invalida o jejum?
R: O que invalida o jejum é o seguinte:
1 – Manter relações sexuais;
2 – Masturbar-se;
3 – Comer e beber;
4 – Ingerir tudo o que seja considerado alimentício;
5 – Vomitar intencionalmente;
6 – A menstruação e o parto ;
1) A primeira das coisas que invalidam o jejum é manter
relações sexuais.
E é o mais sério e pecaminoso do erros que invalidam o jejum.
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Todo aquele que mantem relações sexuais durante o dia no
Ramadan por vontade própria, sendo introduzido o pênis
dentro da vagina, terá invalidado seu jejum, ejaculando ou não.
Deve arrepender-se, completar o dia (quer dizer, não comer
nem beber até o magreb), repor mais tarde o jejum desse dia e
oferecer uma séria expiação. A evidência disto é o hadith:

Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou: “Um
homem veio ao Profeta (que a paz e as bençãos de Allah estejam
sobre ele) e disse: 'Estou perdido, Ó Mensageiro de Allah!' Ele disse:
'Por que estás perdido?' Respondeu: 'Mantive relação com minha
esposa (durante o dia) no Ramadan'. Lhe disse: 'Podes libertar um
escravo?'. Respondeu: 'Não'. Lhe perguntou: 'Podes jejuar dois
meses consecutivos?'. Respondeu: 'Não'. Lhe disse: 'Podes dar de
comer a sessenta pessoas pobres?'. Respondeu: 'Não'........…”.
(Bukhari & Muslim)

Sabemos desse hadith que somente pelas relações sexuais o
pagamento é: livrar um escravo; se não tem ou não encontrou,
jejuar sessenta dias consecutivos; se não conseguir, alimentar
sessenta pobres. Isso somente nesse caso. Para qualquer outro
erro somente jejuar o mesmo número de dias que perdeu
como pagamento.

105

Dúvidas & Respostas Sobre..... Jejum

2) A segunda das coisas que invalidam o jejum é a
masturbação.
Isto signi ca provocar a ejaculação ou a excitação usando a
mão ou qualquer coisa.
A evidência de que a masturbação é uma das coisas que invalidam
o jejum são as palavras de Allah no hadith que relatou o profeta
(que a paz de Deus esteja com ele) em que diz o seguinte sobre a
pessoa que jejua: “Ele deixa de comer e beber e também seu desejo
por Minha causa....”. (Bukhari & Muslim).
Provocar a ejaculação entra na categoria dos desejos que a
pessoa por Deus, deixa de lado ao jejuar. Esse hadith prova que
quem não deixou os desejos, invalida o jejum.
Todo aquele que se masturbe durante o dia no Ramadan deve
arrepender-se ante Allah e abster-se de comer e beber durante
o resto do dia, e deve recuperar esse jejum mais tarde .
Com respeito a emissão de sêmen (líquido seminal), não
invalida o jejum.
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3) A terceira das coisas que invalidam o jejum é comer e beber
Isto se refere a comida e bebida ou qualquer coisa que chegue
ao estômago mesmo através do nariz.
Por isso o Profeta (que a paz e as bençãos de Allah estejam
sobre ele) disse: “Aspira àgua profundamente através do nariz (ao
realizar o whudu), exceto quando estiveres jejuando”. (Tirmizzi)
Sabemos desse hadith que o Profeta (que a paz e as bençãos de
Allah estejam sobre ele) nos ensinou a não puxar muito forte a
àgua para não passar do nariz durante o jejum, porque invalida
o jejum.
4) A quarta das coisas que invalidam o jejum é tudo o que
entre na categoria de alimentação.
Isto inclui duas coisas:
- Transfusão de sangue a alguém que jejua, por exemplo,
se sofre uma hemorragia severa e lhe realizam uma
transfusão de sangue. Isto invalida o jejum porque o
sangue se forma de sustâncias alimentícias.
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- Receber qualquer injeção que contenha sustâncias
nutritivas que substitui a comida e a bebida, porque é o
mesmo que comer e beber. Por exemplo o soro, substitui a
comida. É possível viver meses sem comida e por isso
invalida o jejum.

Mas injeções que não substituem a comida e a bebida, não
invalidam o jejum. Por exemplo: penicilina, insulina, vacinas.

A diálise renal, na qual se extrai sangue, se puri ca, e logo
regresa ao corpo com agregado de sustâncias químicas como
açúcares, sais, etc, é considerada como uma invalidação do
jejum..

5) A quinta coisa que invalida o jejum é vomitar intencionalmente

Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta (que a paz de Allah esteja sobre ele) disse: “Todo aquele
que vomitar involuntariamente não deve repor o jejum, mas quem
vomitar deliberadamente deve recuperar esse jejum”. (Tirmizzi)
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6) A sexta coisa que invalida o jejum é o sangue da menstruação
e do parto.

“Moazha perguntou para Aysha (que Deus esteja satisfeito com
ela) 'Por que quem ca menstruada deve repor o jejum mas não
repoe a oração?' Aysha respondeu: 'O profeta Mohammad (que a
paz de Allah esteja sobre ele) nos ordenou repor o jejum e não
repor a oração'.” (Bukhari)

Quando uma mulher ver o sangue de seu período menstrual ou
da hemorragia pós-parto, seu jejum torna-se invalido mesmo
que aconteça um instante antes do pôr-do-sol.

Se uma mulher sente o começo do período menstrual mas não
vê sangue até depois do pôr-do-sol, seu jejum segue sendo
válido.

Se a hemorragia menstrual do pós-parto cessa durante a noite
e tem a intenção de jejuar, e logo chega a alvorada antes de
que ela realize o banho de ablução, o jejum dela está válido.

109

Dúvidas & Respostas Sobre..... Jejum

Esses são os motivos que invalidam o jejum. Todos esses só
invalidam o jejum se em três condições:

- Que a pessoa conheça a regra(e não por ignorância);

- Que tenha feito conciente e não por esquecimento;

- E que tenha feito por vontade própria e não obrigado.

Abdullah lho do Abbas (que Deus esteja satisfeito com eles)
relatou sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele): “Deus perdoou meu povo sobre o erro, o esquecimento
e aquilo de que for forçado a fazer.” (Ibn Majah)

Em exceção a menstruação e par to que não estão sob o
controle humano.
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116) Quais são as sunnahs do jejum?
R: Existem muitas Sunnahs sobre o jejum, que incluem as
seguintes:
1 - É Sunnah, quando alguém vos insulta, responder de
uma boa maneira e dizer: “Estou jejuando”
O profeta Muhammad (a paz de Deus esteja sobre ele) disse: “Se for
um dia de jejum para vós, não deve haver comportamentos nem
palavras obscenas ou ofensivas. Se uma pessoa o agride ou insulta,
deve dizer: “Estou jejuando..........” (Bukhari & Muslim)
2 - É Sunnah para a pessoa que jejua fazer o suhur.
Anas lho do Malek (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou: “O
Profeta (a paz de Allah esteja sobre ele) disse: 'façam o suhur,
porque nele está a benção'.” (Bukhari & Muslim).
3 - É Sunnah atrasar o suhur até pouco antes da alvorada.
Zaid lho do Thabet (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou:
“Comemos o suhur com o Mensageiro de Allah (a paz e as bençãos
de Allah estejam sobre ele), logo ele se levantou para orar”. Eu disse:
“Quanto tempo passou entre o azhan e o suhur?” Ele disse: “O
tempo que se leva recitar cinquenta versículos”. (Bukhari)
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4 - É Sunnah apressar-se para quebrar o jejum porque o
Profeta (a paz e as bençãos de Allah estejam sobre ele)
disse: “As pessoas estarão bem sempre que se apressarem
para quebrar o jejum”. (Bukhari & Muslim)
5 - É Sunnah quebrar o jejum com tâmaras.
Anas lho do Malek (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou:
“O Mensageiro de Allah (a paz de Allah esteja sobre ele) costumava
quebrar seu jejum com tâmaras frescas antes de orar; se não havia
(tâmaras frescas), então o fazia com tâmaras secas, e se não havia
(tâmaras secas) então o fazia com uns poucos goles de àgua.”
(Abu Dawood & Tirmizzi)
6- É Sunnah ao quebrar o jejum dizer: “Bismillah
Allaahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu, Allaahumma
taqabbal minni, innaka antaal-samee' al-'aleem”
(Ó Allah, por Ti jejuei e com Tua provisão quebrei meu jejum, ó
Allah aceita de mim (este jejum) porque tú és Quem tudo ouve,
Quem tudo sabe). ( Ibn Al-Qayem)
Também existe outro hadith: “Zhahaba al-zhuma wa abtallat
al-uruq wa thabat al-ajr in sha Allah”
(A sede se foi, as veias foram umedecidas e a recompensa está
con rmada, se Deus permitir). (Abu Dawood & Beihaqi)
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2 - É Sunnah para a pessoa que jejua fazer o suhur.
Anas lho do Malek (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou
sobre o profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele)
disse: “Três súplicas não serão recusadas: a súplica do pai ao lho,
a súplica do jejuante e a súplica do viajante” (Beihaqi)
117) Estou grávida, devo fazer o jejum?
R: Para mulher grávida ou que está amamentando, se consegue
fazer jejum sem problemas para a saúde dela ou do bebê, deve
fazê-lo. Mas, se jejuar a prejudicar, pode deixar de fazer o jejum
de Ramadan. E ela deve fazer uma das duas coisas depois:
- alimentar um pobre por cada dia que perdeu de jejum;
Ou
- repor esses dias de jejum quando tiver condições físicas.
E isso é o melhor.
Anas lho do Malek Al-Kaabi (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele) disse: “Por certo, Deus isentou ao viajante o jejum e
metade da oração. E sobre a gestante e a que amamenta, o jejum”
(Tirmizzi)
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Abdullah lho do Abbas (que Deus esteja satisfeito com eles) falou
a sua esposa grávida: “Não jejue, e alimente um pobre para cada
dia e não será necessário repor” (Al-Darakutni – Sahih)
118) Um idoso que não consegue jejuar, o que deve fazer?
R: O idoso impossibilitado de jejuar, (não sendo por doença que
pode se curar depois), não é obrigatório fazer o jejum, só deve
alimentar um pobre para cada dia de Ramadan.
Deus diz no Alcorão:
“...E impende aos que podem fazê-lo, mas com muita di culdade,
um resgate: alimentar um necessitado. E quem mais o faz,
voluntariamente, visando ao bem, ser-lhe-á melhor. E jejuardes
vos é melhor. Se soubésseis!” (Suratu Al-Baqarah, versículo 184)
119) Pode lavar a boca no whudu estando de jejum?
R: Sim, pode lavar a boca com o cuidado de não deixar a àgua
descer para o estômago.
O Profeta (que a paz de Allah esteja sobre ele) disse a seu
companheiro enquanto o ensinava a fazer o whudu: “Aspira àgua
profundamente através do nariz (ao realizar o whudu), exceto
quando estiveres jejuando”. (Tirmizzi)
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Então sabemos através desse hadith que é sunnah lavar a boca
ou nariz, profundamente, exceto durante o jejum.
120) Pode escovar os dentes durante o jejum?
R: Sim, como expliquei na resposta 119 pode escovar os dentes
mas tomando o cuidado para não ingerir nada porque não
importa o que for usado, seja creme dental, sal ou desinfectante
bucal. Porque tudo que chega ao estômago invalida o jejum.
121) Tomar injeção invalida o jejum?
R: Não exatamente. Toda injeção que contém vitamina ou
alimenta o corpo invalida o jejum. E toda injeção que for
somente para remediar não invalida o jejum mesmo sendo na
veia. Como a penicilina, por exemplo. Ou no músculo como
anti-in amatórios. Ou sob a pele como a penicilina.
122) O uso de supositórios invalida o jejum?
R: Não, não invalida o jejum porque não é comida nem bebida
e não alimenta o corpo e nem chega ao estômago. Isso tanto
para o homem quanto para a mulher; frontal ou traseiro.
(Ibn Otheimin)
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123) Qual a diferença entre jejum de sunnah e jejum
obrigatório?
R: A diferença entre jejum obrigatório e de sunnah é o seguinte:
1- No jejum obrigatório deve-se fazer a intenção de
cumprí-lo antes da alvorada mas no voluntário não é
necessário fazer essa intenção antes da alvorada. Essa
intenção pode ser feita até a oração do meio-dia, se ainda
não comeu nem bebeu nada.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou que “o Profeta
Muhammad (que a paz de Allah esteja sobre ele) vinha à ela
perguntando 'tens almoço?' e ela respondia 'não' e ele dizia: 'então
estou jejuando'.....” (Tirmizzi)
Esse hadith prova que pode-se fazer a intenção do jejum
voluntário mesmo sendo depois da alvorada. Mas no jejum
obrigatório não.
2 - O jejum obrigatório não pode ser quebrado nem desistir
de se fazer. E se quebrou deve-se repor. Mas o jejum
voluntário pode desistir e não há necessidade de repor
depois.
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Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou “.....veio até mim
o Profeta (que a paz de Allah esteja sobre ele) um dia e lhe disse:
'nos presentearam hoje comida' e O Profeta (que a paz de Allah
esteja sobre ele) disse: 'acordei hoje jejuando. O que é?' respondi
'haiysan'(tipo de comida) e ele aceitou e comeu” (Tirmizzi)
Esse hadith nos prova que não há pecado em cancelar um
jejum voluntário. Mas não se pode cancelar um jejum
obrigatório (de Ramadan)
3 - No jejum obrigatório a relação sexual é um erro grave o
qual é necessário, como expiação, libertar um escravo; se
não conseguir, jejuar sessenta dias; se não conseguir,
alimentar sessenta pobres. Já no jejum voluntário apenas se
perde o jejum sem ter que repor ou pagar de alguma forma.
124) O que é o jejum dos “Dias Brancos”?
R: Os dias brancos foram chamados assim porque são dias do
mês, em que a lua está completamente cheia. Dias 13, 14 e 15
do calendário lunar. Porque as noites cam tão claras e tão
nítidas nesses dias, como o dia. Percebe-se mais claramente
fora da cidade, como no deserto por exemplo. O profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) jejuava nesses
três dias a cada mês, e aconselhava os companheiros a fazer o
mesmo.
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Abu Dardá (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou: “Me foi
recomendado pelo meu companheiro profeta Muhammad (que a
paz de Deus esteja com ele) três coisas, que não deixo até morrer:
'fazer jejum três dias em cada mês, a oração do doha e não dormir
até rezar o witr'.” (Muslim)
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Jejuar três dias a cada mês é como jejuar durante a vida toda. E os
dias brancos são das manhãs de treze, quatorze e quinze” (Nassa'i)
Esses hadiths provam que o benefício de jejuar nesses três dias
de cada mês é como jejuar o mês todo, porque o hassanat é
equivalente ao de dez vezes.
125) Pode-se jejuar durante o período menstrual?
R: Não, não pode mesmo se desejar fazê-lo e tiver forças para
isso. Não pode jejuar durante todo o período menstrual e
pós-parto. Nem jejuar e nem rezar e nem ter relações sexuais.
Moazha perguntou para Aysha (que Deus esteja satisfeito com elas)
“Por que quem ca menstruada deve repor o jejum mas não repoe
a oração?' Aysha respondeu: 'O profeta Mohammad (que a paz de
Allah esteja sobre ele) nos ordenou repor o jejum e não repor a
oração'. (Bukhari)
Esse hadith prova que não há oração nem jejum enquanto estiver
menstruada. E quando terminar, repor os dias que perdeu de jejum.
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126) O que é suhur?
R: Suhur signi ca fazer uma refeição antes da alvorada com a
intenção de seguir o profeta Muhammad (que a paz de Deus
esteja com ele) que fazia isso e para ter forças para completar o
jejum.
E outro hadith que relatou Amr lho do Aas (que Deus esteja
satisfeito com ele) relatou que o profeta Muhammad (que a paz
de Deus esteja com ele) disse: “A diferença entre nosso jejum e o
jejum do povo do livro (judeus e cristãos) é fazer o suhur.” (Muslim)
127) Se não zer suhur o jejum continua válido?
R: Sim continua válido porque o suhur não é condição para se
jejuar, nem pilar e nem obrigatório. Mas o suhur é sunnah antes
do jejum para ajudar o muçulmano a ter forças durante o dia. E
é uma benção de Allah aos muçulmanos que não era uma
prática nas religiões anteriores.
Anas lho do Malek (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou: “O
Profeta (a paz de Allah esteja sobre ele) disse: 'Façam o suhur,
porque nele está a benção'.” (Bukhari & Muslim).
Você ganha hassanat ao fazer o suhur então é melhor porque
assim está seguindo o que o profeta nos ensinou. Mesmo quando
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não se tem fome ou vontade de comer, ao tomar um pouco
dàgua com a intenção de seguir o profeta já vale essa benção de
Deus.
128) Se estiver viajando devo continuar o jejum?
R: Não, não é obrigatório fazer o jejum durante a viagem. Pode
quebrar seu jejum porque essa é uma permissão de Deus para
os viajantes.
Anas lho da Malek Al-Kaabi (que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou sobre o Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja
sobre ele) disse: “Por certo, Deus isentou ao viajante o jejum e
metade da oração. E sobre a gestante e a que amamenta, o jejum”
(Tirmizzi)
Então isso é permissão de Deus, de quebrar seu jejum na viagem.
129) Meu pai faleceu e perdeu 10 dias de Ramadan, posso
fazer jejum por ele?
R: Sim. Jejuar é uma das ações que se pode fazer pelo falecido.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) relatou sobre o Profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele) disse: “Quem
morre devendo algum jejum, que jejue por ele seus responsáveis”
(Bukhari & Muslim)
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E também a peregrinação pode ser feita por outro. Por exemplo,
se falecer alguém da família que não havia feito o haj, pode ser
feita a peregrinação em seu lugar.
130) Esqueci que estava jejuando e bebi àgua. Isso invalida
o jejum?
R: Não, não invalida. Mesmo se você comeu algo, ou até
almoçou, por esquecimento. Pode continuar jejuando porque
esse foi um presente de Allah para você.
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou sobre o
Profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja sobre ele): “Quem
esqueceu enquanto jejuando, e comeu ou bebeu, que complete seu
jejum pois Allah o alimentou e refrescou” (Bukhari & Muslim)
Então, sabemos por esse hadith que mesmo se você esqueceu e
comeu, não invalida seu jejum. Não importa o quanto comeu
(não intencionalmente).
131) Pode usar perfume durante o jejum ?
R: Sim pode usar perfume e sentir o seu aroma. Exceto os
incensos que soltam fumaça. Aspirar a fumaça in valida o jejum.
Porque não é como o ar, é uma substância entrando no corpo.
Como a fumaça de cigar ro que, quando inspirada
intencionalmente, invalida o jejum.
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132) Quais são os dias proibidos para jejuar ?
R: Os dias proibidos para se jejuar são três:
1 - O dia do Eid al-Fitr;
Somente o primeiro dia do Eid, mas pode jejuar no segundo ou
terceiro dia. E mesmo se alguém jejuou no primeiro dia, além
de ser pecado, não é válido.
Aysha (que Deus esteja satisfeito com ela) disse: “O profeta
Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) proibiu jejuar dois
dias: o dia do tr (o eid no m de Ramadan) e dia do adha (o eid
do sacrifício)” (Muslim)
2 - O dia do Eid al-Adha;
Pecado jejuar no primeiro dia do Eid. E mesmo se fez não é
válido. E no segundo e terceiro e quarto dias do Eid é
detestável(makruh) jejuar.
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Os dias do tashrik (segundo, terceiro e quarto dia do eid al-adha),
são dias de comer e beber.” (Muslim)
Esse hadith prova que é detestável jejuar nesses três dias após o
eid.
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3 - O dia em que se tem dúvida se entrou Ramadan.
Quer dizer no dia 30 do mês de shaaban.
O profeta Muhammad (que a paz de Deus esteja com ele) disse:
“Não adiantem o Ramadan por um dia ou dois. Jejuem quando
avistarem a lua e quebrem o jejum quando a virem. Se não
conseguiram ver (a lua), que completem o mês de shaaban, trinta
dias.” (Bukhari)
Abu Huraira (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o
profeta (que a paz de Deus esteja com ele) disse: “Nenhum de vós
deverá jejuar um ou dois dias imediatamente antes do mês de
Ramadan, a não ser nos casos de uma pessoa estar acostumada a
jejuar nesses dias, coisa que poderá fazer em tais datas.” (Bukhari
& Muslim)

133) As gotas de ouvido invalidam o jejum ?
R: Não. As gotas no ouvido ou no olho não invalidam o jejum.
Porque o ouvido e olho não são entradas para o estômago. Mas
no caso do nariz, que é uma entrada direta ao estômago,
invalida o jejum.
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134) Usar batom invalida o jejum ?
R: O batom e a maquiagem não invalidam o jejum se não forem
ingeridos. O mínimo que seja, se for ingerido, invalida o jejum.
O mesmo sobre a henna e o kajal (lápis de olho).
O meu conselho para minhas irmãs é evitar usar maquiagem na
rua ou na presença de estranhos. A maquiagem é
embelezamento, e chama a atenção dos homens e mulheres. A
mulher muçulmana deve se proteger e fazer o possível para
evitar chamar a atenção e, assim, não induzir seus irmãos a pecar.
Porque Deus ordenou o hijab para esconder a beleza da mulher
e protege-la. E por isso o hijab também deve ser modesto, e não
algo que chame atenção para a beleza.
Como Deus nos ensinou no Alcorão:
“E dize às crentes que baixem suas vistas e custodiem seu sexo e
não mostrem seus ornamentos exceto o que deles aparece e que
estendam seus cendais sobre seus decotes. E não mostrem seus
ornamentos senão a seus maridos ou a seus pais ou aos pais de
seus maridos ou a seus lhos ou aos lhos de seus maridos ou a
seus irmãos ou aos lhos de seus irmãos ou aos lhos de suas
irmãs ou a suas mulheres ou aos escravos que elas possuem ou aos
domésticos, dentre os homens, privados de desejo carnal, ou às
crianças que não descobriram, ainda, as partes pudendas das
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mulheres. E que elas não batam, com os pés, no chão, para que se
conheça o que escondem de seus ornamentos. E voltai-vos, todos,
arrependidos, para Allah, ó crentes, na esperança de serdes
bem-aventurados!” (Suratu Al-Nur, versículo 31)
135) O que é o jejum de “ashura”? E quais seus benefícios?
R: Jejum de ashura é o jejum do décimo dia do mês muharram
do calendário lunar. É chamado assim por ser o décimo que em
àrabe signi ca ashura. O dia em que Deus salvou Moisés e seu
povo de Faraó e seu exército.
Os benefícios do jejum do dia de ashura são os seguintes:
1 - Jejuar no dia de Ashura apaga os pecados anteriores,
devido ao que o Profeta (que a paz de Deus esteja com ele)
disse: “Ao jejuar o dia de Arafah espero que Allah expie por
isso o que passou e o que virá, e ao jejuar o dia de Ashura
espero que Allah expie por ele o que passou”. (Muslim)
Isto se deve a generosidade que Allah deposita em nós, através
da qual ao jejuar no dia de Ashura se expiam os pecados de
todo um ano. E Allah é Quem possui a grande generosidade.
Abdullah lho do Abbaas (que Allah esteja satisfeito com ele)
relatou: “Nunca vi o Profeta (que a paz de Allah esteja sobre ele)
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tão minucioso em assegurar-se de jejuar um dia e preferir-lo sobre
outros dias, que o dia de 'Ashura', e este mês – isto é, Ramadan”.
(Bukhari)
2 - Com relação a razão pela qual o Profeta (que a paz de
Allah esteja sobre ele) jejuava o dia de Ashura e exortava a
seu povo a fazer-lo de igual maneira, a mesma é
mencionada no hadith:
Abdullah lho do Abbas (que Allah esteja satisfeito com ele),
relatou: “O Profeta (que a paz de Deus esteja com ele) chegou a
Medina e viu os judeus jejuarem o dia de Ashura. Disse: 'O que é
isso?'. Eles responderam: 'É um bom dia, é o dia em que Allah
salvou os lhos de Israel de seu inimigo e Moisés jejuou neste dia'.
Ele disse: 'Nós estamos mais acerca de Moisés que vós'. Por isso
jejuou nesse dia e disse a seu povo que jejuassem”. (Bukhari)
As palavras 'é um bom dia' – segundo uma versão narrada por
Muslim: “Este é um grande dia quando Allah salvou a Moisés e a
seu povo e afogou Faraó e o seu povo'.
3 - A expiação dos pecados que se ganha jejuando Ashura
se refere aos pecados menores; os pecados maiores
requerem um arrependimento a parte.
O Imam Nawawi (que Allah tenha piedade de ele) disse:
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Jejuar o dia de Arafah representa uma expiação de dois anos, e
o dia de Ashura é uma expiação de um ano........ Se a pessoa faz
algo que expie, os pecados menores serão redimidos, e se não
há pecados menores nem maiores, será registrada como uma
boa ação e elevará assim seu estatus. Se há um ou mais pecados
maiores e não há pecados menores, esperamos então que a
pessoa reduza seus pecados maiores. (Al-Majmua)
Então meus irmãos depois de saber sobre esse dia, meu
conselho é não perder essa benção e jejuar com ele também o
nono dia. Porque essa é a sunnah do profeta (que a paz de Deus
esteja com ele).
Abdullah lho do Abbas relatou sobre o profeta (que a paz de Deus
esteja com ele) disse: “Se viver até o próximo ano, jejuarei o nono
dia” (Muslim)
Que Deus nos perdoe e aceite nossos esforços. Amém
136) Quais são os benefícios do dia de Arafah e o jejum nesse
dia?
R: Os benefícios desse dia são uma grande benção de Deus aos
muçulmanos o maior desses benefícios, para quem não está
fazendo Haj, é jejuar nesse dia. E esse é o dia do perdão, o dia da
libertação do Inferno para quem está no Haj. Con ra alguns de
seus benefícios:
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1 - Jejuar este dia é uma expiação por dois anos.
Abu Katada (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou que
perguntaram ao Mensageiro de Allah (que a paz de Allah esteja
com ele) sobre o jejum no Dia de Arafah. Ele respondeu: “Expia os
pecados do ano anterior e do ano seguinte”. (Muslim)
Isto (jejuar) é preferível para aqueles que não se encontrem no
Haj. No caso daquele que se encontra no Haj, para ele não é
Sunnah jejuar o Dia de Arafah, já que o Profeta (que a paz de
Allah esteja com ele) não jejuou nesse dia. E foi narrado que ele
proibiu jejuar o Dia de Arafah em Arafah.
2 - É um dia de Eid para as pessoas que estavam no Haj.
O Profeta (que a paz de Allah esteja com ele) disse: “O dia de
Arafah, o Dia do sacrifício e os 3 dias posteriores ao dia do
sacrifício são Eid (festas) para nós, o povo do Islam. Estes são dias
para comer e beber”. (Muslim)
Omar lho do Khatab disse: “(Fazendo referência ao versículo
'Hoje Eu inteirei vossa religião…') Foi revelada numa sexta-feira,
o Dia de Arafah, e ambos – louvado seja Allah – são Eid para
nós.”
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3 - É o dia no qual se aperfeiçoou a religião e se completou
o favor de Allah.
Omar lho do Khatab (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou
que um judeu lhe disse: “Ó príncipe dos crentes, há um versículo
em teu livro, que se tivera descido sobre nós os judeus, o teríamos
tomado como um dia festivo”. Omar perguntou: “Que versículo?”
Ele respondeu: “Hoje eu inteirei vossa religião, para vós, e
completei Minha graça para convosco e agradei-Me do Islão como
religião para vós”. (Suratu Al-Maidah, versículo 3). Omar disse:
“Sabemos o dia e o lugar onde isso foi revelado ao Profeta (que a
paz de Allah esteja com ele). Foi quando estava parado em Arafah,
numa sexta-feira”. (Bukhari)
4 - É um dia pelo qual Allah fez um juramento.
O Todo-Poderoso não pode jurar por nada exceto por aquilo
que é poderoso. O dia de Arafah é o “dia testemunhado” que se
menciona no versículo (interpretação do signi cado):
“E por uma testemunha e um testemunhado! (o Dia de Arafah).”
(Suratu Al-Buruj, versículo 3).
Como o profeta (que a paz de Deus esteja com ele) explicou o
signi cado desse versículo no hadith seguinte:
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Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou que o
Profeta (que a paz de Allah esteja com ele) disse: “O dia prometido
é o Dia da resurreição, o dia testemunhado é o Dia de Arafah, e o
dia testemunha é a sexta-feira”. (Tirmizzi-Sahih)
É o “ímpar” (ou seja, o número ímpar, Witr) pelo qual Allah jurou
no versículo (interpretação do signi cado):
“Pelo par e pelo ímpar”. (Suratu Al-Fajr, versículo 3).
Abdullah lho do Abbas(que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou: “O par é o Dia de al-Adha (ou seja, o décimo de
Dhul-Hijjah] e o ímpar o Dia de Arafah (ou seja, o nono
Dhul-Hijjah).
5 - É o dia do perdão dos pecados, a libertação do Fogo e o
orgulho das pessoas que estão no monte Arafah:
Aysha (que Allah esteja satisfeito com ela) relatou que o Profeta
(que a paz de Allah esteja com ele) disse: “Não há dia em que Allah
liberte mais pessoas do Fogo que o Dia de Arafah. Ele se aproxima
e manifesta Seu orgulho ante os anjos dizendo: “O que desejam
estas pessoas?” (Muslim)
Abdullah lho do Omar relatou que o Profeta (que a paz de Allah
esteja com ele) disse: “Allah manifesta Seu orgulho, para com as
pessoas de Arafah, ante Seus anjos, quando chega o 'Isha' do Dia
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de Arafah. Ele diz: 'Observai a Meus servos que haviam estado
desalinhados e cobertos de pó”. (Ahmad)
Peço de Allah que possamos todos alcançar esse dia e receber
seus benefícios e também que aqueles que ainda não tiveram
oportunidade possam realizar o Haj(peregrinação) em breve.
Amém.
137) O que é zakat al- tr ?
R: Zakat al- tr é uma quantidade de alimento que cada jejuante
deve pagar para os pobres antes da oração do Eid para
completar as faltas de seu jejum e puri cá-lo dos pequenos
erros durante o Ramadan.
Abu Said al-Khudri (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: “No
tempo do Profeta (a paz de Allah esteja com ele) costumávamos
entregar um saa' de alimentos ou tâmaras, cevada ou passas”.
(Bukhari & Muslim)
Esse hadith prova que o Mensageiro de Allah (a paz de Allah
esteja sobre ele) ordenou o zakat al- tr aos muçulmanos, um
saa (unidade de medida na época do Profeta) de tâmaras ou de
cevada, e ordenou que deve ser entregue antes de que as
pessoas terminem a oração do Eid.
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Alguns dos sábios tem interpretado deste hadith que a palavra
“alimentos” (ta'aam) se refere ao trigo; outros a interpretaram
como os alimentos principais de cada país, que seja trigo, milho,
arroz ou qualquer outro alimento dependendo do país em que
se está. Esta é a opinião mais correta, porque o zakat é uma
ajuda que concedem os ricos aos pobres, e os muçulmanos
devem ajudar com um alimento básico de seu país.
O que deve dar-se é um saa de qualquer tipo de alimento
básico, isto é, um saa do Profeta (a paz de Allah esteja com ele),
que é de quatro medidas completas com as duas mãos cheias.
Nas medidas modernas, isto representa aproximadamente a
três kilogramas. Se um muçulmano entrega três kilos de arroz,
ou outro alimento básico de seu país, é su ciente ainda que
não seja um dos mencionados no hadith.
E o zakat al- tr deve ser entregue em nome de todos os
muçulmanos, jovens e velhos, homens e mulheres. No que diz
respeito ao feto, não é obrigatório entregar o zakat al- tr em
seu nome.
Esse zakat é obrigatório entregar-lo antes da oração do Eid, e
não está permitido atrasar-lo até depois. Não há nada de mal
em entregar-lo um ou dois dias antes da oração do Eid.
Portanto, se sabe que o momento mais cedo em que pode ser
entregue, é a noite do dia 28 de Ramadan, porque o mês pode
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Os que devem recebe-lo são os pobres e os necessitados.
Abdullah lho do Abbaas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse:
“O Mensageiro de Allah (a paz de Allah esteja sobre ele) prescreveu
o zakat al- tr como uma puri cação para o jejuante, do discurso
obsceno e infundado, e para alimentar aos pobres. Para o que o
entrega antes da oração, é zakat al- tr, e para o que o faz depois, é
uma caridade comum”. (Sahih Abu Dawood).
E esse zakat é de responsabilidade de todo muçulmano adulto ,
e aos que tem família são responsáveis por seus membros
também.
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Epílogo
Peço a Deus, O Altíssimo, que esse livro nos bene cie e que
possamos aproveitar seu conteúdo. E peço a Deus que nos
conte entre os seguidores da tradição do profeta Muhammad
(que a paz de Deus esteja com ele) e nos juntemos a ele no
Paraíso de Al-Fardus, juntamente com os profetas, os mártires e
os virtuosos.
Louvado Seja Deus, O Senhor do Universo. Que a paz e as
bençãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, seus
familiares e seus companheiros.
E assalam alaikum wa rahmat Allah wa barakath.
Tarek Youssef Fawaz

18/02/2015
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