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Explicação da introdução do autor

Ibn Baaz – que Allah tenha misericórdia dele - disse:
Todo o agradecimento pertence a Allah, o Senhor do Universo, e a
grande recompensa pertence aos tementes, e que a paz e as bênçãos de
Allah estejam com Seu servo e mensageiro, nosso profeta
Muhammad, com sua família e todos os seus companheiros.
Estas são palavras resumidas que evidenciam algumas das coisas
que todo muçulmano deve saber sobre a religião islâmica, e eu chamei
este livro de: "As Lições Importantes para todo Muçulmano".

Por que estudamos as lições importantes?
Porque são questões importantes que é bom todo muçulmano saber, algumas
questões são obrigatórias e outras não, porém é de grande importância conhecêlas. Além disso essas questões foram explicadas de forma resumida para que o
leitor tivesse facilidade na hora da leitura. E os sábios recomendam a leitura deste
livro.
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Sobre o que se trata o livro?
1. A maneira como os antepassados virtuosos tratavam o Alcorão, quanto à leitura,
a memorização, a reflexão sobre seus significados e a ação conforme ele.
2. Explicação sobre o que é o Islam, o que é a fé e o que é o Ihsaan, explicação
sobre o Tawheed (Unicidade) e os tipos de idolatria.
3. Explicação sobre a oração.
4. Explicação sobre o Wuduu (Ablução).
5. Se embelezar e se educar pelos comportamentos e educação islâmica.
6. O alerta contra a idolatria e os tipos de pecado.
7. Preparação do funeral islâmico, a oração feita no funeral e como se faz o enterro
de uma pessoa.

Por que os sábios começam seus livros
com Bismillah (Em nome de Allah)?

1. Seguindo o
exemplo do Livro de
Allah e dos Profetas,
que a paz e a benção
de Allah esteja com
eles.

3. Seguindo o
exemplo de quem
veio antes deles,
dentre os sábios e
antepassados
virtuosos, os quais
tinham como
costume começar
suas obras, seus
livros com as
palavras: “Em nome
de Allah”.

2. Para aplicar o
hadeeth profético
“Todo assunto
importante que não
começa com a
palavra de Allah
está desprovido de
benção]”. Alguns
sábios disseram que
este hadeeth é fraco,
porém o sentido está
correto conforme
outros hadeeths
autênticos.
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4. Buscando a
benção de Allah
pelo Seu nobre
nome

Explicação da Primeira Lição

Primeira lição
Surata da abertura (Al Faatiha) e algumas suratas pequenas
Surata da abertura, Al Faatiha, e algumas Suratas pequenas, desde a Surat AzZalzalah até a Surata An-Naas; lendo e corrigindo a leitura do Alcorão com um
professor de Alcorão, memorizando-o, e saber sobre o significado que devemos saber
sobre estas Suratas.

Observação:
A recomendação à respeito da memorização do Alcorão é que ela seja feita de acordo
com a forma que os Sahaabas, Companheiros do Profeta Muhammad(Que a paz e as
bençãos de Allah estejam com ele), fizeram; todos os dias dez versículos, juntamente com
a leitura de uma explicação resumida, como As-Sa'di e agindo conforme estes versículos,
pedindo ajuda a Allah para ter sucesso nisso.
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Qual explicação do Alcorão que a pessoa que quer estudar o Islam deve
começar a estudar?
A pessoa é aconselhada a começar com a explicação do Alcorão por As-Sa'di
"Tayseer Al-Kareem Ar-Rahmaan Fii Tafseer Kalaam Al-Manaan" que Allah
tenha misericórdia dele.
Por que estudamos este livro de explicação do Alcorão?

Os sábios

É resumido,

Suas

Ele te auxilia

O autor– Que

aconselharam

portanto é

expressões

a agir

Allah tenha

este livro e

apropriado

são fáceis e

conforme o

misericórdia

deram grande

para qualquer

claras; sem

Alcorão com a

dele – deu

importância a

pessoa ler.

nenhuma

permissão de

ênfase à

ambiguidade.

Allah.

Unicidade.

ele.

8

Explicação da Primeira Lição

Quais são os tipos de pessoa em relação ao Alcorão:
Em relação ao Alcorão, existem dois tipos extremos e um moderado.

Moderado

Extremista

Negligente

Eles leem, memorizam, refletem e

Eles leem e

Alguns abandonam o

agem de acordo com isso. Este é o

memorizam sem

Alcorão, e isso é feito

caminho dos antepassados

refletir e nem agir.

abandonando:

virtuosos.

A leitura

A memorização

A reflexão

A ação

E a cura por ele

conforme ele

Disse Allah (Louvado Seja): "E o Mensageiro disse: 'Ó meu Senhor, certamente meu
povo abandonou este Alcorão" (Alcorão 25:30). O Profeta – Que a paz e os louvores de
Allah estejam com ele - disse: "Da descendência desta pessoa virão pessoas que leem o
Alcorão, mas não passa pela sua garganta (ou seja, eles não entendem isso) ... O Profeta
Muhammad – Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, alertou sobre pessoas
que leem o Alcorão e não pensam e refletem sobre seu significado e não aplicam as
regras do Alcorão em suas vidas.
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Passagens do livro " Tayseer Al-Kareem Ar-Rahmaan Fii Tafseer Kalaam
Al-Manaan " do autor sábio Abdu-Ar-Rahmaan As-Sa'di - que Allah tenha
misericórdia dele – e alguns exercícios escritos sobre estas passagens
[ Explicação da Surat 'Al-Faatiha' ''A Abertura'' ]
1. Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 2. Todo
agradecimento pertence a Allah, O Senhor do Universo. 3. O
Misericordioso, O Misericordiador. 4. Soberano do Dia do Juízo Final 5. Só
a Ti adoramos, só a Ti pedimos ajuda. 6. Guia-nos à Senda Reta 7. O
caminho daqueles que Você abençoou, e não o caminho daqueles que
causaram Sua ira, nem daqueles que se perderam.
(1) Isto significa: eu começo com todos os Nomes que Allah têm, O Altíssimo.
Isso ocorre porque a palavra "Nome" é singular e na forma genitiva; portanto,
inclui todos os Nomes Belos e Perfeitos de Allah. "Allah", Ele é A Divindade, O
Adorado: aquele que merece exclusividade na adoração, por causa de Suas
qualidades divinas, todas as quais são perfeitas. "O Misericordioso, O
Misericordiador". Estes são dois nomes que provam que Ele, O Altíssimo, é
Aquele que possui uma grande e abrangente misericórdia que cobre tudo e
inclui todos os seres vivos, e ele decretou-a aos tementes, àqueles que seguem
Seus Profetas e Mensageiros: estes têm uma misericórdia irrestrita. Já o restante
das pessoas recebe parte desta misericórdia.
E saiba que um dos princípios que os antepassados virtuosos do Islam e seus
Imams entraram em convergência é: Ter fé em Allah e em Seus Atributos, e nas
regras que determinam como eles devem ser entendidos. Por exemplo, eles
acreditam que Ele é O Misericordioso, O Misericordiador; possuidor da
qualidade de Misericórdia à qual está conectada à quem recebe a misericórdia,
portanto todas as dádivas são impacto da misericórdia d’Ele, e da mesma forma
funcionam todos os nomes. É dito sobre o Nome, Al-Aliim (Aquele que tudo
sabe): Ele é O que tudo sabe, possuidor da qualidade completa do conhecimento
pela qual Ele sabe tudo. Ele é Al-Qaader (O Capaz), possuidor da qualidade
completa da capacidade de forma que O faz capaz de fazer qualquer coisa.
(2) "Todo agradecimento pertence a Allah”, este versículo indica o elogio a
Allah pelos Seus atributos completos e ações perfeitas, todos baseados na
beneficência e na justiça. A Ele pertence o completo agradecimento em todos os
sentidos.
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"O Senhor do Universo", O Senhor é Aquele que nutre e sustenta toda a
criação, ou seja, tudo que não seja Ele, pelo próprio fato de criá-los, preparar
para eles os meios e abençoá-los com imensas bênçãos, e se eles não tivessem
estas bênçãos a existência deles se tornaria impossível. Assim, toda bênção que
eles possuem, é d’Ele, o Altíssimo.
E o sustento d’Ele para as criaturas são de dois tipos: geral e específica. O geral
refere-se à criação das criaturas, o provimento deles, a orientação d’Ele para
tudo o que eles precisam para sobreviver nesta vida mundana. Já o sustento
específico refere-se a Ele sustentar Seus servos sinceros com fé, guiando-os a se
submeterem a Ele, dando sucesso a eles e completando-os, afastando tudo o que
possa afetá-los. E o verdadeiro sentido é: Guiando-os para todo bem e
protegendo-os de todo o mal. Talvez esse tenha sido o segredo, o motivo dos
Profetas terem usado a palavra "Rabb"(O Senhor) em grande parte de suas
súplicas: portanto tudo o que eles pediram foi coberto pelo Seu senhorio
específico. E as palavras "Senhor do Universo" evidenciaram que Somente Ele
é o Criador e todos os assuntos são administrados por Ele, assim como a
provisão de bênçãos. Isso também prova que Ele é completo na sua riqueza e
que ele não precisa de nada, e mostra que as criaturas são totalmente
dependentes d’Ele, em todos os sentidos e de todas as maneiras possíveis.
(4) "Soberano do Dia do Juízo Final". O Soberano é aquele que tem a
qualidade de ser o proprietário, o dono, e o impacto desta característica é a
capacidade de ordenar e proibir, recompensar e punir, e se comportar com seus
súditos e posses da maneira que desejar. O Soberano do Dia do Juízo, o Dia do
Julgamento, o dia em que o homem será julgado por suas ações, as boas e ruins.
Isso porque, naquele dia, fica perfeitamente claro e nítido a todos o domínio, a
justiça e a sabedoria d’Ele. Além disso, neste dia, as pessoas não terão controle
e autonomia sobre nada, de forma que neste dia todos se igualam, como por
exemplo: reis, pastores, escravos e pessoas que nasceram livres, serão todos
iguais: todos submissos à Sua grandeza, submetidos em completa submissão
diante de Sua honra, esperando pela recompensa d’Ele e temendo Sua punição.
Por isso Allah (Louvado Seja) mencionou Seu domínio neste contexto, para
enfatizá-lo; porém sabemos que Ele é o Soberano do Dia do Juízo e todos os
outros dias...
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5) "Só a Ti adoramos, Só a Ti pedimos ajuda", significa que nós dedicamos
somente a Ti a adoração e o pedido de ajuda. Porque quando colocamos o objeto
antes do verbo é um método para demonstrar restrição, isto é, afirmando o que é
mencionado na sentença e negando qualquer coisa que esteja fora. Portanto, é
como se a pessoa dissesse: Nós Te adoramos e não adoramos mais nada nem
ninguém além de Ti. Pedimos-lhe ajuda e não pedimos ajuda a mais ninguém.
Colocar a adoração antes do pedido de ajuda significa colocar algo que é geral
antes de algo específico e mostrar que deve-se colocar o direito d’Ele antes do
direito de Seu servo. Adoração é "um substantivo coletivo que inclui todas as
ações e palavras, visíveis e as que não se vê, as que Allah ama e fica satisfeito. E
o pedido de ajuda, significa: " Você contar totalmente com Allah, O Altíssimo,
para adquirir aquilo que te beneficia e afastar aquilo que te prejudica, junto com
a certeza de que Ele realmente ajudará aquele que está pedindo ". Estabelecer a
adoração a Allah e buscar Sua ajuda são os meios para a felicidade eterna e a
salvação contra todo mal; não há caminho para a vitória, exceto pelo
cumprimento dos requisitos desses dois pilares. A adoração só pode ser
considerada como verdadeira adoração quando feita da maneira ensinada pelo
Mensageiro (Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele) que busca desse
modo apenas a Face de Allah. Estas duas condições devem estar presentes para
que a ação seja considerada adoração. Buscar ajuda foi mencionado após a
adoração, embora seja uma parte da adoração, porque o servo está sempre
precisando da ajuda de Allah em todos os atos de adoração: se Allah não o
ajudar, ele não alcançará as metas que ele espera atingir, quanto ao cumprimento
das obrigações e o afastamento das proibições.
(6) " Guia-nos à Senda Reta" significa: Nos mostre, nos dirija a ela, e nos
conceda a graça divina para atravessá-la. A Senda Reta é o caminho claro que
nos leva a Allah e nos leva ao Seu Paraíso: e esta Senda envolve o conhecimento
da verdade e ação de acordo com ela. Portanto, o significado do versículo é:
guie-nos ao Caminho e nos guie no Caminho. Portanto a orientação para o
Caminho significa entrar no Islam e abandonar todas as outras religiões.
Orientação no caminho significa orientação para todos os detalhes do Islam em
termos de conhecimento e ação. Portanto, essa súplica é uma das súplicas mais
abrangentes e mais benéficas, e é por isso que é obrigatório suplicar a Allah com
ela em cada genuflexão da oração, especialmente porque o servo está em
constante necessidade dela. Esta Senda Reta é:
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(7) "O caminho dos que Você abençoou" que são os Profetas, os
verdadeiros, os mártires e os virtuosos "não" o caminho "daqueles que
causaram sua ira" como aqueles que souberam da verdade, porém
abandonaram-na, como os judeus e outros grupos de pessoas, "nem" o
caminho "daqueles que se perderam" que abandonaram a verdade por
ignorância e por desorientação, como os cristãos e pessoas parecidas com eles..
Este capítulo, apesar de ser curto, abrangeu o que nenhuma outra Surata do
Alcorão abrangeu, ela abrangeu os três tipos de Tawheed: Tawheed ArRubuubiyyah (Unicidade no Senhorio), derivado do versículo, "Senhor do
Universo” e o Tawheed Al-Uluuhiyyah (Unicidade na Adoração), que significa
tornar Allah Único na adoração, derivado da palavra "Allah" e da passagem do
versículo: "Só a Ti adoramos, só a Ti pedimos ajuda"; e o Tawheed alAsamaa´ was-Sifaat (Unicidade nos nomes e características de Allah), que
significa confirmar as características completas, perfeitas, que pertencem a
Allah, O Altíssimo, que Ele confirmou sobre Si mesmo e estas características
foram confirmadas também pelo Seu Mensageiro por meio de hadeeths (ditos
proféticos), e estes nomes e características não devem ser negados, nem devem
ser associados ou comparados com qualquer uma de Suas criaturas.
E a palavra "Todo agradecimento" envolve também o agradecimento pelos
nomes e características de Allah conforme mencionado anteriormente.
E a palavra "Todo agradecimento" envolve também o agradecimento pelos
nomes e características de Allah conforme mencionado anteriormente.
E esta Surat também abrangeu a confirmação da profecia, quando Ele (Louvado
Seja) revelou "guia-nos à Senda Reta" porque a orientação não é possível sem
A Mensagem. E a afirmação da recompensa sobre as ações deriva da passagem
do versículo quando Ele (Louvado Seja) diz: "Soberano do Dia do Juízo
Final” este versículo confirma que esta recompensa será estabelecida sob a
justiça, isso porque o significado de ‘deen (Traduzido como Dia do Juízo
Final)’ é a recomenda sob a justiça. Também abrangeu a confirmação do AlQadar (Predestinação) e mostra que o servo é o verdadeiro praticante das suas
próprias ações, contrariando opiniões desviadas de grupos desviados que estão
fora do Islam, como Al-Qadariyyah e Al-Jabariyyah.
Na verdade, o versículo refuta todos os desviados e inovadores quando Allah
(Louvado Seja) diz: "Guia-nos à Senda Reta" porque isso envolve o
conhecimento da verdade e a prática dela, e todo inovador e desviado contradiz
isso. E o versículo abrangeu a sinceridade da fé dedicada a Allah, O Altíssimo,
tanto na adoração como no pedido de ajuda, quando Ele disse (Louvado Seja): "
Só a Ti adoramos, Só a Ti pedimos ajuda".
E todo agradecimento pertence a Allah, O Senhor do Universo.

13

Explicação da Primeira Lição

Explicação do versículo 255 da Surat Al-Baqarah, nº2, Ayat AlKurssi"
"Allah-! Não há divindade além d'Ele, O Vivente, O Subsistente. Ele não é
tomado pela sonolência ou pelo sono; a Ele pertence tudo o que existe nos céus
e na terra. Quem poderá interceder junto a Ele, sem a Sua anuência? Ele sabe o
que se apresenta diante delas e o que passou por elas (Todas as criaturas), e elas
(As criaturas) não abrangem em nada de Seu conhecimento, a não ser o que Ele
permite. O Seu Kursii (Objeto do qual Allah coloca os Seus pés, e ninguém sabe
sobre a grandeza deste objeto a não ser Allah, e nós apenas aceitamos e cremos
neste objeto) abrange os céus e a terra, cuja preservação em nada O cansa. E Ele
é O Altíssimo, O Magnífico.
(255) O mensageiro de Allah – que a paz e os louvores de Allah estejam com
ele - afirmou que este versículo é o versículo mais magnifico do Alcorão,
devido ao que abrangeu sobre o significado do Tawheed (Unicidade), da
grandeza e das muitas características d’Ele (Louvado Seja), então Ele nos
informa que Ele é “Allah” significa: Aquele a quem pertence todos os tipos de
adoração, em todos os seus sentidos: nada nem ninguém deve ser adorado, a não
ser Ele. Portanto, o ato de adorar alalém de Allah é um ato falso. Ele é “AlHayy”: O Vivente: A Ele pertence todas as qualidades de vida perfeita;
incluindo a audição, a visão, a capacidade, a vontade e outros atributos perfeitos
relacionados à Sua aparência. Da mesma forma que “Al-Qayyoom” O
Subsistente; está presente em todas as características que envolvem ação. Pois
Ele é O Subsistente, que é independente e ele não precisa de nenhuma de suas
criaturas. Ele sustenta todos os existentes. Ele trouxe tudo à existência, e
agraciou-os com tudo o que necessitam de existência e sobrevivência. E devido
às suas qualidades perfeitas de vida e sustento, “Ele não é tomado pela
sonolência ou pelo sono”. A sonolência e o sono só atingem as criaturas, pois
apenas elas são expostas a fraqueza, exaustão e incapacidade, e não se aplica ao
Dotado de Magnificência, Grandeza e Esplendor!
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Ele nos informa que Ele é o dono de tudo que existe dentre dos céus e da terra.
Portanto todos são servos de Allah e pertencem a Ele: Ninguém está fora desse
estado. “Não existe nada nem ninguém nos céus e na terra que não comparecerá
diante d’O Misericordioso como servo” (19:93). Então ele é o dono de tudo. E
Ele é Aquele a quem pertencem os atributos de domínio, autoridade, reinado,
majestade e administração dos assuntos universais. Devido a Sua soberania e
autoridade, ninguém pode interceder junto a Ele, exceto por Sua permissão.
Todos os intercessores são servos pertencentes a Ele. Ninguém pode interceder
pelo outro até que Ele os permita: “Disse Allah (Louvado Seja): A Allah
pertence o direito de permitir toda a intercessão. A Ele pertence o Domínio dos
céus e da terra…” (39:44). Allah não permite que alguém interceda, exceto a
intercessão por quem Ele está satisfeito. E Allah não está satisfeito, exceto com
aquele que O adora unicamente e segue todos os seus mensageiros. Portanto,
quem não tem estas características não tem direito a qualquer parcela de
intercessão. Depois Allah nos informa sobre Seu conhecimento ilimitado e
abrangente. Ele sabe o que aguarda as criaturas quanto a eventos futuros, dos
quais não há um limite, bem como “Ele sabe o que se apresenta diante delas”,
onde Ele conhece sobre tudo e não há limites para Seu conhecimento. Nada nem
ninguém que esteja Escondido consegue se esconder d’Ele, conforme disse
(Louvado Seja): “Ele conhece sobre os olhos dissimulados e conhece sobre
aquilo que o coração esconde.” (40:19).
Nenhuma das criaturas pode abranger algo do conhecimento e informação de
Allah “A não ser o que Ele permite”, o que Ele revelou a eles, por diferentes
meios, incluindo assuntos prescritos e assuntos sobre a legislação islâmica. No
entanto, comparado ao conhecimento d’Ele, ainda não equivale a nada, com
respeito ao conhecimento e informação do Inventor, Allah. Isto é afirmado pelas
criações mais bem informadas de Allah; os Mensageiros e Anjos. Eles (Os
Anjos) disseram: “Glorificado seja! Não possuímos mais conhecimentos além
do que Você nos ensinou, pois Você é O que tudo sabe, O Sábio (2:32).
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Depois Allah informa sobre sua Grandeza e sua Magnificência, e que: “O Seu
Kursii abrange os céus e a terra”, e Ele mantém os céus e a terra, e todos os
seus habitantes, por meio de causas e ordens universais, as quais Ele colocou
para suas criaturas. Tudo isso, enquanto; “Cuja preservação em nada O
cansa”, devido à perfeição de Sua grandeza, capacidade e Sua abundante
sabedoria em Suas leis e decisões. “E Ele é O Altíssimo (O Mais Alto)”
fisicamente; Ele está acima de todas as Suas criaturas, e ele é o mais elevado
quanto à Suas magníficas características, Ele é O Mais Alto de forma que Ele
supera todas as Suas criaturas, Toda as criaturas se submetem a Ele. Mesmo os
teimosos se submetem a Ele. E ele é “O Magnífico”: Ele é o possuidor de todas
as qualidades de grandeza, magnificência, nobreza e esplendor: Qualidades das
quais os corações amam e as almas glorificam. Os corações de Seus Profetas,
Anjos e aliados estão em completa glorificação de Sua Majestade.
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Não há ninguém maior que Ele! E as pessoas de conhecimento reconhecem que
a grandeza de qualquer coisa, mesmo superando as expectativas e sendo
considerada indescritível, ainda não se compara em nada à grandeza dO
Altíssimo, O Maior! Claramente, este versículo, que é composto de significados
extraordinários, é chamado de: O versículo mais magnífico do Alcorão. E o
coração de quem lê com reflexão e entendendo os seus significados - merece ser
preenchido com a certeza, com o reconhecimento e com a fé. Além disso
merece ser preservado do mal do Satanás.
*Surata de Makkah* = Revelada antes da emigração do profeta
Muhammad –que a paz e os louvores de Allah estejam com ele – de
Makkah até Medinah.
*Surata de Medina*= Revelada depois da emigração do profeta
Muhammad –que a paz e os louvores de Allah estejam com ele – de
Makkah até Medinah.
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[Explicação da Surat ‘Al-Zalzalah' (O Terremoto), revelada em
Medina]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 1. Quando a
terra for abalada com o seu terremoto [final]. 2. E quando a terra jogar
fora toda a sua carga. 3. E quando as pessoas disserem: 'O que há de
errado com ela ?!' 4. Nesse dia ela reportará as informações que ocorreram
nela. 5. Pois seu Senhor permitirá (Que ela consiga fazer isso). 6. Nesse dia,
as pessoas partirão em grupos separados para que o resultado de suas ações
seja mostrado. 7. Então, quem fizer algum bem do peso de um átomo, verá
este bem. 8. E quem fizer algum mal do peso de um átomo, verá este mal.
)1-2( Allah nos informa sobre o que acontecerá no Dia do Juízo Final, “”
tremer e balançar “com o seu terremoto final” agitando todos os edifícios e
estruturas, as montanhas desmoronam e caem, e as colinas são achatadas. A
superfície da Terra se torna plana, na qual não se vê depressões nem elevações.
"E quando a terra jogar fora toda a sua carga " ou seja, o que está dentro
dela, dentre os mortos e riquezas que existem nela.
(3) "E quando as pessoas disserem" quando as pessoas verem o terror que as
alcançou, e exclamarem: " O que há de errado com ela?" o que aconteceu?!
(4-5) "Nesse dia ela" a terra " reportará as informações que ocorreram nela
" dando testemunho contra as pessoas pelo bem e pelo mal que fizeram em sua
superfície. A terra é uma das testemunhas que serão apresentadas no Dia do
Juízo Final para testemunhar a favor ou contra as pessoas. E isso só ocorrerá "
Pois seu Senhor permitirá " ordenará que ela conte o que foi feito em sua
superfície e ela não desobedece a Sua ordem.
(6) " Nesse dia, as pessoas partirão " para o local onde ocorrerá o julgamento
do Dia do Juízo Final “em grupos separados” grupos diferentes, separados
“para que o resultado de suas ações seja mostrado” para que Allah possa
mostrar-lhes o que eles fizeram de bem e de mal e para que Ele possa mostrarlhes Sua recompensa.
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(7-8) " Então, quem fizer algum bem do peso de um átomo, verá este bem.
8. E quem fizer algum mal do peso de um átomo, verá este mal ",” Isso vale
para qualquer bem e qualquer mal que foi feito: pois se uma pessoa vai ver até
mesmo o peso de um átomo e, além disso, será recompensada por isso, então
com certeza ela verá algo maior também. Allah (Louvado Seja) diz:" o Dia em
que cada pessoa encontra o bem que fez, e o mal que fez, presente na frente
dela, desejará que haja uma grande distância entra ela e ele (O mal que
cometeu)." E Allah aconselha vocês a tomarem cuidado com Ele (Com a
punição dele). E Allah é completamente bondoso com seus servos "(3:30). E
disse Allah (Louvado Seja) em outro versículo: “E eles encontrarão tudo o que
fizeram, colocado na frente deles” (18:49)
Este versículo contém forte encorajamento para realizar o bem, mesmo que seja
pequeno, e o desencorajamento de fazer o mal, mesmo que pareça pequeno.
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[Explicação da Surat 'Al-Aadiyaat' (Os Corcéis), e ela foi revelada em
Mekkah
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 1. Pelos corcéis
resfolegantes, 2. Que lançam faíscas de fogo. 3. lançando ataques ao
amanhecer. 4. E que levantam nuvens de poeira 5. e penetrando no coração
das linhas inimigas! 6. Certamente o ser humano, perante ao seu Senhor, é
ingrato. 7. E ele mesmo é testemunha disso. 8. E certamente ele tem amor
extremo pela riqueza (Pelos ganhos mundanos). 9. Por acaso não sabem,
que o que está nas sepulturas será ressuscitado?! 10. E o que estiver dentro
do coração dos homens será revelado? 11. Certamente, O Senhor deles,
quanto ao Dia do Juízo Final, estará ciente sobre todas as ações.
(1) Allah faz um juramento pelos cavalos devido a seus esplêndidos sinais e
bênçãos evidentes que eles contêm; virtudes reconhecidas por todos. Allah faz
um juramento por eles quando eles estão em um estado em que eles não se
parecem com outros animais: “Pelos corcéis resfolegantes” correndo com
rapidez e força “resfolegando” seu esforço faz com que suas respirações saiam
com bufos.
(2) "Que lançam faíscas de fogo” a força do impacto de seus cascos na rocha
provocada pela velocidade da carga faz com que faíscas voem.
(3) "lançando ataques” contra o inimigo “ao amanhecer,” e isso geralmente
ocorre quando amanhece, bem de manhã.
)6) E o juramento feito por Allah(Louvado Seja) foi para mostrar que
"Certamente as pessoas perante ao Seu Senhor são ingratas" significa que
elas não estão dispostas a fazer o bem que Allah tornou obrigatório para eles. As
pessoas, por natureza, não cumprem seus deveres por si só. Muitas vezes,
quando elas os cumprem, elas não os realizam completamente ou vão além do
que é necessário. Sua natureza é de ser preguiçoso e falta-lhes a determinação
de cumprir seus deveres; aqueles relacionados à riqueza e ao corpo. Exceto
aqueles que Allah guiou e não têm essa característica; em vez disso, eles
cumprem os direitos que são de Allah e dos outros.
(7) "E ele mesmo é testemunha disso", Significa que o ser humano por saber
sobre sua própria falta de desejo em cumprir deveres, não negará ou rejeitará
isto porque é evidente. Também é possível que o pronome pessoal se refira a
Allah, O Altíssimo, por exemplo: “Ele (Allah) é testemunha disso". Este é um
grave alerta e ameaça para aqueles que não são gratos ao seu Senhor, enquanto
Ele é uma testemunha disso.

20

Explicação da Primeira Lição
(8) "e ele" o ser humano " tem amor extremo pela riqueza (Pelos ganhos
mundanos) " Foi esse amor que os levou a abandonar o cumprimento de suas
obrigações. Eles deram preferência aos próprios desejos do que a satisfação de
seu Senhor. E isso ocorre devido a limitarem sua atenção para este mundo
enquanto negligenciam a outra vida.
(9) E é por este motivo que Allah disse, dando foco ao dia do juízo final, para
que temam este por este dia, " Por acaso não sabem " estes iludidos " que o
que está nas sepulturas será ressuscitado?!" Allah faz com que os mortos
saiam de seus túmulos e sejam ressuscitados e reunidos " E o que estiver
dentro do coração dos homens será revelado” ".
todo bem e o mal que foi guardado nos corações será evidenciado, mostrado: os
segredos tornam-se abertos e os ocultos tornam-se aparentes. E será possível ver
no rosto das pessoas o resultado de suas ações.
(11) " Certamente, O Senhor deles, quanto ao Dia do Juízo Final, estará
ciente sobre todas as ações", suas ações visíveis e as que não se vê, as menores
e maiores, e Ele os recompensará por elas. Mesmo que Allah esteja
perfeitamente informado sobre tudo o que ocorre todos os dias, este Dia foi
especificamente mencionado para destacar que essas ações serão totalmente
recompensadas, onde Allah já estará plenamente e previamente ciente de todas
elas.
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[Explicação da Surata 'Al Qaari'ah' "O Chocante dia"]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 1. O chocante
dia. 2. O que é o chocante dia? 3. E o que te fará entender sobre o que é o
chocante dia? 4. Será o dia em que as pessoas estiverem como mariposas
dispersas, 5. E as montanhas parecerão lãs macias, felpudas, 6. Então
aqueles cujas ações pesarem na balança. 7. Viverá uma vida prazerosa 8. Já
aqueles cujas ações forem leves na balança 9. O inferno será sua mãe. 10. E
o que é que te fará entender sobre o que é isso? É um fogo, intensamente
quente.
(1-3) "O Chocante Dia" é um dos nomes dados ao Dia do Juízo. É chamado
assim porque seus acontecimentos aterrorizantes atingem e perturbam as
pessoas com medo. É por essa razão que Allah enfatizou sua gravidade e
severidade perguntando, " O chocante dia. 2. O que é o chocante dia? 3. E o
que te fará entender sobre o que é o chocante dia?"
(4) " Será o dia em que as pessoas estiverem …", de tanto horror e medo,
“como mariposas dispersas ", como mariposas espalhadas, correndo
aleatoriamente um para o outro, sem saber para onde estão indo. Então, quando
um fogo é aceso, eles correm direto para ele, incapazes de perceber seu perigo.
Naquele dia, apesar de as pessoas serem criaturas racionais, este será o estado
delas.
(5) Quanto às firmes e poderosas montanhas, então elas estarão parecendo lãs
macias, felpudas,” fracas, frágeis, de tal forma que a menor rajada de vento as
faz tremer. Allah diz: "E você verá as montanhas que aparentam sólidas, firmes,
passando rápido como as nuvens"(27:88). Depois disso ficarão como poeira
dispersa, e nenhum traço perceptível delas permanecerá. Então, as ações serão
pesadas e as pessoas serão divididas em duas categorias: os felizes e os
miseráveis.
(6-7) Então aqueles cujas ações pesarem na balança,” ou seja, suas boas
ações superaram as más ações " Viverá uma vida prazerosa,” nos jardins da
felicidade.
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(8-11) “Já aqueles cujas ações forem leves na balança ", cujas boas ações não
se comparam ao seu mau " O inferno será sua mãe ", será como uma mãe para
ele que sempre fica perto dele, assim como Allah diz, "certamente a punição
nela é angustiante" (25:65). Também é dito que o significado é que sua mente
será lançada no Fogo do Inferno, significando que ele será lançado no Inferno de
cabeça. " E o que é que te fará entender sobre o que é isso?! Esta foi uma
pergunta para enfatizar a severidade do inferno, e então a resposta foi dada: “É
um fogo, intensamente quente", um fogo muito intenso, setenta vezes mais
quente que o fogo deste mundo! Nós buscamos a proteção de Allah contra isso!
"
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[Explicação da Surata 'At-Takaathur' (A disputa pelos ganhos mundanos)
e ela é uma surata revelada em Mekkah]
1. A disputa pelos ganhos mundanos distraiu vocês. 2. Até o momento em
que vocês visitaram os túmulos. 3. Não! Vocês logo saberão. 4. Novamente,
não! Vocês logo saberão. 5. Não! Se vocês soubessem com pleno
conhecimento. 6. Certamente verão o fogo do inferno. 7. Depois vocês verão
com os olhos da certeza. 8. Então, nesse dia, você definitivamente será
questionado sobre as bênçãos concedidas.
(1) Allah repreende Seus servos por se distraírem do propósito pelo qual foram
criados: adorando somente a Ele sem nenhum parceiro, conhecendo-O,
voltando-se para Ele em arrependimento e dando preferência ao que Ele ama
sobre todo o resto. "Distraiu vocês" de tudo o que mencionamos anteriormente,
"A disputa pelos ganhos mundanos" não foram mencionados quais seriam
estes ganhos mundanos em específico, de modo a incluir tudo o que as pessoas
acumulam e se orgulham de riqueza, filhos, ajudantes, exércitos, status entre
outras coisas das quais as pessoas têm o objetivo de acumular para ter mais do
que o outro, para se sobressair sobre outra pessoa,: e o objetivo da pessoa não é
o rosto de Allah, não é pela causa de Allah .
(2) o estado de negligência, de distração e desatenção de vocês continuará até
"o momento em que vocês visitarem os túmulos",” quando o véu de
negligência foi descoberto de você; então será tarde demais para fazer qualquer
coisa! E a evidência é a palavra de Allah quando diz: " Até o momento em que
vocês visitaram os túmulos " prova que o túmulo, a vida da sepultura, é um
posto viajante cujo propósito é passar para o caminho da Morada da Outra Vida.
Isso porque Allah chamou-os de visitantes e não os chamou de residentes. Isso
então direciona a atenção da pessoa para a ressurreição e a recompensa por
ações em uma morada que é eterna.
(3-5) É por essa razão que Allah passa a ameaçá-los com Suas palavras, “3.
Não! Vocês logo saberão. 4. Novamente, não! Vocês logo saberão. 5. Não! Se
vocês soubessem com pleno conhecimento" se vocês soubessem o que está
diante de vocês com um conhecimento que atinge o coração, a disputa não os
distrairia; em vez disso, vocês teriam se apressado para fazer as boas ações.
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No entanto, a ausência de conhecimento verdadeiro levou àquilo que vocês
estão testemunhando, " Certamente verão o fogo do inferno " vocês
testemunharão a Ressureição e verão o Inferno que está preparado para os
descrentes.
(7) " Depois vocês verão com os olhos da certeza ",” com os próprios olhos,
como disse Allah, “E os Mujrimun (Criminosos, politeístas, pecadores) verão o
fogo e terão certeza de que cairão nele. E eles não terão escapatória" (18:53).
(8)
" Então, nesse dia, você definitivamente será questionado sobre as
bênçãos concedidas (neste mundo) ". Você lhe mostrou gratidão? Você
cumpriu os direitos de Allah neste mundo e não usou suas bênçãos para
desobedecê-lo? Se for assim, Ele lhe conferirá uma bênção muito maior e
melhor. Você foi enganado por este mundo e abandonou a devida gratidão? Se
assim for, Allah vai puni-lo: "E no dia em que aqueles que não creram forem
expostos ao fogo [será dito], "Vocês esgotaram seus prazeres durante suas
vidas mundanas e os desfrutou, então neste dia vocês serão retribuídos com a
punição da humilhação [extrema], porque vocês eram arrogantes na terra sem
direito para isso e pelo as coisas imorais que vocês faziam "."(46:20).
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]Explicação da Surata 'Al-Asr' "Pelo tempo"[revelada em Mekkah
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 1. Pelo tempo! 2.
Certamente as pessoas estão na perdição. 3. Exceto para aqueles que
creram e fizeram as boas ações, e aconselharam uns aos outros a verdade e
aconselharam uns aos outros a paciência.
(1-3) Allah faz um juramento pelo tempo, que inclui a noite e o dia, o tempo em
que o homem fazem suas ações: e toda pessoa está na perdição, e a perda é de
diversos tipos e níveis: perda completa, o estado de quem perde este mundo e o
outro, quem perde a felicidade eterna e merece o inferno. Uma pessoa também
pode perder em alguns aspectos e em outros não, e é por isso que Allah
generaliza essa perda para todas as pessoas, exceto para aquelas que têm quatro
qualidades:
- Aqueles que acreditam no que Allah ordenou que acreditássemos, a fé não
pode acontecer ou ser completa sem conhecimento e, portanto, é um ramo do
conhecimento, “
- E fazer as boas ações, todas as boas ações, as visíveis e as que não se vê,
aquelas ligadas aos direitos de Allah e aos direitos de Seus servos, ambos
obrigatórios e recomendados - e aconselharam uns aos outros a verdade; que
inclui a fé e as boas ações
- E aconselham uns aos outros a paciência, em obediência a Allah, longe da
desobediência a ele, e em face de seus decretos que o homem acha doloroso. Os
dois primeiros assuntos aperfeiçoam a própria pessoa e os dois seguintes ajudam
a aperfeiçoar os outros. E com a completude e aperfeiçoamento destes quatro
assuntos o servo se livra da perda e prospera com o grande triunfo.
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[Explicação da Surata 'Al-Humazah' "O Caluniador", revelada em
Mekkah]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 1. Ai de todo
zombador, difamador, 2. que coleta riqueza e conta repetidamente, 3.
Pensando que a riqueza o tornará imortal! 4. De jeito nenhum! Tal pessoa
certamente será lançada no fogo esmagador. 5. E o que fará você entender
sobre o que é o fogo esmagador? 6. É o fogo inflamado de Allah, 7. que se
enfurece sobre os corações. 8. Ele será selado sobre eles, 9. Em colunas
estendidas.
(1) "Ai", esta é uma ameaça de consequências do mal e uma punição severa
para cada " zombador e difamador ", que difama as pessoas com seus atos e
as difama com suas palavras. A palavra hammaz (Que adaptamos para
zombador) significa: Aquele que difama as pessoas apontando para elas e
fazendo ações contra elas, e lammaz (Que adaptamos para difamador) é aquele
que os insulta com suas palavras.
(2) Entre as descrições deste tipo de pessoa é que ela é aquela que não tem
outra preocupação a não ser acumular riqueza e contá-la, e ele tem um apego
muito grande por esta riqueza e inveja dela. Esta pessoa não tem vontade de
gastar esta riqueza em caridades, em forma de bondade, nem para juntar os laços
de parentesco e assim por diante.
(3) "Pensando", mergulhado na sua ignorância "que a riqueza o tornará
imortal" nesta vida mundana. É por essa razão que todo o seu esforço é gasto
para aumentar sua riqueza, por meio da qual ela acredita que sua expectativa de
vida aumentará. Ela não está ciente do fato de que a avareza na verdade destrói
vidas e destrói casas, enquanto que a bondade é o que causa um aumento no
tempo de vida.
(4-7) " De jeito nenhum! Tal pessoa certamente será lançada no fogo
esmagador. E o que fará você entender sobre o que é o fogo esmagador?"
Isso é feito enfatizando a grandeza do inferno e mostrando o temor que causa.
Depois vem a explicação," É o fogo inflamado de Allah", cujo combustível
são homens e pedras, e devido à intensidade deste fogo " que se enfurece sobre
os corações ", perfurando seus corpos e queimando seus corações.
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(8-9) " Ele será selado sobre eles ", Ele se fecha sobre eles de todos os lados,
"Em colunas" enjaulando-os em colunas imponentes, atrás de suas portas
"estendidas" evitando que eles saiam; como disse Allah (Louvado Seja): "
Sempre que eles tentarem sair, eles serão trazidos de volta, e será dito a eles:
“Provem o castigo do fogo que vocês costumavam negar"(32:20). Pedimos
proteção a Allah contra esta situação e pedimos a Ele o bem-estar e o perdão.
[Explicação da Surata “do Elefante, Surata revelada em Mekka]


[Explicação da Surata “do Elefante”, Surata revelada em Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Você já pensou
como seu Senhor fez com o povo do elefante? 2. Por acaso Ele não fez com
que o plano deles desse errado? 3. E Ele enviou contra eles, pássaros em
bando 4. Atacando-os com pedras de Argila dura 5. E fez deles como se
fossem palhas, plantações devastadas.
(1-5) “Você já pensou” à respeito do poder de Allah, de Sua grandeza, Sua
misericórdia para com Seus servos, as evidências da Sua Unicidade e a
veracidade de Seu Mensageiro – que a paz e os louvores de Allah estejam com
ele – o que Allah fez com o povo do elefante, que partiu para a Casa Sagrada
com o objetivo de demoli-la. Eles equiparam completamente seu exército e
alistaram uma manada de elefantes para ajudá-los e, como tal, reuniram um
exército da Abissínia e do Iêmen que os árabes não tinham esperança de
confrontar. Quando se aproximaram de Mekka, não encontraram nenhum
exército de defesa para enfrentá-los, vendo, em vez disso, que os habitantes de
Mekka tinham fugido com medo. " Por acaso Ele não fez com que o plano
deles desse errado?” “E Ele enviou contra eles, pássaros em bando”, um
atrás do outro, “Atacando-os com pedras de argila dura", golpeando cada um
deles, enfraquecendo-os, desgastando-os e finalmente matando-os, " E fez deles
como se fossem palhas, plantações devastadas ". Allah foi suficiente e
defendeu contra o mal deles, e fez com que a trama deles recaísse sobre eles
mesmos. Essa história é bem conhecida e famosa. Este evento ocorreu no ano
em que o Mensageiro de Allah  ﷺnasceu, e se tornou um dos milagres anteriores
a sua profecia e divulgação e uma das provas claras de sua mensagem. A Allah
pertence todo o louvor e o agradecimento.
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[Explicação da Surata ' Quraysh' (Coraixitas), e ela
foi revelada em Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador1 . Pela segurança
habitual dos coraixitas — 2. Segurança habitual nas caravanas de inverno e
de verão — 3. Então que adorem O Senhor desta Casa 4. Aquele que os
alimentou, salvando-os da fome e os fez seguros, salvando-os do medo.
(1-4) Muitos dos sábios que explicaram este versículo afirmaram que esta seção
do capítulo é a continuação do capítulo anterior. Neste caso, o significado seria
"Nós fizemos o que fizemos com o povo do elefante por causa de Quraysh, e a
segurança deles, a permanência do benefício deles, e a regularidade de suas
viagens por meio de caravanas, no inverno para o Iêmen e no verão para a Síria,
para fazerem transações comerciais e obterem lucro. Allah destruiu aqueles que
desejavam prejudicá-los; Ele elevou o grau da Casa Sagrada e elevou o status de
seus habitantes nos corações dos árabes, de tal forma que eles tinham grande
respeito dos árabes. Além disso, eles não foram impedidos de empreender
qualquer jornada que desejassem.
É por essas razões que Ele ordenou que mostrassem gratidão a Ele dizendo, "
Então que adorem O Senhor desta Casa ",” tornem-nO Único e sejam
sinceros com Ele nas adorações. "Aquele que os alimentou, salvando-os da
fome e os fez seguros, salvando-os do medo.
Ser capaz de comer livremente e viver em segurança são duas das maiores
bênçãos mundanas que exigem gratidão a Allah, O Altíssimo. Ó Allah! Todos
os elogios e agradecimentos pertencem a Ti, pelas Suas bênçãos, as visíveis e as
que não se vê! Allah especificamente menciona que Ele é o Senhor da Casa por
causa da nobreza e superioridade desta casa. Na realidade, Ele é O Senhor de
tudo.
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[Explicação da Surata 'Al-Maa'oon']
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Você viu
aquele que nega a religião? 2. É aquele que rejeita o órfão 3. E não estimula
os demais à alimentação dos pobres. 4. Então, ai daqueles que oram 5. E
são negligentes em suas orações; 6. Aqueles que fazem ações para mostrar
para os outros 7. e se recusam a dar a mais simples ajuda.
(1) Allah, O Altíssimo, critica aqueles que não cumprem os direitos d’Ele nem
os direitos dos seus servos dizendo " Você viu aquele que nega a religião ",
negando a ressurreição e a recompensa, e não creem nas revelações trazidas
pelos Mensageiros.
(2) " É aquele que rejeita o órfão " com grosseria e insolência. Ele não lhe
mostra misericórdia por causa da dureza do seu coração e porque ele não espera
por recompensas, nem teme a punição.
(3) " E não estimula" os outros "a alimentarem os pobres", e antes desta
situação, além dele não estimular, ele mesmo não alimenta os pobres.
(4-5) " Então, ai daqueles que oram " eles oram, mas “são negligentes em
suas orações " relaxado em seu desempenho, não reza em seu tempo correto e
pula seus pilares. E isso ocorre devido à falta de preocupação em cumprir as
ordens Allah; eles desperdiçaram a oração que é o mais importante ato de
obediência. A falta de cuidado com a oração é o que leva a pessoa a se culpar e
se lamentar. No entanto, ter algum tipo de distração na oração é algo que
acontece com todos, até mesmo o Profeta Muhammad - que a paz e os louvores
de Allah estejam com ele.
(6-7) Por isso que Allah os descreveu como pessoas que fazem as coisas para
que os outros vejam, pessoas com o coração duro e sem piedade: "Aqueles que
fazem ações para mostrar para os outros ", ou seja, fazem ações para que os
outros vejam " e se recusam a dar a mais simples ajuda " eles proíbem a si
mesmos de darem pequenas coisas que não os prejudicam de maneira alguma,
itens essenciais como um copo ou tigela ou coisas semelhantes que são
habitualmente dadas sem que o doador sinta qualquer remorso por sua perda.
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Essas pessoas, por causa de sua ganância intensa, impedem até mesmo que essas
pequenas coisas sejam dadas, imaginem os objetos de maior valor! Este capítulo
encoraja a alimentação dos pobres e dos órfãos, encoraja a incentivarmos outras
pessoas a fazerem isso, enfatiza a importância de sermos cuidadosos em nossas
orações, a importância de preservá-las, a importância de sermos sinceros nelas e
em todas as outras ações. O capítulo também incentiva a fazer o bem e gastar
pequenas quantias de nossa riqueza em caridade, porque Allah repreende
aqueles que não fazem isso. E Allah (Louvado Seja), sabe mais.
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] Explicação da Surata"Al-Kawthar", e ela foi revelada em Mekka ]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Certamente
Nós concedemos a você Al-Kawthar. 2. Então reze e sacrifique (Para Ele
somente) 3. Certamente o teu inimigo que é o impedido, o suspenso.
(1) Allah, O Altíssimo, disse para o Profeta Muhammad- que a paz e os
louvores de Allah estejam com ele – consolando a ele: " Certamente Nós
concedemos a você Al-Kawthar "; ou seja, muitas virtudes boas e grandes
dentre elas o rio que Allah preparou para o Seu Profeta no Dia do Juízo
chamado de Al-Kawthar. E também o rio chamado de Al-Hawd, cujo
comprimento é um mês viajando e sua largura é da mesma forma, medida de um
mês viajando, a cor dele é mais branca que o leite e mais doce que o mel, seus
copos são como as estrelas no céu em seu número e iluminação; quem beber
dele nunca ficará com sede depois!
(2) E quando Allah mencionou as bênçãos sobre seu Profeta, Ele ordenou que
ele O agradecesse, dizendo a ele:
" Então reze e sacrifique (Para Ele somente) ", Ele mencionou
especificamente esses dois atos de adoração, já que eles são os melhores atos de
adoração e as ações mais nobres para se aproximar de Allah. Além disso, a
oração inclui a submissão do coração e dos membros a Allah e leva a pessoa a
aumentar o seu grau de adoração. Já o sacrifício deve ser feito como forma de
aproximação de Allah com o melhor animal que ele tem disponível para
sacrificar, e gastando a riqueza que as almas amam tanto e se tornam
mesquinhas por ela.
(3) " Certamente o teu inimigo ", critica você, e não te dá os seus direitos "
que é o impedido, o suspenso ", impedido de todo bem; impedido de boas
ações e impedido de ser lembrado. Quanto a Muhammad - que a paz e os
louvores de Allah estejam com ele- ele é verdadeiramente completo; tão
completo quanto qualquer ser criado pode ser em termos de ser lembrado ou
mencionado, bem como o grande número de ajudantes e seguidores.
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[Explicação da Surata dos "Descrentes", revelada em Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador. 1. Diga, "Ó
descrentes, 2. Eu não adoro o que vocês adoram. 3. Nem vocês adoram o
que eu adoro. 4. Nem eu serei adorador daquilo que vocês adoram, 5. Nem
vocês serão adoradores dAquele a quem eu adoro. 5. Vocês têm a religião
de vocês e eu tenho a minha religião ".
(1-6) Significa dizer para aqueles que escolhem não acreditar abertamente e
claramente que " Eu não adoro o que vocês adoram " ou seja, afaste-se
daquilo que eles usavam para adorar além de Allah, publicamente e
secretamente. " Nem vocês serão adoradores dAquele a quem eu adoro " por
vocês não serem sinceros na adoração a Allah, unicamente. Então, adorá-lo
junto com outros não é considerado adoração. Ele repetiu essa frase, então a
primeira mostra que a ação não existe enquanto a segunda mostra que ela se
tornou uma característica deles. Por esta razão, ele diferenciou entre os dois
grupos e os dividiu, dizendo " Vocês tem a religião de vocês e eu tenho a
minha religião " E disse Allah O Altíssimo em outro versículo: ''Diga à eles (
Ó Muhammad): Cada um age da sua própria maneira; porém, vosso Senhor
conhece mais do que ninguém o melhor encaminhado” (17:84); Vocês estão
longe daquilo que eu faço e eu estou longe daquilo que vocês fazem.
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[Explicação da Surata "A Vitória", e ela foi revelada
em Medina]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Quando chegar
a vitória de Allah e a conquista (de Mekka), 2. E você verá as pessoas
entrando na religião de Allah em massa, 3. Então, glorifique pelos louvores
de seu Senhor e peça pelo Seu perdão. Certamente, Ele é Aquele que aceita
o arrependimento.
(1-3) Este nobre capítulo traz boas novas para o Mensageiro de Allah  ﷺe uma
ordem de quando ele ver o resultado delas; tem também indicativos do que irá
acontecer depois destas boas novas.
Então as boas novas são as notícias divulgando o socorro e a vitória de Allah
para o seu Mensageiro, a conquista de Mekka e as pessoas entrando na "
religião de Allah em massa" muitos dos quais serão de sua tribo e família
depois de terem sido seus adversários. E aquilo que ele recebeu de boas novas
ocorreu. Já a ordem depois de alcançada a vitória e a conquista era de: Ser grato
ao seu Senhor por tais acontecimentos, glorificá-lO, louvando-O o tempo todo e
pedindo perdão a ele.
Quanto aos indicativos depois das boas novas, existem dois: a primeira é que a
vitória permanecerá para a religião e aumentará à medida que o mensageiro de
Allah glorifica-lO, louvá-lO e pedir perdão à Ele. Esta é uma expressão de
gratidão sobre o que Allah diz, "Se vocês agradecerem, eu certamente
concederei mais bênçãos e graças sobre vocês" (14:9).” Isso também ocorreu
no tempo dos Khalifas orientados e também depois deles. Essa vitória
permaneceu até o Islam se espalhar de tal forma que nenhuma outra religião se
espalhou, e pessoas entraram na religião como não haviam entrado antes. Então,
esta nação começou a se opor a ordem de Allah e sofreram tribulação com
divisão entre as pessoas e a discórdia; e aconteceu o que aconteceu resultando
no que vemos hoje em dia e o que foi visto durante a história.
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Apesar de tudo isso que ocorreu, Allah ainda mostra a essa nação e religião
misericórdia e bondade de forma que não imaginamos!
O segundo indicativo é que o tempo do Mensageiro de Allah  ﷺestava se
encerrando. Isso porque sua vida é uma vida nobre da qual Allah fez um
juramento por ela. Sabe-se que no Islam os assuntos nobres são concluídos
pedindo o perdão para Allah, como vemos no caso da oração e do Hajj, entre
outras adorações. Então Allah ordenou que seu Profeta  ﷺagradecesse a Ele e
pedisse perdão neste estado, indicando que sua hora chegou e que ele agora
deveria se preparar para o encontro com seu Senhor e que ele deveria terminar
sua vida com as melhores ações.
Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele! Ele frequentemente
interpretava e refletia sobre os versículos do Alcorão, e ele louvava e glorificava
o seu Senhor em suas orações, principalmente no ruku e sujud, dizendo: "Glória
a Allah, nosso Senhor, e todo louvor; Ó Allah me perdoe!”.
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]Explicação da Surata 'Al Masad' "A Fibra de palma", revelada em
Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Que sejam
destruídas as mãos de Abu Lahab, e que ele próprio seja destruído! 2. Sua
riqueza não irá beneficiá-lo, nem tudo o que ele ganhou. 3. Ele logo queimará
em fogo flamejante 4. Assim como sua esposa, a carregadora de lenha, 5. Que
terá em volta de seu pescoço uma corda de fibra de palmeira.
Abu Lahab era o tio do Profeta ﷺ, um dos seus piores inimigos, e uma das pessoas
que mais o prejudicaram. Ele não era religioso, nem sentia qualquer obrigação
familiar em relação ao Profeta Muhammad !ﷺAllah censurou-o com esta
repreensão severa que seria desgraça para ele até o Dia do Juízo Final.
(1) " Que sejam destruídas as mãos de Abu Lahab " que suas mãos possam se
dissipar e que ele seja miserável, "e que ele próprio seja destruído", certamente
ele não terá ganho algum.
(2) " Sua riqueza não irá beneficiá-lo", seu dinheiro e ganhos o tornaram uma
pessoa tirana e "nem tudo o que ele ganhou"; ele não conseguirá evitar em nada
o castigo de Allah quando descer sobre ele.
(3-5) " Ele logo queimará em fogo flamejante ", envolvendo-o de todas as
direções, "Assim como sua esposa, a carregadora de lenha ", ela também foi
alguém que prejudicou muito o Mensageiro de Allah ﷺ. Ela e o marido ajudaram-se
mutuamente em pecado e transgressão, e fizeram tudo o que podiam para prejudicálo. Seus pecados se acumularam nas costas dela, pesando-a para baixo, da mesma
forma que um lenhador empilha madeira nas costas, em volta do pescoço dela
haverá uma " corda de fibra de palmeira ". O significado também pode ser
interpretado como que ela vai levar lenha para alimentar o fogo que queima seu
marido com uma corda de fibra de palmeira em volta do pescoço.
Seja qual for o caso, esta Surata contém um claro milagre de Allah. Allah revelou
esta Surata antes da morte de Abu Lahab e da morte de sua esposa. Ele os
informou que eles iriam ser castigados no fogo do inferno, significa que
necessariamente eles nunca aceitariam o Islam. Foi o que aconteceu, exatamente
como o Conhecedor do visível e do invisível nos informou!
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]Explicação da Surata 'Al Ikhlaas' "A Sinceridade", revelada em
Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Diga: Ele é
Allah, O Único. 2. Allah é O Auto Suficiente (Sustentador de tudo e todos).
3. Jamais gerou ou foi gerado. 4. E não há nada nem ninguém comparável
a Ele.
(1) "Diga", com a certeza, acreditando e entendendo seu significado, "Ele é
Allah, O Único", Ele é O Único e é O completo em todos os sentidos, cujos
mais belos nomes e as mais completas e superiores características pertencem a
Ele. Não há nada que seja igual a Ele ou comparado a Ele.
(2) "Allah é O Auto Suficiente (Sustentador de tudo e todos) " Aquele que é
procurado para o cumprimento de todas as necessidades. Os habitantes dos céus
e da terra estão todos precisando d’Ele, tem extrema dependência e necessidade
d’Ele. Eles pedem a Ele suas necessidades e colocam sua esperança n’Ele para
satisfazer seus pedidos. Isso ocorre porque Suas qualidades e atributos são
perfeitos: Ele é O que tudo sabe, cujo conhecimento é perfeito, O Clemente,
cuja clemência é perfeita, e O Misericordioso, cuja misericórdia engloba tudo.
O mesmo se aplica a todos os seus outros atributos.
(3) Parte da sua perfeição é que Ele " Jamais gerou ou foi gerado ", devido a
completa autossuficiência d’Ele, onde Ele não precisa de nada nem ninguém.
(4) " E não há nada nem ninguém comparável a Ele ", nem comparável aos
Nomes d’Ele, nem à Seus atributos e nem à suas ações. Glorificado e Exaltado
seja Ele!
Esta Surata foca no Tawheed (Unicidade) dos Nomes e Atributos de Allah.
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Explicação da Surata 'Al Falaq' "A Alvorada", revelada em ]
Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Diga: Eu peço
proteção ao Senhor da Alvorada 2. Do mal do qual Ele criou, 3. E do mal
da noite quando começa a escurecer, 4. do mal daqueles que sopram em nós
(em rituais de feitiçaria) 5. E do mal do invejoso quando inveja a alguém.
(1) "Diga", como pedido de proteção "Eu peço proteção" recorro, me refugio
e me apego fortemente "ao Senhor da Alvorada",” é O Germinador do grão e
da semente de tâmara, O que faz a Alvorada sair da noite.
(2) " do mal do qual Ele criou ",” isso inclui tudo o que Allah criou: Dentre
homens, gênios e animais. Portanto pedimos proteção ao Criador do mal do qual
podem causar.
(3) Depois de Allah ter falado sobre o mal em geral, ele especificou dizendo: "
E do mal da noite quando começa a escurecer " do mal do que acontece à
noite quando a escuridão envolve o povo, quando muitas almas do mal e
criaturas nocivas se dispersam nela.
(4) "Do mal daqueles que sopram em nós (em rituais de feitiçaria)", do mal
dos feiticeiros que sopravam em nós para ajudá-los em sua feitiçaria, nós
utilizados em seus feitiços.
(5) " E do mal do invejoso quando inveja a alguém ", o invejoso é aquele que
deseja ver a remoção das bênçãos daquele a quem ele inveja, e faz o máximo
para removê-las. Portanto o homem tem necessidade de pedir proteção de seu
mal e invalidar suas tramoias. Está incluso na categoria do invejoso as pessoas
que colocam “olho gordo” nas outras, porque isso sempre vem de alguém que é
invejoso e tem uma natureza maligna.
Esta Surata engloba a proteção contra todos os tipos de males: gerais e
específicos. Também prova que a magia é algo real, o seu dano deve ser temido,
e devemos pedir proteção a Allah contra a magia e contra os praticantes dela.
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]Explicação da Surata 'An-Naas' "As pessoas", revelada em
Mekka]
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 1. Diga: Eu peço
proteção ao Senhor das pessoas 2. o Rei das pessoas, 3. O Deus das pessoas
4. Contra o mal do Sussurrador e do que se retira (Quando ouve a
recordação de Allah), 5. Aquele que sussurra no coração das pessoas, 6.
Dentre os gênios e humanos.
(1-6) Este capítulo trata do pedido de proteção ao Senhor, O Rei das pessoas, o
Deus das pessoas, contra o satanás que é a fonte de todo o mal. Algumas de suas
provações e de suas maldades é que ele "Aquele que sussurra no coração das
pessoas", ele faz o mal parecer algo belo, apresentando-lhes a beleza e
incitando-os a realizá-lo. Ele está sempre sussurrando, mas recua quando o servo
se lembra de Allah, buscando Sua ajuda para reprimi-lo. Portanto, cabe a pessoa
recorrer a Allah em busca de ajuda, buscar refúgio com Ele e se apegar
firmemente a Seu Senhorio. Todas as pessoas caem sob o seu domínio e
soberania; Ele segurou cada criatura pela parte frontal de sua cabeça. As pessoas
também devem se apegar firmemente na adoração a Ele, pois foi este o motivo
pelo qual as pessoas foram criadas. E esta adoração não pode ser aperfeiçoada
até que ele reprima o mal de seu inimigo e rompa seu objetivo, obstruindo-o, e
quem quer que o siga, tornando-se assim do povo da Chama Ardente. E o
sussurro pode vir dos gênios ou dos humanos, e é por isso que Allah diz, vindo
" Dentre os gênios e humanos ". Todos os louvores e agradecimentos são para
Allah, Senhor do Universo, do começo ao fim, interno e externo. Pedimos a
Allah, O Altíssimo, que conceda Suas graças sobre nós, que perdoe nossos
pecados, que são uma barreira entre nós e muitas de Suas bênçãos. Pecados e
desejos estão nos impedindo de refletir sobre Seus versículos. Esperamos que
Ele não nos impeça dos benefícios que estão com Ele devido ao mal que está
conosco. Pois ninguém perde a esperança na misericórdia de Allah, exceto os
descrentes. Ninguém perde a esperança em Sua misericórdia, a não ser o
desorientado. Que Allah louve e envie paz ao Seu mensageiro Muhammad,
sobre sua família e todos os seus companheiros; um louvor e paz contínuos, em
todos os momentos. Todos os louvores e agradecimentos são para Allah, Aquele
que as boas ações são completadas devido aos Seus favores, Suas graças.
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Questões sobre a interpretação do Alcorão
1. Quem é o autor do livro "As lições importantes…"?
O Abdul-Azeez ibn Baz O Muhammad ibn Uthaymeen O Haytham Sarhaan
2.

Por que estudamos o livro "As lições importantes"?
O Por que elas são importantes

O Por que os sábios aconselharam estuda-las

O Essas lições contêm tópicos importantes que o muçulmano precisa
O Todas as alternativas acima.
3.

O livro consiste em:
O O estado do muçulmano em relação ao Alcorão e a Unicidade
O A oração e a ablução
pecados

O Comportamento islâmico O

o alerta contra os

O.Preparação do morto para ser enterrado

O Todas as alternativas acima.
4.

O muçulmano deve começar a aprender a ler, memorizar e aprender o significado

da:
O Surata Al-Alaq.

O Surata Al Faatihah.

O Surata Al Ikhlaas.
5.

As pessoas estão divididas em dois grupos extremos e um que age de forma

moderada, que consiste em refletir sobre o Alcorão e agir conforme ele (Verdadeiro –
Falso).
6.

Qual o livro de interpretação de Alcorão que é recomendável que o muçulmano

comece a estudar?
O Ibn Katheer. O As-Sa'dee.
O Al Qurtubee .
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7.

Os alunos devem começar a estudar explicações curtas antes de longas

explicações (Verdadeiro – Falso)
8.

Os alunos devem começar a ler a explicação das suratas que eles mais gostam de

ler, como Surata Al Qasas, Maryam e Al Kahaf. (Verdadeiro - Falso).
9.

Os alunos podem ouvir livros de áudio explicando o Alcorão, se a leitura for

difícil para eles (Verdadeiro– Falso).
10.

O Profeta Muhammad –que a paz e os louvores de Allah estejam com ele-nos

alertou sobre a leitura do Alcorão sem refletir sobre o seu significado (Verdadeiro –
Falso).

Questões sobre a Surata Al-Faatihah
11.

Esta Surata é nomeada com este nome, uma vez que é cercada por uma cerca que

impede que qualquer coisa saia ou entre nela (Verdadeiro - Falso).
12.

Chama-se

Surata

Al

Faatihah

porque….................................................................................................................................
13. Os diferentes nomes da Surata Al Faatihah são:
O A mãe do Alcorão.
oração .
14.

O As sete que se repetem.

O A cura

OA

O Todas as questões anteriores .

Buscar proteção de Allah é uma obrigação antes de recitar o Alcorão, embora

estejamos fazendo um ato de adoração, e não um pecado. Então por que pedimos
proteção??
..........................................................................................................................................
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15. Qual o significado da palavra 'Authu'?
...................................................................................................................................... ....
16. Por que o Shaytaan é chamado de 'rajeem (Maldito)'
O Porque ele foi expulso da Misericórdia de Allah.
O Porque é atacado com estrelas cadentes.
O Porque ele lança desejos e dúvidas sobre os filhos de Adão . O Todas

as

alternativas anteriores
.

17.

A preposição e o substantivo que o segue em 'Bismi-laahi' estão ligados a um

verbo que vem depois dele e não foi mencionado (Verdadeiro-Falso).
18. Allah…
O é Aquele que é adorado por amor e glorificação.
O Ninguém foi nomeado com este nome a não ser Allah.
O é um ponto de referência para todos os outros nomes de Allah.
O é o nome mais magnífico de Allah segundo alguns sábios.
O As duas primeiras letras Alif e Laam não são apagadas quando chamamos a Ele.
O Todas as alternativas anteriores .
19.

Qual é a diferença entre estes dois belos nomes de Allah: Ar-Rahmaan e Ar-

Raheem?
..................................................... ....................................................................................
20. O cuidado de Allah com suas criaturas são de dois tipos. Quais são?
O Geral e Específico.
O Restrito e Irrestrito .
21. A maioria das súplicas dos Profetas usa o nome de Allah…
O Allah .

O Rabb .
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22. O dia do Deen é…
O O dia da Ressurreição.
O O dia em que as pessoas serão recompensadas de acordo com suas ações.
O Todas as alternativas anteriores.
"Guia-nos à Senda Reta" é a súplica mais abrangente e benéfica (Verdadeiro –

23.
Falso)

24. A palavra Deen se refere a:
O Recompensa. O Refere-se as ações.
O Refere-se ás vezes para a recompensa e às vezes para as ações .
25.

A menção da palavra "Ti" antes de "Adoramos" indica gramaticalmente…
O Restrição da adoração somente a Ele.

O Não significa nada.

26. A menção da 'adoração’ antes ‘do pedido de ajuda' é um exemplo de menção…
O o termo geral antes do exemplo.

O O direito dele está acima do direito de seu

servo.
O Todas as alternativas anteriores
27. Por que o versículo "Só a Ti adoramos" é mencionado no plural?
.........................................................................................................................................
28. A adoração é…
O substantivo geral que mostra tudo o que Allah ama e está satisfeito, referente as
ações e as palavras; as visíveis e as que não se vê
O é a submissão a Allah por aquilo que Ele ordenou e o abandono daquilo que Ele
proibiu, por amor e engrandece-lO.
O refere-se às vezes à primeira e às vezes à segunda definição.
29.

O significado da palavra 'Guia' no versículo onde Allah diz "Guia-nos" é…
O Nos indique e nos encaminhe.

O Nos dê sucesso .
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30.

O significado da palavra de Allah onde Ele diz "A senda daqueles que Você

abençoou" inclui…
O Todo crente.
O Aqueles dos quais Allah abençoou dentre Profetas, as pessoas verdadeiras, os
mártires e os justos.
31.

" Só a Ti adoramos, só a Ti pedimos ajuda " este versículo é a combinação

entre legislação e decreto (Verdadeiro – Falso).
32.

Qual das seguintes suratas consiste naquilo que nenhuma outra Surata do Alcorão

consistiu?
O Surata Al Faatihah.

O o versículo do Kursee.

OSurata Al-Ikhlaas.

33. A palavra de Allah " Guia-nos à Senda Reta" inclui…
O A confirmação dos Profetas.
O Uma crítica contra aqueles que introduzem novas práticas e crenças na religião
O

Todas as anteriores .

34. A palavra de Allah "Soberano do Dia do Juízo Final" significa…
O Que a recompensa será concedida de forma justa.
O o servo é quem realmente faz as ações e ele não é forçado a fazê-las.
O A recompensa é concedida apenas pelas ações.
O Todas as anteriores

O versículo do Al-Kurssi
35.

O versículo do Al-Kursii é chamado por este nome por mencionar Al-Kursii

(Verdadeiro – Falso).
36. Qual o versículo mais magnífico do Alcorão?
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O O versículo da dívida.

O O versículo dos dez mandamentos.

O

O versículo do Al-Kursii.
O Alcorão se torna magnífico devido aos seus significados (Verdadeiro – Falso).

37.

38. Quantos nomes de Allah são encontrados no versículo do Kurssi?
O Cinco.

O Seis.

O Sete.

39. O nome de Allah "O Vivente" mostra a perfeição quanto a…
O Poder.

O Físico.

40. O nome de Allah "O Subsistente" mostra a perfeição quanto a …
O Poder.
41.

O Físico.

Se os dois nomes de Allah, O Vivente e O Subsistente, são mencionados juntos,

eles mostram a perfeição física d’Ele mesmo e a perfeição do poder d’Ele. (Verdadeiro –
Falso).
42.

Os dois nomes de Allah, O Vivente e O Subsistente, são mencionados juntos

em:
O três passagens. O quatro passagens .
43.

O duas passagens.

É uma obrigação negarmos as características que Allah negou para Si mesmo ou

que o Profeta Muhammad - que a paz e os louvores de Allah estejam com ele - negou a
Ele, junto com a afirmação do oposto, que é a característica perfeita. Negar apenas não
mostra a perfeição máxima. Por exemplo, nós negamos referente a Allah as
características do sono e da sonolência a fim de afirmar a perfeição da Sua Vida e
Subsistência (Verdadeiro – Falso).
44.

Allah não permite que ninguém interceda a não ser aquele de quem Ele está

satisfeito dele, e ele não está satisfeito a não ser com as pessoas que …
O Adoram ele somente.

O Seguem os mensageiros.

O Todas as anteriores.
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45.

Aquilo que Allah ensinou suas criaturas a respeito de Suas Leis e aquilo que

acontece no universo é …
O Muito.

O Pouco.
46.

" Ele sabe o que se apresenta diante delas" significa o presente e o futuro " e o

que passou por elas " o passado (Verdadeiro – Falso).
47. O significado do nome de Allah "O Altíssimo" significa
O Ele mesmo(Fisicamente)

O suas características O

que dominou todas as criaturas.
48.

Aquele

O Todas as anteriores .

Quem ler este versículo antes de ir dormir terá uma proteção de Allah e o Satanás

não pode chegar perto até o amanhecer. Que Surata é essa?
O O Final da Surata Al Baqarah.

O O Versículo do Al-Kurssi

49. É recomendável ler o versículo do Al-Kurssi …
O depois das orações obrigatórias.
O de manhã e à tarde.

O antes de dormir.
O Todas as anteriores.

Questões sobre a Surata Al Zalzalah
50. A Surata Al-Zalzalah foi revelada em…
O Makka.

O Medina.

51. A Surata Al-Zalzalah consiste em...
O intimidação.
52.

O incentivo.

O Todas as anteriores.

As palavras de Allah " E quando a terra jogar fora toda a sua carga "

significa:
O Montanhas e colinas.

O Os mortos e os tesouros.
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53.

A Terra é uma das testemunhas que testemunhará as ações das pessoas

(Verdadeiro – Falso).
As palavras de Allah “em grupos separados” significa…

54.

O

Cada um por si.

O

Em diferentes grupos.

As palavras de Allah " Então, quem fizer algum bem do peso de um átomo …

55.

" é semelhante a palavra de Allah onde Ele diz "No dia em que cada um encontrará o que
fez, sejam boas ou más ações, ali presente na frente dele …" (Verdadeiro – Falso).

Questões sobre a Surata Al Aadiyaat
56. Surata Al Aadiyaat foi revelada em …
O Makka.

O Medina.

57. O significado da palavra ''Aadiyaat'' é…
O corcéis. O Qualquer ser que se move.
O Todas as anteriores .
58.

Surata Al Aadiyaat consiste no alerta contra a não concessão dos direitos

obrigatórios que são de direito dos outros (Verdadeiro – Falso).

Questões sobre a Surata Al Qaari'ah
59. Surata Al Qaari'ah foi revelada em…
O Makka.

O Medina.

60. Dentre os objetivos da Surata Al Qari'ah está a advertência contra:
O

Os fatos aterrorizantes que ocorrerão no Dia do Juízo Final

OA tribulação na vida mundana.
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61. Al Qaari'ah fala sobre…
O Versículos de advertência.
O

O Dia do Juízo Final.

62. Explica o significado das seguintes frases
"Como mariposas dispersas"
…………………………………………………...............................................
"Parecerão lãs macias" ……………………………………………………..
63. A balança mencionada na Surata é…
O Uma balança real. O Metáfora sobre justiça.
64. "Viverá uma vida prazerosa" significa…
O Nesta vida.

O

No paraíso.

65. " O inferno será sua mãe" significa:
O O fogo vai acompanhá-lo como a mãe acompanha seu filho.
O A fina camada de pele ao redor do cérebro vai queimar no fogo.
O Todas as anteriores.
66.

A palavra de Allah " E o que é que te fará entender sobre o que é isso?

significa:…
OMostra a grandeza do inferno.
OUma pergunta à respeito do assunto.
67. Dentre os nomes do inferno –e que Allah nos afaste dele – existem os nomes:
OAl Haawiyah.
O Al Hutamah
O As-Sa'eer.

OJahannam.
OLadha.
O Saqar.

O Todas as anteriores .
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68. “É um fogo, intensamente quente " – e que Allah nos afaste dele – é quantas vezes
mais intenso do que o fogo deste mundo?
O Setenta.

O

Noventa.

O Noventa e nove.

Questões sobre a Surata At-Takaathur
69. Essa Surata foi revelada em...
O Mekka.

O Medina.

70. Essa Surata contém…
O Informações sobre a situação das pessoas
O É uma crítica sobre as pessoas por se preocuparem com questões que não sejam
aquelas para as quais foram criadas.
71.

Esta Surata proíbe a competição por mais ganhos, mesmo que seja feita pela

causa de Allah (Verdadeiro – Falso).
72. A declaração quando alguém morre: "Agora ele(a) vai descansar” é…
O Uma rejeição da Ressureição.
73.

O Permitido

No dito D’Ele: "Até o momento que vocês visitarem", Allah chamou-os de

visitantes e não os chamou de residentes. Por que?
O Porque a vida no túmulo é um lugar que serve de porta para a próxima vida.
O Porque eles saíram de sua residência da vida mundana para o túmulo, que não
pertence a eles.

Questões sobre a Surata Al 'Asr
74. Surata Al 'Asr foi revelada em…
O Mekka

O Medina
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75.

A Surata Al 'Asr é uma prova das quatro importantes questões: Busca pelo

conhecimento, agir conforme ele, ensiná-lo e ter paciência (Verdadeiro – Falso).
76.

Quais das seguintes afirmações estão corretas a respeito de fazer um juramento

por outro que não seja Allah:
O Allah pode fazer um juramento por qualquer uma de suas criaturas que desejar.
O Não é permitido para as criaturas fazer juramento por outro que não seja Allah
. O Criaturas podem fazer juramento por outro que não seja Allah.
O Primeira e segunda resposta.
77. A paciência é dividida em…
O Duas categorias.
78.

O Três categorias.

O Quatro categorias.

A Surata consiste em quatro questões: As duas primeiras questões ajudam a

pessoa a melhorar a si mesma, enquanto as outras duas ajudam a melhorar os outros.
(Verdadeiro – Falso).

Questões sobre a Surata Al-Humazah
79. Essa Surata foi revelada em…
O Mekka. O Medina.
80. O significado da palavra ''Wayl” (Adaptado para a palavra “Ai”) é…
O Um vale no fogo do inferno.

O um aviso que inclui um vale no fogo

do inferno entre outras coisas.
81.

Al Hamz (Que é a ação que vem da palavra Humazah) é feita com palavras

enquanto Al-Lamz (Que vem da palavra Lumazah) é feito por meio de gestos.
(Verdadeiro – Falso).
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82.

Nós nos beneficiamos destas palavras de Allah e tiramos de lição neste

versículo '' Pensando que a riqueza o tornará imortal!'' que fazer bondades aumenta o
tempo de vida (Verdadeiro – Falso).
83.

O significado das palavras de Allah " E o que fará você entender sobre ",

significa que o profeta Muhammad (Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele)
…
O sabia sobre isso
84.

O não sabia sobre isso

Nas palavras de Allah, O Altíssimo, '' É o fogo inflamado de Allah '', o

combustível do inferno será…
O as pessoas.
85.

O as pedras.

O ambos.

A palavra de Allah, O Altíssimo, " que se enfurece sobre os corações "

significa:
O Devido àquilo em que a pessoa acredita. O Penetra através do corpo até o
coração.

Questões sobre a Surata do Elefante
86. A Surata do "Elefante" foi revelada em …
O Mekka. O Medina.
87.

Dentre os benefícios desta surata é o fato de que um dos maiores animais na terra

teme transgredir contra uma casa dentre as casas de Allah. Então, as pessoas deveriam ser
os primeiros a temer (Verdadeiro – Falso).

88. O Profeta Muhammad  ﷺnasceu no ano do …
O Elefante.

O da tristeza.

O da seca.
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89.

Esta Surata é um dos eventos e um milagre que aconteceu antes da profecia de

nosso Profeta Muhammad –que a paz e os louvores de Allah estejam com ele(Verdadeiro – Falso).

Questões sobre a Surata dos Coraixitas
90. A Surata dos Coraixitas foi revelada em…
O Makka.
91.

O Medina.

Esta Surata está relacionada à Surata…
O Dos descrentes .ODo elefante.

92.

O

An-Naas(As pessoas).

Quraysh costumava viajar para o Shaam no inverno e para o Yemen no verão

(Verdadeiro – Falso).
93.

Allah fez Makka e seu povo grande nos corações dos árabes, então eles os

respeitaram e não os feriram …
O
94.

em Mekka.

O em Mekka e durante a viagem.

Allah declarou que Ele é o Senhor da Casa para mostrar seu valor e status; porém

sabemos, que Ele é o Senhor de tudo e todos (Verdadeiro – Falso).

Questões sobre a Surata Al Maa'oon
95. A Surata Al Maa'oon foi revelada em…
O Mekka.
96.

O Medina.

O significado da palavra 'deen' nas palavras de Allah " Você viu aquele que

nega a religião " significa que nega:…
O A Ressurreição e a recompensa. O outros direitos, como pagar o empréstimo .
97. O órfão é aquele que sua ou seu ________morreu.
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O pai.

O mãe.

98. O órfão é considerado órfão …
O enquanto não tenha atingido a puberdade.
O depois da puberdade .
99.

A distração na oração é algo que a pessoa deve se culpar e se lamentar; quanto à

negligência da oração, isso acontece com todos (Verdadeiro – Falso).
100.

O julgamento da ação feita para mostrar para as pessoas é…
O permitido.

O desaconselhável.

O proibido.

O idolatria menor.

O idolatria maior .
101.

Esta Surata encoraja as pessoas a ajudarem os outros (Verdadeiro– Falso).

102.

Al Maa'oon mencionado neste versículo significa…
O

o alimento.

O tudo que geralmente é dado e gasto em doação.

Questões sobre a Surata Al-Kawthar
103.

A Surata Al Kawthar foi revelada em...
O Mekka.

104.

Al Kawthar é…
O um rio .

105.

O Medina.

O a abundâncias das coisas boas e das virtudes.

Allah mencionou especificamente esses dois atos de adoração, a oração e o

sacrifício de animais, visto que eles são os melhores atos de adoração que se pode fazer
para se aproximar de Allah (Verdadeiro – Falso).
106.

'Seu inimigo' significa…
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O Aqueles que te odeiam
O aqueles que te criticam
. O aqueles que não dão a você aquilo que é de seu direito.
OTodas as anteriores.
107.

As palavras de Allah "… que é o impedido, o suspenso " indiretamente prova

que aquele que ama o Profeta Muhammad – que a paz e os louvores de Allah estejam
com ele- será sempre lembrado e elogiado (Verdadeiro – Falso).
108.

Esta Surata mostra que o profeta Muhammad  ﷺterá muitos adeptos e seguidores

(Verdadeiro – Falso).

Questões sobre a Surata Al-Kaafiroon
109.

Surata Al Kaafiroon foi revelada em...
O Mekka.

110.

O Medina.

Surata Al Kaafiroon é lido na primeira rak'ah depois da Al Faatihah na …
O Sunnah antes do Fajr. O Sunnah depois do Maghrib.
O a Sunnah depois do Tawaaf.
O na oração do Al-Witr. O Todas as anteriores.

111.

Um ato de adoração que é direcionado para outro que não seja Allah, é uma

adoração…
O que não pode ser considerada adoração.
O uma oração incompleta.
112.

O discurso que envolve a palavra ''Diga'' é direcionada para…
O o Profeta Muhammad  ﷺ.
O o Profeta Muhammad  ﷺe todos aqueles a quem pode ser direcionado este
discurso.
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113.

Kaafiroon (Renegadores da fé) significa…
O todos aqueles que a divulgação do nosso Profeta Muhammad  ﷺalcançou
porém não creram, como por exemplo os judeus e cristãos.
O os descrentes de Makkah .

114.

Esta Surata prova que devemos ficar longe da adoração que não seja dedicada a

Allah e nos libertar daqueles que adoram além de Allah, com nosso coração, língua e
membros (Verdadeiro – Falso).
115.

A repetição das palavras na Surata é para …
O dar ênfase.
O mostrar que a primeira passagem prova a inexistência da ação enquanto a
segunda prova que tal característica se tornou um atributo deles.

Questões sobre a Surata An-Nasr
116.

A Surata An-Nasr foi revelada em…
O Mekka

117.

O Medina.

Esta Surata contém uma mensagem feliz, uma notícia, uma ordem e um alerta

(Verdadeiro – Falso).
118.

Allah honrou esta nação e esta religião com misericórdia e bondade de forma que

não se pode imaginar e está além da compreensão. (Verdadeiro - Falso).
119.

Há uma indicação nesta Surata de que o fim do Profeta Muhammad  ﷺestava se

aproximando (Verdadeiro – Falso).
120.

Agindo conforme esta Surata, pegamos o exemplo do Profeta  ﷺque costumava

dizer na sua posição de Rukuu’ e Sujuud prostração "Você é Perfeito Ó Allah, nosso
Senhor, Ó Allah perdoe-me " (Verdadeiro – Falso).
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Questões sobre a Surata Al-Massad
121.

A Surata Al Massad foi revelada em…
O Mekka.

122.

O Medina.

Abu Lahab era…
O tio do Profeta Muhammad.ﷺ
O não tinha parentesco algum com o Profeta Muhammad ﷺ.

123.

Quem será desprezado até o dia do juízo final…
O Abu Lahab

124.

.

O todos que odeiam o Profeta Muhammad ﷺ.

Esta Surata fala de um incrível milagre dentre os milagres de Allah que iriam

ocorrer com Abu Lahab e sua esposa; e de fato eles não aceitaram o Islam e serão
castigados com o castigo informado na Surata! (Verdadeiro –Falso).

Questões sobre a Surata Al-Ikhlaas

125.

A Surata Al-Ikhlaas foi revelada em …
O Mekka.

126.

O Medina.

Surata Al-Ikhlaas foi chamada por este nome pois…
O ela se dedicou a falar sobre as características de Allah O livra aqueles que a
leem da idolatria
O Todas as anteriores

127.

Esta Surata equivale em questão de recompensa a…
O metade do Alcorão.
O um quarto do Alcorão
Oum terço do Alcorão.
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128.

Esta Surata é lida na segunda genuflexão depois de Al Faatiha nas seguintes

orações:
O a Sunnah antes do Fajr.

O a Sunnah depois do Maghrib.

O a Sunnah depois do Tawaaf.
O Na oração do Witr.
129.

OTodas as anteriores.

É recomendado ler a Surata Al Kaafiroon e Al Ikhlass durante o dia e à noite, a

fim de afirmar as três categorias do Tawheed (Verdadeiro – Falso).
130.

A Surata Al Ikhlaas consiste em…

O Tawheed na adoração.

O Tawheed no Senhorio e nos nomes e características

de Allah .
131.

O significado de "Diga" é…

O falar apenas com a língua.
132.

O envolve a fala, a ação e a crença.

As palavras de Allah "Ele é Allah, O Único" significa Único em seu Senhorio,

Adoração e Nomes e características (Verdadeiro – Falso).
133.

As palavras de Allah " Allah é O Autossuficiente (Sustentador de tudo e todos

" significa…
O Aquele que todos procuram para todas as suas necessidades.
O Aquele que é O Autossuficiente e O Sustentador de tudo e todos.
O O Mestre que é completo em Seu domínio, Senhorio, Adoração e em Seus
Nomes e Características.
OTodas as anteriores .
134.

Atribuir um filho ou um pai a Allah é considerado idolatria maior (Verdadeiro –

Falso).

Questões sobre a Surata Al-Falaq
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135.

Surata Al Falaq foi revelada em…
O Makka.

136.

O Medina.

É recomendável ler a Surata Al Falaq…
O depois das orações obrigatórias.
Oantes de dormir.
O Todas as anteriores.

137.

Esta Surata mostra que…
O a busca pela proteção é feita de forma geral e específica.
O a magia realmente existe.

O Todas as anteriores.

Questões sobre a Surata An-Naas
138.

Surata An-Naas foi revelada em…
O Mekka.

139.

O Medina.

É recomendado ler Surata An-Naas…
O depois das orações obrigatórias.
Oantes de dormir.

140.

OTodas as questões anteriores.

Qual o significado da palavra 'Al Khannaas'?

................................................... ....................................................... ...............................
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Segunda lição

Segunda Lição: Os pilares do Islam
O primeiro e maior pilar do Islam é o Testemunho que: "Não há divindade a
não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah". Seu significado será
explicado junto com as condições de " Não há divindade a não ser Allah ".
O significado de: "Não há divindade" é uma negação de tudo que é adorado
além de Allah. "a não ser Allah" é uma afirmação da adoração para Allah,
unicamente, sem parceiros.
As condições de "Não há divindade a não ser Allah" são:
1- O conhecimento anula a ignorância. 2- A certeza anula a dúvida. 3- A
sinceridade anula a idolatria. 4- A veracidade anula a mentira. 5- O amor
anula o ódio. 6- A submissão anula o abandono. 7- A aceitação anula a
rejeição. 8- Renegar tudo que é adorado além de Allah.
E estas condições foram reunidas nestes versos:

O conhecimento, a certeza, a sinceridade e a veracidade
com amor, submissão e aceitação
E a oitava condição é a renegação de tudo que não seja Allah que foi tomado
como divindade
Junto com a declaração do testemunho que Muhammad é o que mensageiro de
Allah, junto com os requerimentos deste testemunho
:que são
A confirmação daquilo que ele informou, a obediência àquilo que ele ordenou,
e o afastamento daquilo que ele restringiu, e não adorar a Allah a não ser da
forma que ele nos ensinou
Depois o autor demonstra o restante dos pilares do islam, que são: A oração, O
Zakat(Caridade obrigatória), o Jejum do mês do Ramadan, e a peregrinação a
Casa Sagrada de Allah para aqueles que têm condiçoes
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Os pilares de "Não há
divindade a não ser Allah"

Negação: "Não há divindade…"

Afirmação: "a não ser Allah"

Negar qualquer um que seja adorado

Afirmação da adoração dedicada

além de Allah (Devemos renegar as

somente a Allah.

falsas divindades (Taghout))

(A crença em Allah)

Portanto não se esqueça dos dois pilares da palavra de sinceridade “Não há
divindade a não ser Allah”, a negação e a afirmação.
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Explicação das condições de "Não há divindade a não ser Allah"
As condições de "La ilaha ila Allah (Não há divindade a não ser Allah)" são
como os dentes da chave. "La ilaha ila Allah" é a chave para o Paraíso. A
chave não abre, exceto se tiver dentes. Cada recompensa por dizer "La ilaha
ila Allah" que está no Alcorão e Hadeeth depende da presença dessas
condições, e elas são oito:
1- O conhecimento do seu significado e o contrário é a ignorância deste
significado, então quem ignora seu significado não se beneficia dele. Por isso
que é obrigatório para aqueles que querem aceitar o Islam saber seu
significado. Disse o Profeta Muhammad, que a paz e os louvores de Allah
estejam com ele: "Quem morrer sabendo que "não há divindade a não ser
Allah", entrará no Paraíso " (Muslim).
2- A certeza: Ou seja, a plena certeza,100%. Se alguém duvida de até 1% de
descrença em outras divindades além de Allah, não é um muçulmano. Se
alguém duvida da descrença dos judeus e cristãos que ouviram falar do
Islam, eles não são muçulmanos. O Profeta Muhammad  ﷺdisse: "
Testemunho que não há divindade a não ser Allah e que eu sou o
mensageiro de Allah; não há nenhum servo que encontre Allah com estes
dois testemunhos sem duvidar deles, sem que entre no Paraíso " (Muslim).
3- A sinceridade: Não beneficia quem ostenta, é orgulhoso, ou quem
cometeu uma idolatria maior, como por exemplo quem adora outro que não
seja Allah. O Profeta Muhammad  ﷺdisse: " A pessoa mais feliz com a
minha intercessão é aquela que diz "La Ilaha Ila Allah" sinceramente de
coração ou alma " (Bukharee).
4- A veracidade: Quem estiver mentindo ao falar estas palavras, como os
hipócritas, então essas palavras não o beneficiarão. O Profeta Muhammad
disse: “Não há ninguém que testemunhe que não há divindade a não ser
Allah e que Muhammad é Seu Mensageiro, verdadeiramente, de coração,
sem que Allah o proíba de entrar no inferno. (Bukhari e Muslim)
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5- O amor: Deve-se amar a Allah e não amar ninguém junto com Ele. Além
disso, a pessoa deve amar tudo e todos que Allah ordenou amar. Seu
oposto é a aversão, onde a pessoa tem aversão por aquilo que Allah não
gosta. Por isso que uma das coisas que anula a fé de alguém é odiar algo
que o Mensageiro legislou, mesmo que a pessoa aja conforme o que foi
legislado, disse Allah (Louvado Seja)" E entre as pessoas existem aquelas
que tomam outros além de Allah como semelhantes a Ele. Eles os amam da
forma que deveriam amar a Allah…" (2:165).
6- Submissão: Isso significa que devemos agir de acordo com estas
palavras: “La illaaha illa Allah. Se alguém não fizer isso, isso não o
beneficia. Allah diz: " Mas não, pelo seu Senhor, eles não acreditarão
verdadeiramente até que eles façam com que você, [O Muhammad],
julgue a respeito daquilo que eles disputam entre si e então não
encontrem entre si nenhum desconforto do que você julgou e, se
submeterem totalmente." (4:65).
7- A aceitação: Não se recusa a dizer estas palavras, agindo conforme elas e
acreditando nelas. Disse Allah (Louvado Seja): "Quando era dito a eles:
“Não há divindade a não ser Allah”, eles ficavam arrogantes. E diziam:
“Nós vamos largar nossos deuses por causa de um poeta louco?” “(37:35
e 36).
8- Renegação: Qualquer adoração além da adoração a Allah é considerada
falsa. Ninguém e nada merece ser adorado a não ser Allah.

Nota
É uma obrigação quanto a palavra de sinceridade: “Laa ilaaha illa
Allah”: falar, agir de acordo com o testemunho de sinceridade e crer.
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Tipos de amor
Amor natural

Amor pela causa de Allah

Amar outro junto com

É permitido desde que

Este tipo de amor é

não seja colocada à

obrigatório; na verdade, ela é

É considerado descrença

frente de Allah.

uma das partes mais

maior, conforme disse

Exemplo: amar os

importantes da fé!

Allah (Louvado Seja): "

filhos e a esposa. O

Allah disse: "Muhammad é

E

Profeta Muhammad ﷺ

o Mensageiro de Allah. E

disse: '' Nenhum de

Allah

aqueles que estão com ele

vocês será um

são severos para com os

verdadeiro crente até
que eu seja mais

entre

as

existem

pessoas

aquelas

que

tomam outros além de
Allah

como

semelhantes a Ele. Eles

incrédulos, porém
compassivos entre si..."

amado para ele do

os amam da forma que
deveriam amar a Allah

(48:29). E este amor ocorre
que seus filhos, pais e

" (2:165).

por 4 coisas:
o resto das pessoas.

Lugares

Os períodos

As ações

Os sujeitos da ação

amados por

amados por

Das quais Allah

que agem conforme

Allah; como

Allah; como a

aceita e fica

seu amor por Allah;

Mekka e
Medina

É específico para o

Noite de Qadr e
a terceira parte
de todas as

satisfeito; tudo

seguinte

legislado por ele

four:

noites.

Anjos, os

como o

Companheiros e

Tawheed

todo monoteísta.

(Unicidade).
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como os Profetas, os

Explicação da Segunda Lição
Os tipos de adoração a Allah

Específico

Geral

É a adoração que os

É a obediência a Allah

É a adoração do

Mensageiros fazem –  ﷺ-

por meio das adorações

Senhorio (coercitiva). É

Allah (Louvado Seja)

em geral. Disse Ele (O

para toda a criação.

Altíssimo) " E os

Allah diz: " Não há

servos dO

nada nem ninguém nos

que carregamos com

Misericordioso são

céus e na terra, sem

Noé (Na barca)!

aqueles que quando

que encontre O

andam pela terra,

Misericordioso como

andam

um servo. " (19: 93).

humildemente…"(25:

E isso se aplica tanto

63).

para o crente como ao

Isso inclui todos que

descrente.

Muito específico

disse: "… Ó
descendentes daqueles

Certamente, ele foi um
servo agradecido
"(17:3).

A adoração deles é
especial de forma que
adoram a Allah de
ninguém pode superá-los
quanto a adoração a

acordo com a Suas leis.

Allah.
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Explicação da Segunda Lição
Nosso Profeta Muhammad ﷺ
Ele é: Muhammad Ibn 'Abdullah Ibn' Abdul-Muttalib Ibn Haashim,
e Haashim vem de Quraysh, e Quraysh vem dos árabes, e os árabes
são descendentes de Ismaa'eel Ibn Ibraaheem Al-Khaleel (o
amado), que a paz e os louvores de Allah esteja com todos os
Profetas.

Descendência

Ele nasceu no ano do elefante em Makkah em Rabi 'al Awwal. Ele
viveu 63 anos. Deles, 40 anos antes de se tornar Profeta, e 23 anos
Profeta e Mensageiro. Ele era órfão; seu pai morreu antes de seu
nascimento. Sua mãe morreu quando ele era muito jovem. Seu avô
Abdul Mutalib cuidou dele. Depois que seu avô faleceu, seu tio
Abu Talib o criou.

Nascimento

Ele  ﷺfoi enviado para o povo e Jinn. Quem ouve de sua mensagem
e não a aceita, é um incrédulo.

O Profeta

Ele divulgou para adoração a Allah unicamente, boas maneiras e
boas ações. Ele advertiu contra a idolatria, o mau comportamento e
as más ações.

Sua
divulgação

Ele  ﷺfoi levado de Mekka para Jerusalém. Então ele subiu os sete
céus, Allah falou com ele, e tornou-se obrigatório para ele  ﷺe para
sua nação as cinco orações obrigatória diárias.

Al-Israa
WalMi’raaj

Ele migrou de Mekka para Medina, onde também faleceu. Ele foi
enterrado na casa da Mãe dos crentes, Aisha - que Allah esteja
satisfeito com ela.

Sua
emigração
e sua morte

Allah completou a religião com ele. Ele transmitiu a Mensagem
claramente, completou sua missão, aconselhou a nação e lutou no
caminho de Allah de todas as formas possíveis. Portanto não é
possível a qualquer um introduzir nesta religião qualquer ato de
adoração.

Último
Mensageiro
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Explicação da Segunda Lição
São sete: Badr, Uhud, Al Khandaq, Khaybar, A Conquista de
Mekka, Tabook e Hunayn.

Al Qaasim, Ibraheem, Abdullah que também era conhecido como
Tayyib Taahir, Zaynab, Rruqayah, Um Kulthoom e Faatimah; todos
faleceram enquanto o Profeta Muhammad  ﷺestava vivo, exceto
Fátima, que faleceu seis meses após a morte dele - que Allah esteja
satisfeito com todos eles.

Principais
batalhas

Sete Filhos

Khadeejah, 'Aaishah, Sawdah, Hafsah, Zaynab Al Hilaaliyah, Um
Salamah Hind, Zaynab bint Jahsh, Juwayriyah bint Al Haarith,
Safiyah bint Huyay, Um Habeebah Rramlah, Rrayhaanah bint
Zayd, e Maymoonah bint Al Haarith – que Allah esteja satisfeito
com todas elas.

Suas
esposas

Sua mãe Aaminah bint Wahb, Thuwaybah, Haleemah bint Abee
Thuayb As-Sa'deeyah - que Allah esteja satisfeito com elas.

Suas amas
de leite

Foram as palavras de Allah (Louvado Seja) reveladas na Surata AlAlaq: "1. Leia em nome de seu Senhor que criou - 2. Criou as
pessoas a partir de um coágulo, 3. Leia, e seu Senhor é O mais
Generoso -, 4. Quem ensinou pelo cálamo -, 5. Ensinou às pessoas
aquilo que elas não sabiam.
Dos homens Abu Bakr As-Sideeq. Das mulheres a mãe dos crentes
Khadeejah bint Khuwaylid. Dos filhos Ali ibn Abee Taalib. Dos
serventes Zayd ibn Haarithah. Dos escravos Bilal ibn Abee Rabaah.

Os
primeiros
versículos
revelados a
ele ﷺ

Os
primeiros
que creram
nele

ﷺ

Ele fez 'Umrah 4 vezes; todos eles em Thul Qa'dah. Ele fez apenas 1
Hajj, que é chamado de Hajj de despedida, no décimo ano da Hijrah.
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Seu Hajj e
sua 'Umrah

ﷺ

Explicação da Segunda Lição
Allah disse ao Profeta Muhammad ﷺ: " E, em verdade, você (Ó
Muhammad SAW) está em um padrão de caráter elevado.

Ibn Al Qayyim - que Allah tenha misericórdia dele - disse: Se a
felicidade de uma pessoa em ambas as vidas está ligada à
orientação do Profeta Muhammad ﷺ, então é uma obrigação para
todos que aconselham a si mesmos e amam a salvação e a
felicidade deles mesmos, a conhecer a orientação, biografia e
assuntos suficientes para não ser considerado ignorante no
conhecimento dele, e ser considerado dentre seus seguidores e
seu grupo. E as pessoas variam quanto ao conhecimento sobre
ele: pessoas que conhecem pouco, muito ou pessoas que não têm
conhecimento algum. As graças e as virtudes estão nas mãos de
Allah; e Ele concede a quem Ele quer. E Allah é o possuidor de
grandes virtudes.
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Seu
comportamentoﷺ

A
importância
de se
estudar a
biografia
do Profeta
Muhamma
dﷺ

Explicação da Terceira Lição

Terceira lição
Os pilares da fé
Seus pilares são seis: Que você acredite em Allah, nos Seus anjos, nos Seus livros,
nos Seus Mensageiros, no Último Dia, e que você acredite na predestinação – e que
sendo ela boa ou ruim, vem de Allah.

A definição de fé na religião islâmica
É a fala com a língua, a crença no coração e as ações dos membros do corpo; E a
fé aumenta com a obediência a Allah e diminui com a desobediência. E a prova
disso são as provas da:

Fala:

Ações:

Crença:

Aumento:

Diminuição:

O hadeeth que

e o mais baixo

Se estabelece

Allah diz:

“Eu não vi

diz "O mais

dentre os graus

no coração: "e

"Qual de vocês

ninguém mais

alto dentre os

da fé é mover

a modéstia

teve sua fé

deficiente em

graus da fé é

um objeto

compõe uma

aumentada por

razão e

dizer La

nocivo da

parte da fé”

isso?" (9:124)

religião…”

illaaha illa

estrada”

(Bukharee,

Allaah"”

Muslim).
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Explicação da Terceira Lição
Motivos que fazem com que a fé aumente

Reflexão sobre

O abandono dos

O aumento das

O estudo da Unicidade;

as criaturas.

pecados

boas ações

especialmente, os nomes e
características de Allah

Motivos que fazem com que a fé diminua

Deixar de refletir

Deixar de estudar a

sobre as criações

Cometer

Deixar de fazer

Unicidade; especialmente

de Allah.

pecados.

as boas ações.

os nomes e características
de Allah

Os seis pilares da fé
A crença
em Allah

A crença
nos anjos

A crença
nos
mensagei
ros

A crença
nos livros
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A crença
no Dia do
Juízo
Final

A crença
na
predestinaç
ão, sendo
boa ou
ruim

Explicação da Terceira Lição
O primeiro pilar: A crença em Allah

A crença na

A crença na

A crença na

A crença nos nomes e

existência de

Unicidade do

Unicidade na

características de

Allah

Senhorio

adoração a Allah

Allah

Mente

Sentido

Instinto natural

Leis islâmicas

A mente não pode

Em tempos

“Ninguém nasce sem

Ibn al-Qayyim

imaginar a

difíceis, você

que esteja no seu

mencionou que não

existência da

levanta as mãos

estado de natureza

há um versículo no

criatura sem a

para o céu e diz

(Monoteísta,

Livro de Allah, sem

existência do

"Ó Senhor", "Ó

muçulmano). Então

que tenha uma

Criador.. "Por

Senhor", "Ó

seus pais o

referência ao

acaso foram

Senhor" e, com a

transformam em

Tawheed

criados do nada,

permissão de

judeu, cristão ou

(Unicidade).

ou são eles os

Allah, sua

majuus (Adoradores

criadores?”

calamidade é

do sol, lua, entre

(Alcorão 52:35).

removida.

outros) ...” (Bukhari
e Muslim).
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Explicação da Terceira Lição
Second: Belief in His angels.
Angels are from the invisible world. Allah has created them from light. They
obey Allah and never disobey Him. They have souls; "holy spirit" (Qur'an
2:87), a body; “Who made the angels messengers with wings" (Qur'an
35:1), heart; “So much so that when fear is banished from their (angel’s)
hearts”(Qur'an 34 :23) and intellect; “they (angels) say: ‘What is it that you
Lord has said?” (Qur'an 34 :23). They question an respond which proves
that they have an intellect. We believe in them, their names (Jibreel,
Meekaaeel, Israafeel, etc.), their duties (such as 'the carriers of the
Throne'), and everything we have been informed about them.

Some of the Angels and their duties
The eight 'carriers of the Throne', Jibreel who is entrusted with Revelation, and
Meekaaeel with rain. We believe in all of them and everything we have been informed
about them.

Terceiro: A crença nos livros
Nós acreditamos que os livros são palavras de Allah enviados para nós e não
criados. Allah enviou junto com cada mensageiro um livro. Acreditamos
naqueles que Allah nos informou pelo nome, como por exemplo: At-Tawraah
(A Torá) do Profeta Moisés), Al-Injeel (O Evangelho do Profeta Jesus), AzZaboor / Salmos (O Livro do Profeta Davi), Suhuf de Abraão e Moisés (Os
pergaminhos dos Profetas Abraão e Moisés). E por último o Alcorão revelado ao
Profeta Muhammad, que as paz e os louvores de Allah esteja com ele e com
todos os outros Profetas, Ele veio com as leis islâmicas para orientar todas as
pessoas, junto com a Sunnah, até o Dia do Juízo Final, e são as leis do Alcorão e
da Sunnah que devemos seguir até o Dia do Juízo Final.
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Explicação da Terceira Lição
Quarto: A crença nos Mensageiros
Acreditamos que eles são seres humanos e não possuem nenhuma das
características do Senhorio. Allah os enviou, transmitiu a revelação para eles e
deu suporte a eles com Seus versículos e sinais. Nós acreditamos que eles
cumpriram com aquilo que foi confiado a eles, aconselharam a nação,
transmitiram a mensagem, divulgaram e lutaram no caminho de Allah.
Acreditamos em todos eles, seus nomes, suas histórias e nos sinais que Allah
usou para ajudá-los. O primeiro dos Profetas é Adão, o primeiro Mensageiro é
Noé, e o último dos Profetas e Mensageiros é Muhammad – que a paz e os
louvores de Allah esteja sobre todos eles. Todas as leis anteriores foram
revogadas pela lei revelada a Muhammad ﷺ. E os Profetas chamados Ulul ‘Azm
(Os Profetas que mais sofreram tribulações de Allah ()ﷻ, depois disso Allah
( )ﷻos escolheu e foram os melhores Mensageiros dentre os Profetas e
Mensageiros), e são eles conforme revelado na Surat As-Shura, Nº42: “Noé,
Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam
com todos eles).

Quinto: Crença no Dia do Juízo Final
Abrange a crença em tudo o que acontece após a morte, como por exemplo: A
tribulação no túmulo, o sopro na trombeta, -, a ressureição, as pessoas
levantando dos seus sepulcros, a balança, o livro de ações que será entregue
para cada pessoa mostrando tudo o que a pessoa fez durante a vida, As-Siraat (a
ponte que passa através do Inferno pela qual todos passam, e esta ponte passa
entre o lugar onde seremos reunidos até o Paraíso, quem conseguir atravessar
entrará no Paraíso e quem cair entrará no Inferno, e cada um conseguirá ou não
passar dependendo das suas ações), O rio chamado Al-Hawd (rio que estará na
terra onde seremos reunidos, do qual os crentes tomam dele e sua água vem do
Paraíso) a Intercessão, o Paraíso, o Inferno, a visão que os crentes conseguirão
ter de seu Senhor no Dia do Juízo Final e no Paraíso, entre outras coisas que não
sabemos.
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Explicação da Terceira Lição
Sexto: Crença no Qadar
(consiste de quatro assuntos)

Criação:

Conhecimento:

Escrita:

Crer que Allah ()ﷻ

Crer que Allah ()ﷻ
escreveu o destino
de tudo e todos até
o Dia do Juízo
Final. E a evidência
é a palavra de Allah
onde Ele diz ()ﷻ:

é ciente de todas as
coisas, das maiores
e menores coisas.
E a evidência é a
palavra de Allah
onde Ele diz:
“Allah sabe o que
ocorre no passado e
no futuro deles
(Suas criauras), e
eles nunca
abrangerão em nada
o conhecimento
d’Ele”

'' E não há mistério
nos céus e na terra
que não esteja
registrado no Livro
evidente”

Crer que o servo é Crer que aquílo que
uma criatura, e suas Allah ( )ﷻquer que
ações, e todas as
outras coisas que
aconteça, ocorre, e
existem são
o que Ele não quer,
criaturas de Allah
não ocorre, e o
()ﷻ, e a evidência é
servo tem vontade
a palavra de Allah
própria, livre
( )ﷻonde Ele diz:
arbítrio, porém ela
Ele diz:” Allah é
está dentro da
Criador de tudo e
vontade
de Allah
todos” (39:62)
()ﷻ.

E disse Allah:
Allah criou "
vocês, e o que
vocês
?fizeram(37:95)

(27:75).

(20:110).
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Vontade:

'' E vocês não
desejarão exceto o
que Allah deseja –
O Senhor dos
mundos'' (81:29).

Explanation of Lesson Four

Quarta Lição

As categorias da Unicidade e da Idolatria
As categorias da Unicidade são três: Senhorio, Adoração, e Nomes e
Características de Allah.
Unicidade no Senhorio: É acreditar que certamente Allah é o Criador de
tudo e todos e o Administrador dos assuntos de Suas criaturas; Ele não tem
nenhum parceiro nessas atividades.
Unicidade na Adoração: É acreditar que Allah é O Único que deve ser
adorado sem parceiros na adoração a Ele. Este é o significado de 'La ilaha ila
Allah'. Todos os atos de adoração, como a oração, o jejum e outras adorações, é
uma obrigação para realizá-los sinceramente para Allah, somente. Não é
permitido fazer qualquer ato de adoração que não seja para Allah.
Unicidade nos nomes e características de Allah: É acreditar em tudo o que
é mencionado no Alcorão e nas ditos autênticos do Profeta Muhammad  ﷺa
respeito dos nomes e características de Allah

 ;ﷻe confirmar estas

características para Allah de uma maneira que seja adequada a Ele, O Mais
Perfeito, sem distorcer seu significado, sem negá-los, sem descrever e sem dar
exemplos. Devemos praticar a palavra de Allah onde Eled diz: "Diga", Ele é
Allah, O Único – Allah é O Auto Suficiente. Ele nunca teve filhos nem foi
gerado, e não há ninguém comparado a Ele " (112:1-4). Ele também diz: "Não
há ninguém igual a Ele, e Ele é O que tudo ouve, O que tudo vê" (42:11). As
categorias da idolatria são três: Idolatria Maior, Idolatria Menor, e Idolatria
escondida.
Idolatria Maior: Anula as boas ações e leva à punição eterna, para quem
morre sem se arrepender. Allah diz: "Se eles tivessem associado outros a Ele na
adoração, suas boas ações teriam sido anuladas" (6:88). Ele também diz: " Não é
para os idólatras manterem as mesquitas de Allah [enquanto] testemunharem
contra si mesmos a descrença. Eles terão suas ações anuladas, e no Fogo
permanecerão eternamente." (9:17). Quem morrer sem se arrepender, não será
perdoado e o Paraíso se tornará proibido a Ele. Allah diz: "Certamente, Allah
não perdoa a associação de algo ou alguém a Ele, porém perdoa qualquer outra
ação para quem Ele quiser" (4:48).

.
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Explanation of Lesson Four
Ele também diz: "Quem associa algo ou alguém a Allah, Allah o proibirá de
entrar no paraíso. E leu lar será o Inferno. E não haverá socorredores para os
injustos" (5:72).
Dos exemplos: Súplica aos mortos e ídolos, pedido de socorro e pedido de
ajuda a eles, fazer juramentos para eles, sacrificar por eles, etc.
Idolatria menor: É aquilo que foi chamado de idolatria no Alcorão e na
Sunnah; no entanto, não faz parte da idolatria maior. Exemplos de ações desta
categoria de idolatria: Fazer ações para os outros o verem em algumas ações,
jurar por outro que não seja Allah, dizer: Se Allah quiser e fulano de tal também
querer, entre outras ações.
E o Profeta Muhammad  ﷺdisse: "Aquilo que mais temo por vocês é a
idolatria menor". Então quando ele foi perguntado sobre os detalhes desta
idolatria, ele respondeu: "Se exibir, se mostrar em atos de adoração".
E disse também o Profeta Muhammad ﷺ: "Quem jura por outro que não
Allah, terá cometido idolatria". Ele  ﷺtambém disse em um hadeeth narrado por
Huthifa Ibn Al-Yamaan (Que Allah esteja satisfeito com ele): " Não diga "o que
Allah quiser e o que fulano de tal quiser também". Em vez disso, diga: "seja o
que Allah quiser, e depois o que fulano de tal quiser" (Abu Dawood,
Autêntico). Isso não leva um muçulmano a sair do Islam, nem o torna eterno no
fogo infernal,
Já o terceiro tipo: Idolatria escondida, a evidência dele é o dito do Profeta
Muhammad  ﷺonde ele diz: " Vocês não querem que eu informe vocês sobre o
que mais temo por vocês? Até mais do que o Dajjaal (Falso Messias)? Eles
disseram: É claro que sim, Ó Mensageiro de Allah! Ele disse: "A idolatria
escondida”; Uma pessoa se levanta para orar e embeleza a oração (Ou seja, ela
se mostra mais concentrada, melhora a postura, estica a oração, melhora a voz,
etc.), quando percebe que os outros estão observando ele".
É correto dividir o Shirk (A idolatria) em duas categorias: Maior e Menor. A
idolatria escondida abrange as duas categorias. Está presente na idolatria maior,
como a idolatria dos hipócritas, pois eles escondem a descrença deles e se
mostram, se apresentam como muçulmanos, para se exibirem ou por algum
benefício mundano. Esta ação também está presente na idolatria Menor dos
Muçulmanos quando eles se exibem com uma parte de sua adoração como
mencionado nos hadeeths acima. E Allah é O Único que pode nos dar sucesso
para nos livrarmos da idolatria!
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Explanation of Lesson Four
Tipos de pecado

Idolatria

Idolatria

Maior:

menor:

É o maior dos

Menor que a

pecados, do

Idolatria Maior e

qual faz com

maior que os

que a pessoa

pecados maiores.

saia do Islam.

Não tira a pessoa
do islam.

Pecados maiores:
Toda ação que é
submetida a uma
punição específica:
maldição,
afastamento
da
misericórdia
de
Allah,
ou
o
julgamento
para
quem faz tal ação
como renegador ou
idólatra, ou a frase
“Não faz parte dos
crentes”
Todos
estes
exemplos
são
mencionados
no
Alcorão
e
na
Sunnah.
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Pecados
menores:
Tudo aquilo que
foi proibido pelas
leis
islâmicas,
porém não existe
nenhum castigo
específico, nem
na vida mundana
nem na outra
vida.

Explanation of Lesson Four
Pecados maiores:
Regra aplicável

Nível

Existe obrigação para se
arrepender deste tipo de
pecado, exemplo disso é o
dito

do

Profeta

Muhammad ﷺ: "A mulher
que ficar se lamentando,
chorando alto, tirando os
próprios

cabelos,

se

batendo, se ela não se
arrepender

antes

de

Isso varia de
acordo com o
dito do
Profeta, como
o dito em que
ele diz ﷺ
“Vocês não
querem que
eu informe
vocês sobre
os maiores
pecados? …"
(Bukhari/
Muslim)

Quantos

A regra para

são?

quem comete

Não existe
um número

É considerado um

específico;

crente com a fé

no entanto,

falha ou um crente

eles são

imoral por causa

restritos pela

deste

definição

pecado.

acima

-Nós o amamos

grande

pelo tamanho de

morrer ela se levantará no

sua

Dia do Juízo Final vestida

gostamos

com um vestimenta de

pela quantidade de

Alcatrão de carvão e uma

pecados

vestimenta de sarna ..."

que comete.

Obs.: Isso mostra que a

-Não

pessoa não é perdoada

acompanha

esta

automaticamente

pessoa

nos

pelos

fé

e

não
dele

maiores

se

grandes pecados, ela deve

momentos que ela

se arrepender para não

comete este tipo

sofrer castigo por este tipo

de pecado.

de pecado que cometeu.
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Explanation of Lesson Six
A diferença entre Idolatria Maior e
idolatria Menor
Idolatria Maior

Idolatria Menor
1. Não tira a pessoa do Islam

1. Faz com que a pessoa saia do Islam
2. Anula todas as boas ações.
3. Aquele que morrer cometendo este
pecado, estará no fogo para sempre.

2. Não anula todas as boas ações, a
pessoa só carrega o erro da ação em si.
3. A pessoa que morrer cometendo tal

4. Faz com que a pessoa seja passível de
uma punição física e financeira.

pecado, não será eterna no inferno.
4. A pessoa não é passível de uma

5. Existem evidências que mostram que
faz parte da idolatria maior.

punição física e financeira.
5. Existem evidências que mostram

6. Crer que os meios pelos quais

que faz parte da idolatria maior.

acontecem as coisas, são por si só os

6. Tornar algo como meio daquilo que

responsáveis por tal acontecimento e

Allah não fez como meio para nós.

que têm algum tipo de poder secreto

7. Todo pecado que pode levar a

sobre os assuntos mundanos.

idolatria maior é considerado idolatria

7. Não é perdoado, se alguém morre
sem se arrepender.

menor.
8. Tudo o que o Alcorão e a Sunnah

8. Se alguém se arrepender, Allah

mencionam como ato de idolatria ou

aceitará o arrependimento, exceto em

renegação, porém não aparece em

dois casos: Se o sol nascer do lado

árabe com o “Al” artigo definido,

oposto ou quando chega a morte.

então esta ação é considerada idolatria
menor, a não ser que o Alcorão
evidencie e especifique que tal ação é
uma idolatria maior.
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Quinta lição

Ihsaan
O pilar de Ihsaan é: Adorar a Allah como se tivesse O vendo, e se você não
estiver vendo-O, ter sempre em mente que Ele está te vendo

Ihsaan
É um pilar que se divide em dois níveis:

Adoração da Muchaahadah

Adoração da Muraaqabah

É uma adoração que envolve amor,
empolgação e a forte vontade em
obter a recompensa de Allah ()ﷻ,
como era a adoração dos Profetas e
Mensageiros, que a paz e os
louvores de Allah ( )ﷻestejam com
todos eles, então o incentivo para
adoração envolve a empolgação, o
amor e a forte vontade de se obter a
recompensa de Allah, e além disso o
medo do castigo de Allah ()ﷻ.

É uma adoração que envolve medo
e fuga onde o muçulmano foge para
Allah ()ﷻ, se submete a Ele, e este
nível nenhum muçulmano sai dele.
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Questões sobre a Unicidade

1. Quantos níveis a religião tem?
O Três

O Quatro

O Cinco.

2. Quantos pilares existem no Islam?
O Cinco. O Seis.

O Sete.

3. O Islam é um nível mais elevado que o nível da fé. (Verdadeiro - Falso).
4. Quanto pilares tem a frase "La ilaha illa Allah" Não há divindade a não ser Allah?
O Sete.

O Oito.

O Dois.

5. Quantas condições tem a frase "La Ilaha illa Allah"?
O Oito.

O Sete.

O Cinco.

6. O conhecimento das condições de "La ilaha illa Allah" significa:
O Entender a realidade sobre algo.

O Não existe alguém com direito

de ser adorado a não ser Allah.
7. Se alguém duvidar da descrença de quem já ouviu falar sobre o Islam e ainda não se
tornou muçulmano, então o julgamento sobre esta pessoa é que: …
O Ele(a) caiu na idolatria maior e não é mais muçulmano (a). O Se a sua certeza é maior
do que a sua dúvida, então não se torna renegador da fé..
8. A aceitação faz parte das condições de "La ilaha illa Allah". Isso significa:
O Aceitação da declaração.
palavras.

O Agir conforme estas palavras. O Acreditar nestas

O Todas as questões anteriores.

9. Se exibir, se mostrar que confirma: "La ilaha illa Allah", porém faz só pra se mostrar
é igual a quem dá caridade para mostrar para os outros. (Verdadeiro – Falso).
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10. Quem disser "La ilaha illa Allah" sem crer verdadeiramente com o seu coração é
considerado:
O crente.

O Muçulmano, porém não é considerado um crente.

O descrente.

O Com deficiência na fé.

11. Se alguém ama o Profeta Muhammad ( )ﷺexatamente como alguém ama a Allah ()ﷻ,
terá cometido:
O Idolatria maior.

O Idolatria menor.

O Um grande pecado.
12. O amor é dividido em quantas categorias?
O Quatro.

O

O Duas.

Três.

13. O amor pela causa de Allah abrange as ações, os sujeitos da ação, os períodos e os
locais. (Verdadeiro– Falso).
14. Amar algo ou alguém junto com Allah é considerado…
O Idolatria menor.

O Obrigatório. O Idolatria maior.

15. O amor pela causa de Allah é considerado…
O Permitido.

O Obrigatório. O Idolatria maior.

16. Quantos tipo de servos de Allah existem?
O2

O3

O4

17. Todas as criaturas são servos de Allah no sentido de submissão; mesmo os não
muçulmanos (Verdadeiro – Falso).
18. Se alguém disser "La ilaha illa Allah" sem orar ou sem realizar qualquer outro ato de
adoração:
O Isso o beneficiará.

O Isso não o beneficiará.
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19. "Servo e mensageiro” no testemunho de fé significa que o Profeta Muhammad ( )ﷺé
um servo que não deve ser adorado e um Mensageiro que não deve ser desmentido.
(Verdadeiro – Falso).
20. E o testemunho que " Muhammad é seu servo e Mensageiro"; significa a obediência
naquilo que ele ordenou, e crer naquilo que ele nos informou…isso envolve:
O seu significado.

O seus requisitos.

21. Quem direciona qualquer parte do Senhorio para o Profeta Muhammad ﷺ, não terá
testemunhado que ele é um servo (Verdadeiro – Falso).
22. A mais nobre descrição do Profeta Muhammad  ﷺé:
O

Mensageiro de Allah

O Seu servo e mensageiro.

O

O último dos

Profetas.
23. "Quem introduzir um novo ato de adoração no Islam considerando-o bom, então ele
terá alegado que Muhammad  ﷺtraiu, não divulgou a Mensagem por completo; sendo que
Allah diz: "Hoje completei a religião para vocês". Portanto aquilo que não foi
considerado parte da religião naquele dia, não fará parte da religião hoje ". Este é o ditado
de:
O Ibn Taymiyyah.

O Ibn Baaz.

O Imam Malik.

24. O profeta Muhammad  ﷺé descendente do Profeta…
O Is'haaq.

O Ismaa'eel.

25. Preencha os espaços em branco: O Profeta Muhammad  ﷺnasceu no ano
…………………… .. na cidade de …………… e viveu por ……. anos; Dentre esses
anos, …………… .. anos antes de se tornar um Profeta e ……… .. como um Profeta e
Mensageiro. Ele se tornou um Profeta com o versículo …………… e um Mensageiro
com o versículo…………………………………….
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26. O Profeta Muhammad  ﷺfoi enviado para:
O seu povo.

O para as pessoas.

O para as pessoas e os

gênios.
27. Al Mi'araaj é a viagem do Profeta Muhammad  ﷺde Mekka para Bayt al Maqdis em
Jerusalém (Verdadeiro – Falso).
28. O Profeta Muhammad  ﷺmigrou para…
O Taaif.

O Etiópia.

O Medina.

O Todas as anteriores.

29. Quantas crianças ele  ﷺteve?
O três.

O quatro.

O

sete.

30. O Profeta Muhammad  ﷺrealizou sua peregrinação de despedida e isso mostra que ele
realizou outras peregrinações além desta. (Verdadeiro – Falso).
31. Estudar a biografia do Profeta Muhammad  ﷺé…
O obrigatório. O recomendado.

O permitido.

32. Preencha os espaços em branco: A fé no Islam significa uma declaração com a
………… .., crença no ………… .., ações com ……………., aumenta com …………
………… , e diminui com …………
34. Quantos são os pilares da fé?
O Seis.

O

O

Cinco.

Quatro.

35. A crença em Allah requer a crença em certas coisas. Quantas são elas?
O Quatro.

O Três.

O Duas.

36. As evidências gerais que evidenciam a existência de Allah são…
O Quatro.

O Incontáveis.

37. Meekaa'eel é o anjo encarregado da chuva (Verdadeiro – Falso).
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38. As pessoas têm coração, os anjos não. (Verdadeiro– Falso).
39. Quantos livros revelados por Allah conhecemos pelo nome?
O Seis.

O Quatro.

O Sete.

O Muitos.

40. Allah revelou um livro para cada Profeta (Verdadeiro – Falso).
41. O primeiro mensageiro é Adão – Que a paz de Allah esteja com ele - (Verdadeiro –
Falso).
42. Muhammad  ﷺé um Mensageiro, e não um Profeta (Verdadeiro – Falso).
43. Quantos são os mensageiros considerados Ulul Azm (Aqueles dos quais Allah fez
com que passasse por mais tribulações, concedeu mais poderes e elevou o nível deles)?
O Cinco

O Quatro

O Muitos

44. Acreditar no dia do juízo final implica em acreditar em tudo o que acontece após a
morte até que as pessoas sejam ressuscitadas de seus túmulos (Verdadeiro – Falso).
45. A crença na predestinação tem níveis, quantos são?
O quatro

O cinco

O três

46. Por acaso Allah sabe das coisas antes que elas ocorram? (Sim – Não).
47. Por acaso tudo o que as pessoas sabem Allah também sabe? (Sim – Não).
48. Por acaso tudo o que as pessoas sabem foi predestinado por Allah? (Sim– Não).
49. Por acaso as ações dos servos são criadas por Allah? (Sim – Não).
50. O Tawheed é dividido em …
O duas categorias.

O três categorias.

O

Não existe contestação

sobre essa disputa.
51. Mencione cinco diferenças dentre a idolatria maior e a idolatria menor

84

Explanation of Lesson Six
1- ……………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………...
3-……………………………………………………………………………...
4-……………………………………………………………………………...
5-……………………………………………………………………………...
52. Mencione cinco exemplos de Idolatria maior e menor

Idolatria maior

Idolatria menor

......................................... ....................................
......................................... ....................................
......................................... ....................................
......................................... ....................................
.........................................

....................................

53. Hipocrisia na crença é considerado idolatria menor que não tira uma pessoa do Islam
(Verdadeiro – Falso).
54. O Ihsaan abrange…
O

um pilar.

O dois pilares.

85

سابع
َّ شرح الدَّرس ال

Sexta lição
Condições da oração
A oração tem nove condições:
1. Islam 2. Sanidade 3. Tamyeez (Idade da diferenciação) 4. Fazer ablução 5.
Remover as impurezas 6. Cobrir as partes privadas 7. Esperar dar o horário da oração
8. Direcionar-se para a Kaabah 9. Intenção

1º Condição: O Islam
O oposto da descrença. Aquele que insulta a Allah ou direciona qualquer adoração
para outro que não seja Ele, a oração dele é inválida a menos que ele se arrependa
para Allah

2º Condição: Sanidade
Que é o oposto da loucura ou insanidade. E o bêbado é o primeiro exemplo de
pessoa que não está no seu estado “são” para fazer qualquer tipo de ação.

Tamyeez
Isso não significa puberdade. Seu significado é diferenciar entre coisas; Ninguém
conhece a pergunta e a resposta. Não há idade específica. Geralmente aos 7 anos de
idade. Quando a oração da criança é válida?
Se a criança é capaz de diferenciar entre as coisas, do contrário a oração é inválida.
.
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4º Condição: Ablução
Ela inclui:

A impureza maior

A impureza menor

Remove-se com o banho.

Remove-se com a ablução.

5º Condição: Remover as impurezas
De corpo, do local e das roupas. Se alguém reza com uma impureza sabendo que é
capaz de removê-la e lembra que está impuro, então a oração dela é inválida. A
remoção da impureza é dividida em três categorias:

Pesada:

Leve:

Moderada:

A saliva do cachorro. O

A urina de um menino que

A

Profeta Muhammad ﷺ

não se alimenta ainda com

exemplo, que só é

ordenou que lavássemos

comida

ou o fluído pré

removida lavando e

sete

vezes

urina

por

onde

o

seminal, nestes dois casos a

esfregando bem o

lambeu;

a

pessoa não precisa lavar onde

local atingido.

primeira vez com areia.

a urina ou o líquido pré

Este

foi

seminal atingiu, apenas jogar

Imam

água por cima na quantidade

cachorro

coletado
Muslim

hadeeth
pelo

necessária para remover a
impureza.
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Substâncias impuras
Urina humana e fezes, urina e esterco de animais dos quais não é permitido comer
sua carne, animais predatórios, exceto que a pessoa esteja numa situação de
extrema necessidade e não tem outra coisa para comer. Além disso, é proibido
também se alimentar do sangue que flui de um animal depois de ser abatido, o
sangue que sai dos dois órgãos, os animais que morrem sem serem abatidos,
exceto aqueles que não têm sangue circulante, os do mar e os gafanhotos.

6º Condição: Cobrir as partes íntimas
E elas se dividem em três:

Moderada

Pesada

Leve

Outros que não foram

As partes íntimas de

Tais como as partes

mencionados nos outros

uma mulher que

íntimas das crianças

dois quadros; é uma

atingiu a puberdade;

de sete a dez anos de

condição para cobrir do

ela deve cobrir todo o

idade; eles deveriam

umbigo até os joelhos. E é

corpo, exceto o rosto.

pelo menos cobrir as

recomendado também

duas partes íntimas.

cobrir os ombros e vestirse totalmente apropriado.
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7º Condição: O horário da oração
A oração não é válida para quem orar antes do tempo entrar ou atrasar até depois
do tempo da oração, exceto se for juntado com outra oração devido a uma razão
válida, como o viajante. Se alguém intencionalmente reza depois do tempo, então
isso é considerado pecado.

8º Condição: Direcionar-se para a Qiblah
As orações facultativas feitas durante a viagem são uma exceção; pode ser feita
para qualquer direção que o meio de transporte está viajando. Exemplo: Oração no
avião. Além disso, aquele que é incapaz de enfrentar ou teme por um inimigo
também tem essa mesma diferenciação na oração.

9º Condição: Intenção
Deve ser feita no coração (mente). Pronunciá-la é considerado uma inovação no ato
de adoração. A oração é válida mesmo quando se pensa, se prepara para ela antes
do horário ou se a pessoa pretende rezar a oração obrigatória depois que entrou o
horário da oração.

Alertas importantes
1- Não é aceitável deixar de fora uma condição intencionalmente, por
ignorância ou esquecimento; exceto no caso de alguém rezar com alguma
impureza por ignorância ou esquecimento, então a oração é válida.
2- As condições devem estar presentes antes de começar os atos de
adoração. Sua presença é uma obrigação até que o ato de adoração seja
completado.
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Sétima Lição

Pilares da oração
Os pilares da oração são 14:
1- Ficar de pé se tiver capacidade para isso. 2- Fazer o primeiro Takbeer. 3Recitação da Surata Al Faatihah. 4- Curvar-se no Rukuu. 5- Permanecer de pé
depois de ter se curvado. 6- Prostrar-se sobre as 7 partes do corpo (As duas mãos, os
dois pés, os dois joelhos e a face). 7- Levantar-se da prostração. 8- Sentar-se entre as
duas prostrações. 9- A tranquilidade em todas as posições. 10- Manter a ordem dos
pilares da oração. 11- O testemunho Final. 12- A última posição sentada para o
testemunho final. 13- A súplica ou o elogio ao Profeta Muhammad ﷺ. 14- E dar o
Salam (Cumprimento) para ambos os lados.

1º Pilar: Ficar de pé se tiver capacidade para isso

Orações facultativas:

Nas orações obrigatórias:

A oração é válida se alguém orar
sentado; no entanto, a recompensa é

Ficar de pé é um pilar. Uma pessoa é
dispensada se não for capaz de ficar em

metade daquele que reza em pé. Se
alguém ora deitado, recebe metade da
recompensa de quem ora sentado.

pé ou ela pode ficar de pé, mas perde a
concentração tamanha a dor ou o
esforço para ficar em tal posição. E se a
pessoa pode ficar em pé nem que por
um curto tempo na oração, ela deve se
manter em pé o quanto aguentar.

90

سابع
َّ شرح الدَّرس ال
2º Pilar: O Primeiro Takbeer
Não existem outras palavras aceitas a não ser "Allahu Akbar", Allah é O Maior.

3º Pilar: Recitar Al Faatihah
É uma obrigação recitá-la na íntegra com todos os seus versículos, fonética,
palavras e letras, seja em silêncio ou em voz alta, dependendo de cada oração, e ela
deve ser recitada em ordem. O único caso em que não é necessário recitá-la é se
você está rezando atrás de alguém e não deu tempo de recitar Al-Faatiha, neste caso
você faz o Rukuu e para de ler Al Faatiha.

4º Pilar: Tranquilidade em todas as posições
A tranquilidade é atingida fazendo as recordações ou súplicas obrigatórias em cada
pilar da oração.

Importantes pontos a serem lembrados
Os pilares estão dentro de um ato de adoração. A oração não é válida se algum
dos pilares não forem executados intencionalmente, por ignorância ou
esquecimento. Nem a prostração do esquecimento compensa isso; deve-se repetir
uma oração recente em que um pilar foi deixado de fora. Quanto às orações
anteriores, que uma pessoa orou sem realizar todos os pilares, então ela é
dispensada de voltar a oração, uma vez que o Profeta Muhammad  ﷺnão pediu a
seu companheiro que repetisse todas as orações anteriores; em vez disso, pediulhe que repetisse a oração que acabara de rezar, sendo que este companheiro tinha
deixado a tranquilidade, que é um pilar. E Allah sabe mais.
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Oitava lição

Obrigações na oração
As obrigações são 8:
1- Todos os Takbeer exceto o primeiro que é um pilar como falamos
anteriormente.
2- Dizer: "Allah escuta, atende quem O agradece": Todas as pessoas.
3. Dizer: "Ó Allah, Você tem todo nosso agradecimento": Todas as pessoas.
4. Dizer: "Glorificado seja Allah, O Magnífico" no Rukuu.
5. Dizer: "Glorificado seja Allah, O Altíssimo" na prostração.
6. Dizer: "Ó meu Senhor, me perdoe" entre as prostrações.
7. O primeiro testemunho.
8. Sentar-se no primeiro testemunho.

Importantes pontos a serem lembrados
É obrigatório dizer “Subhana Rabiyal Athiim” (Glorificado seja Allah, O
Magnífico) enquanto se inclina no Rukuu. E é obrigatório também dizer “Subhana
Rabiyal Al’Aaala” (Glorificado Seja Allah, O Altíssimo) enquanto se prostra no
sujuud.
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Nona Lição

O Tashahud (Testemunho)
Significa: " Todos os elogios, orações e palavras belas e puras pertencem a
Allah. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam com você, Ó
Profeta. Que a paz esteja conosco e com os servos virtuosos de Allah.
Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro ". Depois disso é feito súplica para o
Profeta, onde dizemos: "Ó Allah, envie orações a Muhammad e à família de
Muhammad, como Tu enviaste orações a Ibraaheem e à família de Ibraaheem,
Tu és certamente digno de louvor, cheio de glória. Ó Allah, abençoe
Muhammad e a família de Muhammad como Você abençoou Ibraaheem e a
família de Ibraaheem, Você certamente é digno de louvor, Cheio de Glória ".
Depois disso busca-se refúgio no último Tashahud:" Ó Allah, eu peço proteção
a Ti contra o tormento do Inferno, peço proteção a Ti do tormento do túmulo,
peço proteção a Ti das provações da vida e da morte, e peço proteção a Ti da
tribulação do Dajjal "(Bukhari e Muslim) Depois a pessoa pode escolher uma
súplica, especialmente aquelas que o Profeta fez como "O Allah me ajude a
lembrar de Ti, a Agradecê-lO, e adorá-Lo da melhor maneira. Ó Allah, eu
injusticei a mim mesmo com uma grande injustiça, e ninguém pode perdoar os
pecados, a não ser Você, portanto perdoe-me com o Seu perdão e tenha
misericórdia de mim. Você é certamente o Mais Clemente e o Mais
Misericordioso ". Após o primeiro Tashahud, a pessoa pode se levantar para a
terceira Rak’a (Genuflexão), como nos casos do Salat Ad-Dhurr, Al-Asr, AlMaghrib e Al-Ishaa, e se a pessoa fizer súplica para o Profeta Muhammad ﷺ
antes de se levantar para o restante da oração, é melhor, pois os ditos
autênticos evidenciaram esta prática.
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Décima Lição

As ações facultativas recomendadas na oração
1- O du’aa’ de abertura
2- Colocar a mão direita sobre a esquerda sobre o peito, em pé, antes do Rukuu
e ao voltar-se do Rukuu.
3- Levantar as duas mãos com os dedos separados ao nível dos ombros ou dos
ouvidos no primeiro Takbeer, curvando-se, levantando-se do Rukuu e ao se
levantar para a terceira unidade da oração.
4. Fazer mais de uma vez as súplicas que são feitas no Rukuu e no Sujuud
(Prostração).
5. Complementar a súplica "Rabana wa laka-lHamd" depois de se levantar do
Rukuu, dizendo: “Hamdan Kathiran Tayiban” e falar mais de uma vez "Raghee
ghfir lee" entre as duas prostrações.
6- Fazendo com que a cabeça fique alinhada com as costas, de forma reta,
enquanto se curva.
7- Manter os cotovelos afastados, um de cada lado, e a barriga das coxas, e as
coxas das panturrilhas enquanto se prostra.
8- Levantar os antebraços do chão enquanto se prostra.
9- O orador sentar sobre o seu pé esquerdo que está deitado no chão e colocando
o pé direito apoiado com os dedos no chão, no primeiro Tashahud e entre as
duas prostrações.
10- Sentar-se no chão no último Tashahud em uma oração de quatro ou três
unidades e colocar o pé esquerdo sob a perna direita e ajustar, deixar o pé direito
apoiado sobre os dedos no chão.
11-Apontando com o dedo indicador no primeiro e segundo Tashahud, desde o
momento em que alguém se senta até o final do Tashahud enquanto o move ao
fazer a súplica.
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12- Suplicar e enviar bênçãos sobre o profeta Muhammad ( )ﷺe sua família, bem
como o profeta Ibrahim (Que a paz de Allah esteja com ele) e sua família no
primeiro Testemunho.
13- Súplica no último testemunho.
14- Recitar em voz alta na oração do Fajr, Jumu'ah, E'id, 'Pedido de Chuva', e nas
primeiras duas genuflexões da oração do Maghrib e Ishaa.
15- Recitar em voz baixa na oração do Dhuhr, 'Asr, terceira genuflexão da oração do
Maghrib, e as duas últimas da oração do 'Ishaa.
16- Ler alguma Surata ou versículos além da Surata Al Faatiha.
Bem como todas as outras ações recomendadas narradas, como por exemplo
manter os dedos abertos sobre os joelhos enquanto se curva.

A súplica da abertura da oração
Allahumma baa’id bayni wa bayna khataayaaya kama baa’adta bayna
al-mashriqi wa’l-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaaya kama
yunaqqa al-thawb al-abyad min al-danas. Allahumma ighsilni min
khataayaaya bi’l-maa’i wa-thalji wa’l-barad
" Ó Allah, coloque uma grande distância entre mim e meus pecados, tão
grande quanto a distância que você fez entre o Oriente e o Ocidente. Ó
Allah, purifica-me do pecado como uma roupa branca é limpa da
sujeira. Ó Allah, lave meus pecados com água, neve e granizo " (Bukhari
e Muslim). Ou dizer " Glória a Ti Ó Allah, e todos os louvores
pertencem a Ti. Bendito é o teu nome, grande é a tua majestade e
nenhuma divindade deve ser adorada senão Tu ".
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Décima primeira
Lição
As coisas que anulam a oração
São 8:
1- Falar intencionalmente. 2- Rir. 3- Comer. 4- Beber. 5- Expor as partes íntimas.
6- Desviar-se muito da direção da Qiblah. 7- Fazer movimentos contínuos
desnecessários enquanto reza. 8- Quebrar a ablução.

1º Ação anulatória: Falar intencionalmente
Com a exceção de uma pessoa que ajuda o imam quando ele esquece ou se engana.

A regra sobre fazer vários movimentos na oração

Movimentos

Movimentos

Movimentos

Movimentos

Movimentos

proibidos:

indesejáveis:

permitidos:

recomendados:

obrigatórios:

Muitos

Movimentos

Movimento

Para aperfeiçoar a

A validade da

movimentos

leves

necessário,

oração, como

oração depende

fechar as lacunas

disso, como

da fileira.

remover a

consecutivos

desnecessários, como coçar a

desnecessários,

como virar-se

como comer.

um pouco pro

barba.

impureza.

lado.
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Pontos importantes

Qual é a diferença entre as Condições, Pilares, Obrigações e Ações
Recomendadas da Oração?

Recomendadas

Obrigatórias

Pilares

Dentro do núcleo, do que há de mais importante na adoração
Se limita a uma parte dentre as partes da oração
A pessoa pode
deixar de fazer por
não saber, por
esquecimento ou
intencionalmente.

A pessoa pode deixar
de fazer por não
saber ou
esquecimento.

É obrigatório fazer a
prostração de
esquecimento.

É aplicável durante
toda a adoração.

Não há desculpas para se deixar
intencionalmente, por não saber, nem
por esquecimento.

Não é
obrigatório
fazer a
prostração de
esquecimento.
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Condição
Fora do núcleo da
adoração

Não há de se fazer a
prostração de
esquecimento.

Explanation of Lesson Eleventh
Prostração de esquecimento
Três motivos:

Dúvida:

Falta:

Adição:

Por exemplo, alguém duvida
se eles estão na terceira ou na
quarta unidade. Então esta
dúvida se divide em dois:

Por exemplo não
cumprir uma das
obrigações.

Realizar uma genuflexão,

Dentro da adoração:

prostração, extra.
Ficar em pé ou sentado mais
vezes que necessário.

Depois de completada a

Se é muito duvidoso, não deve ser considerado. Se
existe pouca dúvida, a pessoa se baseia naquilo que
tem mais certeza. Se ambos são igualmente
duvidosos, a pessoa deve se basear no menos
duvidoso.

oração:
Não deve ser considerado a
não ser que haja 100% de
certeza.

Observações:
-Se a pessoa tem dúvida se ela esqueceu ou não algo na oração, então ela não
precisa fazer a prostração de esquecimento e sua oração está correta.
- Se alguém esquece um pilar, é preciso voltar e completá-lo e tudo o que vem
depois dele, então ela prostra por esquecimento.
- Se alguém esquece uma obrigação e passa por ela, ela deve se prostrar por
esquecimento.
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Descrição Ilustrada das Orações

-Primeiramente, o muçulmano deve fazer a ablução em casa e usar suas melhores
roupas.
-Então ele(a) deverá dirigir-se até a Mesquita com tranquilidade sem correr, sem
apertar o passo, sem ficar olhando pro lado e pro outro e sem elevar a voz.

-Logo que chegar à Mesquita, deve-se retirar seus sapatos e guardá-los em local
apropriado. Também deve-se deixar de lado as preocupações mundanas, a compra e a
venda e os assuntos n~qo pertinentes à religião.
-Deve entrar com o pé direito e dizer: "Em nome de Allah, e que Allah abençoe e dê
a paz ao Mensageiro de Allah. Ó Allah, abra para mim as portas da Sua
Misericórdia ". E deve-se sair com o pé esquerdo e dizer: "Em nome de Allah, que
Allah abençoe e dê a paz ao Mensageiro de Allah. Ó Allah, eu rogo pelas Tuas
bênçãos".
-Ao entrar na Mesquita, os homens seguem para as primeiras fileiras e as mulheres
para as últimas
-Se a oração já houver começado, diga 'Allahu Akbar' e acompanhe o Iman na posição
que ele estiver. E considera-se uma genuflexão(Unidade de oração) se o orador
alcançou o Imam enquanto ele estava de pé ou no Rukuu(Curvado). Quando o
Iman(Que lidera a oração) terminar a oração, aquele que chegou atrasado(Não
alcançou o Rukuu) deve completar o que perdeu da oração.
-Se ao entrar na Mesquita a oração ainda não houver começado, é fortemente
recomendado a oração da Sunnah antes da oração obrigatória. Se não houver sunnah a
ser seguida, deverá rezar duas unidades de prostração antes de se sentar na Mesquita
como Sunnah de cumprimento da mesquita.
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-Não se deve desrespeitar a Mesquita olhando as horas a todo o momento ou
pigarreando para apressar a Iqama(O segundo chmado para a oração)
-Faz parte da Sunnah o Iman ou àqueles que rezam sozinhos orar colocando um objeto
de proteção na fretne(para ninguém passar na frente). Já na oração em conjunto, o
objeto escolhido pelo Iman é suficiente para aqueles que o acompanham na oração.

A distância entre os pés quando estiver em pé na oração deve ser equivalente
à distância dos ombros; nem mais e nem menos. E os pés devem estar direcionados
para a frente.
-
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Assim que as condições da oração tiverem sido preenchidas, ele (a) deverá dizer:
"Allahu Akbar" enquanto eleva suas mãos com os dedos unidos à altura das orelhas
ou ombros; e a parte interna das mãos deverá estar direcionada para frente em direção
à Qiblah.

-Em seguida posicionar a parte interna da mão direita sobre a parte externa da mão e
pulso esquerdo; ou segurar com a mão direita o pulso esquerdo.
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-

E direcionar o olhar para o local onde será feita a prostração, e não desviar o olhar.

-Em seguida, é aconselhável fazer a súplica da abertura apenas na primeira unidade de
prostração, e é melhor escolher as súplicas que vieram na Sunnah do profeta
Muhammad (Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele)
-Então deverá buscar refúgio dizendo: "Eu busco a proteção de Allah contra a
maldição do Satanás (Authu Billaahi Minash-Shaitaani Ar-Raj-jeem)”.
-Depois dizer: "Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador".
- A recitação da surata Al Fatihah dever ser corretamente feita; na ordem com suas
letras, palavras e versículos.
- É aconselhável ler tanto quanto o desejável do Alcorão sem que se busque refúgio
novamente, só se busca refúgio na primeira genuflexão (Unidade da oração).
-Então levanta-se as mãos da mesma forma que é feito no início da oração dizendo:
"Allahu Akbar" e curva-se (Faz-se o Rukuu).
-Com as mãos apoiadas nos joelhos, sem dobrar as pernas, e com as costas e cabeça
retas.
Diz-se uma vez, “Glorificado seja meu Senhor, O Magnífico" (Subhaana Rab-Biyal
Atheem). Conforme narração, é recomendável dizer mais de uma vez como revelado
na Sunnah.
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- Enquanto levanta-se e ainda antes de estar totalmente erguido, diz-se “Allah
atende àqueles que O agradecem" (Sami’a Allahu Liman Hamidah) enquanto
as mãos são levadas ao nível das orelhas ou ombros.
- Depois de erguido diz-se? “Ó Nosso Senhor, à Ti pertence o nosso
agradecimento”. Conforme narrativa, é aconselhável que se adcione mais
palavras conforme narrado na Sunah.
-Diz-se “Allahu Akbar" sem elevar as mãos e prostra-se sob as 7 partes do
corpo: testa e nariz, palmas, joelhos e a ponta dos dedos dos pés.
- Deve-se evitar que a barriga encoste nas coxas, e as coxas encostem nas
panturrilhas, e os cotovelos encostem no chão.
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- É preciso dizer: "Glorificado seja meu Senhor, O Altíssimo" (Subhaana
Rab-Biyal Aaala) uma vez. Recomenda-se dizer mais de uma vez e fazer
outras declarações, e a pessoa pode fazer a súplica que desejar. E o melhor é
fazer súplicas reveladas na Sunnah.
- Depois disso dizer: "Allahu Akbar" e sentar-se no pé esquerdo enquanto
está no chão e colocar o pé direito fixado no chão com os dedos apontando
para a Qiblah. Ele /ela coloca as palmas das mãos nas coxas. E isso deve ser
feito em todas as orações, exceto em uma oração de 3 e 4 prostraçõess no
segundo Tashahud; coloca-se o pé esquerdo sob a perna direita.
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- Então diz-se "Allahu Akbar" e se prostra como na primeira prostração.
-Ele/ela diz "Allahu Akbar" e representa a segunda unidade de prostração
que é a igual que a primeira unidade exceto que não tem Takbeer inicial nem
uma súplica de abertura.
-Depois da segunda prostração, senta-se para o Tashahud.
-Então ergue-se e aponta o dedo indicador e deixa-o levantado apontado para
a Qiblah, e o polegar toca a ponta do dedo do meio formando um círculo.
É preciso dizer o Tashahud (Testemunho)
-Se é uma oração de duas unidades, recita-se as súplicas depois do Tashahud
e pede-se proteção contra as quatro tribulações; castigo do fogo, castigo do
túmulo, provações de vida e da morte e do dajjaal(Falso Messias).
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- Então faz-se alguma súplica, ou alguma dentre aquelas que
foram reveladas na Sunnah, dizendo: "Ó Allah, ajuda-me a lembrar
de Ti, agradecer-Te e adorar-Te da melhor maneira".

-Então pronunciamos o salaam virando a cabeça para a direita e para a
esquerda, em um movimento para cima e para baixo sem apontar com as
mãos.

-
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-Se é uma oração de 3 ou 4 unidades, a pessoa se levanta depois de falar o primeiro
Tashahud e / ou a súplica para o profeta Ibraheem(Que a paz e os louvores de Allah
estejam com ele).
Deve-se dizer: "Allahu Akbar", rezar a 3ª unidade da oração, e sentar-se para o
Tashahud (testemunho) final se for uma oração de 3 unidades. Se for uma unidade de
4 unidades, é rezada a 4ª unidade da oração e então se senta para o Tashahud final.
-Fala-se o Tashahud, as súplicas depois, e pede-se proteção contra quatro tribulações.
-Se é uma oração obrigatória, é recomendável fazer as recordações reveladas na
Sunnah.
- "Ó Allah me perdoe, Ó Allah me perdoe, Ó Allah me perdoe. Ó Allah Tu és a fonte
da Paz e de ti vem a paz, abençoado és Tu, Possuidor de Majestade e Generosidade".
-Depois dizer: "Subhan Allah, Al Hamdu lilah, Allahu Akbar" 33 vezes cada;
totalizando 99 recordações. E completa a 100º recordação com "La ilaha ila Allah
wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku walahul hamd, wahuwa ala kulli sha’in
kadeer” (Não existe divindade a não ser Allah, O Únicom sem parceiros. A ele
pertence a Soberania e a Ele pertence o louvor, e Ele é capaz de fazer qualquer coisa ".

-Então, recitamos Ayatul Kursee (p.11), Surata Al Ikhlaas (p.33), Surah Al
Falaq (p.34) e Surah An-Naas (p.36). (Página 11,33, 34 e 36 deste livro).
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Aviso Importante
-Dentre as condições da validade da oração é necessário não deixar
aparecer as partes que devem ser cobertas na oração. Portanto o
orador deve ficar alerta para que as partes que devem estar cobertas
apareçam na oração, e com isso ter sua oração anulada.

-Se o Iman rezar com mais alguma pessoa, então essa pessoa deve se colocar bem do
lado direito, alinhar os pés, um ficar na linha do tornozelo do outro,nem um pouco à
frente ou atrás do Iman, os dois devem estar lado a lado na oração.
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Resumo das Orações

Nome
Oração do

Regras

Quando

Unidades

Obrigatória

No mesmo

2

Jum'ah

horário da
oração do
Dhurr

Descrição
A oração do
Jum'ah é feita
em som audível
e deve ser feita
em conjunto de
3 ou mais
homens.

A oração do
Eclipse

Obrigação
limitada (Não é
obrigatório
para todos)

Quando
estiver
acontecendo
um eclipse

2

É realizada em
voz audível
com duas
prostrações por
unidade.

Oração Witr

Altamente
recomendada

Após a
oração do
Ishá e antes
do Fajr

De 1 a 11

Pode ser 1
unidade, 3
unidades unidas
com um
Tashahud no
final, ou 2
unidades e
depois do
tasleem rezar
mais 1 unidade.
5 unidades com
um Tashahud
no final. 7
unidades com
um Tashahud
apenas na
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sétima. 9
unidades,
sentando para o
Tashahud na 8º
unidade e se
levantar para
rezar a nona
sem dar salaam.
Então faz-se o
Tashahud e por
último o
salaam. 2
unidades de
cada vez e no
final se reza 1
unidade.
Sunnah do
Fajr

Altamente
recomendada

Antes da
Oração do
Fajr

2

Na primeira
prostração lê-se
a Surata Al
Kaafiroon e na
segunda Lê-se a
Surata Al
Ikhlaas.

Sunnah Do

Recomendado

Dhuhr
Sunnah Do
Maghrib

4 prostrações

4e2

antes e 2
depois
Recomendado

Após a
Oração
Maghrib

De 2 em 2
prostrações
separadamente

2

Recitar a Surata
Al Fatiha
normalmente e
depois dela
recitar a Surata
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Al- Kaafiroon
na primeira
prostração e a
Surata AlIkhlaas na
segunda
prostração.
Sunnah Do
Ishá

Recomendado

Depois do
'Ishaa

Taraweeh

Recomendado

Após o Ishaa
e antes do
Fajr

2-10

Antes de se
sentar na
Mesquita

Obrigatório

Antes de se
sentar na
Mesquita

2

Duhaa

Recomendado

Após o
nascer do Sol
até antes do
Dhuhr

2-8

Recomendado

A qualquer

2

Al
Istikhaarah/
Para tomar

2

momento

Com as
súplicas para a
tomada das

decisões

decisões depois
de fazer o
Tasleem (Dizer
As-Salamu
Alaikum
Warahmatulah
para cada lado).

Istisqaa' /

Recomendado

Após o Sol
alcançar um
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Diga "Allahu
Akbar" 7 vezes
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Pedido por
chuva

quando
necessário.

determinado
ponto

incluindo o
Takbeer inicial
na primeira
prostração, 5
vezes na
segunda
prostração de
mudança de
posição;
parecido com a
oração do eid.

Oração do
Eid

Recomendado

Após o sol
alcançar
determinado
ponto no céu

2
prostrações
e 2 sermões

Diga "Allahu
Akbar" 7 vezes
incluindo o
inicial na
primeira
prostração e 5
vezes na
segunda
prostração,
além do Allahu
Akbar que
falamos ao se
levantar para
segunda
prostração.
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Horários em que as orações recomendadas e obrigatórias não podem ser
realizadas:
1) Do Fajr até o Sol se elevar até um ponto determinado.
2) Do Asr até o pôr do Sol
3) Do momento em que o Sol atinge o Zênite até o horário do Dhuhr.
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Questionário sobre as
orações
1.

Quantas são as condições das orações?
O9

2.

O 11

O 8

Incluir o ‘Islam’ como condição da oração é um erro já que somente os muçulmanos
rezam (Verdadeiro – Falso).

3.

'O tempo da Diferenciação' é o tempo da Maturidade (Verdadeiro – Falso).

4.

'Remover impurezas' inclui o corpo, roupa e o local (Verdadeiro – Falso).

5.

As impurezas do porco são:
O Grave

6.

O Moderada

O esperma é impuro e é preciso tomar banho depois de ejacular (Verdadeiro –
Falso).

7.

Não há diferença entre jogar água por cima e lavar (Verdadeiro – Falso).

8.

Todos os animais que morrem antes de serem abatidos são impuros (Verdadeiro –
Falso).

9.

A saliva dos cachorros pode ser lavada com líquidos modernos além da areia
(Verdadeiro – Falso).

10. Quando temos dificuldades de nos proteger de determinados animais que são
comumente encontrados, como os gatos, então eles podem ser impuros para uns e
puros para outros (Verdadeiro – Falso).

11. Aquilo que não houver fluxo de ‘respiração’; nesse caso ‘respiração’ significa alma
(Verdadeiro – Falso).
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12. O sangue que fica nas veias é
O Impuro

O Puro

13. Quantos são os pilares da oração?
O 14

O 9

O8

14. O takbeer inicial significa elevar as mãos (Verdadeiro – Falso).
15. Se alguém esquecer de cumprir um dos pilares da oração, a prostração do
esquecimento é suficiente (Verdadeiro – Falso).

16. Quantas são as obrigações da oração?
O8

O 14

O9

17. Se alguém disser "Perfeito e Sagrado, o Senhor dos Anjos e das Almas” e souber que
se deve dizer "Subhana Rrabee Al A'laa" pelo menos uma vez, e não o fizer, terá
invalidado a oração (Verdadeiro –Falso).

18. É correto colocar a parte interna da mão esquerda sobre a mão, pulso e antebraço
direito durante a oração (Verdadeiro – Falso).

19. A Recitação deve ser em voz audível nas duas primeiras prostrações de todas as
orações obrigatórias à noite bem como das orações realizadas em congregação
(Verdadeiro – Falso).

20. Quantas são as nulidades da oração?
O8

O 9

O 14

21. Colocar o pé esquerdo debaixo da perna direita é feito durante o _________Tashahud
O

Primeiro

O último

O todos

22. Acrescentar "e Shukr" para "Rrabana laka al hamd wa shukr" é…
O proibido

O recomendado
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23. Dizer: " Ó Allah perdoe a mim e aos meus pais" entre duas prostrações é…
O Permitido

O Proibido

O Desaconselhável

24. Colocar os antebraços no chão durante a oração é …
O Proibido

O Recomendado

O Desaconselhável

25. Em quantos casos a Prostração do Esquecimento pode ser realizada?
O 2

O 3

O4

26. Não se deve ser levada em considerações as dúvidas ao final dos atos de adoração, a
mesma coisa se aplica se as dúvidas forem muitas (Verdadeiro – Falso).

27. A oração regular da Sunnah do Fajr é diferenciada das demais orações por suas
virtudes, por ser curta, ter suratas específicas, por dever ser realizada até mesmo
quando viajar, e deitar de lado após sua realização em casa. (Verdadeiro - Falso).

28. Cite as regras dos assuntos a seguir:

Assunto

regras

Qual a validade daquele que reza e ofende a
religião?
Qual a validade daquele que reza e ingere bebida
alcoólica?
Qual a validade daquele que reza e sofre de
Alzheimer?
Qual a validade da oração de uma criança?
Qual a validade da oração sem ablução, por
esquecimento?
Qual a validade da oração feita com roupas
impuras, conscientemente?
Qual a validade de quem reza com urina da vaca?
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Qual a validade de quem reza com urina do
corvo?
Qual a validade de quem reza com coxas à
mostra?
Qual a validade de quem faz a oração antes do
horário, conscientemente?
Qual a validade da oração feita no avião?
Qual a validade de quem faz a intenção de rezar a
oração daquele horário específico?
Qual a regra para fazer a oração sentado?
Qual a validade da oração de quem esqueceu de
recitar a Al Fatiha?
Qual a regra para quem ingressa na oração
quando o Imam já está no Rukuu (Posição
Curvada)?
Qual a regra para quem reza de forma acelerada?
Qual a regra para quem fica com muitas dúvidas
após a oração?
Qual a regra para quem fica com dúvidas sobre a
validade da ablução após o início da oração?
Qual a regra para quem esqueceu e fez uma
genuflexão (Unidade de oração) à mais?
Qual a validade da oração para quem se esqueceu
de dizer inicialmente "Allahu Akbar"?
Qual a regra para quem esqueceu de falar o
primeiro Tashahud?
Qual a regra para quem esqueceu de falar o
último Tashahud?
Qual a regra para quem se esqueceu e não sabe se
rezou 3 ou 4 genuflexões?
Qual a regra para quem ficou com dúvidas após a
oração?
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Qual a regra para quem ficou com dúvidas
durante a oração?
Qual a regra para quem ficou com dúvidas
durante a prostração do esquecimento?
Qual a regra para quem se esqueceu e falou
durante a oração?
Qual a regra para quem rezou com partes íntimas
à mostra e só percebeu quando já havia terminado
a oração?
Qual a regra sobre a ablução em casa antes de sair
para a oração na mesquita?
É permitido vender na Mesquita?
É permitido fazer transações financeiras na
Mesquita?
Qual a regra para quem chegou atrasado e
alcançou o Imam no último Tashahud?
Qual a regra a respeito da Colocação de um
objeto à sua frente para impedir que pessoas
atravessem à sua frente durante a oração?
Qual a regra sobre pequenos movimentos feitos
durante a oração?
Qual a regra sobre fazer muitos movimentos
desnecessários durante a oração?
Qual o veredito sobre quem reza rápida demais?
Qual a regra sobre a súplica de Abraão durante o
Tashahud?
Qual o veredito sobre a fala durante a Oração?
Qual o veredito sobre movimentar-se durante a
Oração?
Qual o veredito sobre quem esquecer de recitar a
Al Fatiha?
Qual a regra sobre a oração de Jummah?

118

Explanation of Lesson Eleventh
Qual a regra sobre a oração do Witr?
Qual a regra sobre fazer a oração antes de sentarse na Mesquita?

29. Cite as diferenças entre Condições, Pilares, Obrigações e Recomendações:
Condição

Pilar

Obrigação
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شرح الدَّرس الثَّالث عشر

Lição Doze

Condições da Ablução
Elas são 10:
1- Islam. 2- Sanidade. 3- Tempo de Diferenciação. 4- Intenção. 5- Intenção
de continuidade, sem a intenção de interrupção até a ablução estar completa. 6A interrupção daquilo que está causando a nulidade da ablução. 7- Limpeza de
partes íntimas com água ou objeto limpo e seco após o uso do banheiro 8- A
água deve ser limpa e lícita 9- Remover da pele ou de qualquer parte do corpo
aquilo que impeça a água chegar à parte que será lavada. 10- Para aqueles que
constantemente anulam suas abluções por algum problema fisiológico, devem
fazer a ablução apenas quando forem rezar, e se quebrarem a ablução no
caminho para ablução ou no meio da oração, eles podem continuar e terminar a
oração da qual intencionaram e fizeram a ablução.

.ق َم ْن َحدَث ُهُ دَائِ ٌم
ِ  َودُ ُخو ُل َو ْق-10
َّ ت ال
ِ ِّ صالةِ فِي َح
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Explicação de Alguma das Condições
-

" Intenção de continuidade, sem a intenção de interrupção até a
ablução estar completa ": Significa que a pessoa deve permanecer
com a intenção de terminar a ablução desde que ela começa a fazê-la
até finalizá-la.

-

" A interrupção daquilo que está causando a nulidade da ablução ":
Ninguém deve fazer ablução enquanto está urinando. Ao contrário,
deve-se terminar aquilo que causaria a nulidade da ablução, para, só
então, realizá-la.

" Limpeza de partes íntimas com água ou objeto limpo e seco após o uso do
banheiro ": Só Não tem necessidade de fazer isso quem soltou gases
intestinais ou quem vai fazer ablução depois de ter dormido (A pessoa faz
apenas

a

ablução)-

" A água deve ser limpa e lícitaa": Ninguém pode fazer ablução com água
impura ou tomada à força.
- “Remover da pele de qualquer coisa que impeça a água de atingir o corpo.":
Como massa de pão entre outros salgados ou esmalte, que impede o fluxo de
água tocar a pele

-
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Lição Treze

Atos de Ablução Obrigatórios
Eles são 6:
1- Lavar o rosto, enxaguar a boca, limpar o nariz.
2- Lavar os braços da ponta dos dedos até os cotovelos.
3- Passar a mão úmida de água sobre a cabeça inteira e as duas orelhas.
4-Lavar os dois pés incluindo os tornozelos.
5-Lavar as partes na ordem correta.
6- Continuidade.
É recomendado lavar o rosto, braços, pés, boca, e nariz 3 vezes. A
obrigação é lavar uma vez. Passar a mão úmida sobre a cabeça é feito uma só
vez, como nos mostram hadithes autênticos.

Cumprindo a Continuidade durante a Ablução
Não demore tanto lavando alguma parte à ponto da parte lavada
anteriormente já estar seca.
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Lição Quatorze

Nulificadores da Ablução
Elas são 6:
1- Tudo o que sair de ambas as partes íntimas.
2- A saída de grandes quantidades de substâncias impuras por outras partes do
corpo.
3- Inconsciência decorrente do sono ou qualquer outra
4- Tocar as partes íntimas da frente ou de trás, sem uma barreira.
5- Comer carne de camelo.
6- Abandonar o Islam.

Ponto Importante:
Quando uuma pessoa lava um cadáver: A opinião correta é de que a lavagem de
um cadáver não quebra a ablução. Essa é a opinião da maioria dos sábios já que
não há evidência do contrário. De qualquer forma, se a mão de quem lava o corpo
acidentalmente tocar as partes íntimas de quem morreu sem uma barreira, é
necessário fazer a ablução. Desta forma é imprescindível ter uma barreira,
equipamento de proteção quando for lavar a parte íntima de alguém que está
morto.
Mais que isso, tocar uma mulher não anula a ablução, seja com desejo ou não de
acordo com a opinião mais correta; desde que nada saia das suas partes íntimas.
Pois o Profeta Muhammad  ﷺbeijou alguma de suas esposas e orou sem fazer
ablução. Assim como o dito de Allah: "ou você tocou uma mulher" isso significa:
teve relações de acordo com a correta opinião da qual também é a opinião de Ibn
Abas – que Allah esteja satisfeito com ele- e de acordo com sábios antigos e
sábios atuais.
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Explicação de Algumas das Nulidades
" Qualquer coisa que sai de alguma das duas partes privadas”: Tudo que sair
como: urina, fezes, esperma, líquido ralo que não tenha cheiro, fluido que sai
no final da urina, gás, pedras, sangue, vermes, menstruação, e sangue pósnatal.
"A saída de grandes quantidades de substâncias impuras por outras partes do
corpo”: A correta opinião é que isso não anula a ablução a menos que se
assemelhe à urina e fezes.
" Inconsciência devido ao sono ou outra coisa do tipo": Dormir por si só não
anula a ablução exceto pelo fato da pessoa poder cair em sono profundo e
soltar algum gás sem sentir. Então, se alguém não dormiu em sono profundo
e está consciente enquanto tira um cochilo, e sabe o que está acontecendo ao
seu redor e tem certeza que não saiu nada de suas partes íntimas, então sua
ablução não é anulada.
" Tocar as partes íntimas, da frente ou de trás, sem uma barreira": Deve-se
fazer ablução caso a pessoa toque propositalmente suas partes íntimas sem
nenhuma proteção, barreira conforme consenso entre os sábios.
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Resumo da Ablução com Imagens

-Se alguém tem a intenção de realizar a ablução, então deve dizer “Bismillah”
-Lavar as mãos até os pulsos 3 vezes com água.
-Encher a mão direita com água e enxaguar a boca e com a mesma água enxaguar as
narinas, use o polegar e o dedo indicador da mão esquerda para retirar a água do nariz.
Faça isso 3 vezes
-Lave o rosto três vezes da linha do cabelo até o queixo e de uma orelha à outra.
-Lave as mãos e braços incluindo os cotovelos três vezes; começando com a mão
direita e depois a esquerda.
-Limpe a cabeça; começando com as duas mãos à partir da linha do cabelo até a parte
de trás da cabeça e volte para a frente novamente.
-Limpe as orelhas colocando o dedo indicador dentro delas.
-Lave os pés incluindo os tornozelos três vezes.
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-Após completar a ablução deve-se dizer: "Testemunho que não há divindade a não
ser Allah, O Único, sem nenhum parceiro, e testemunho que Muhammad é Seu servo e
mensageiro”. E coletado pelo At-Tirmidhi , depois de dizer isso, dizer a frase: "Ó
Allah, faça de mim dentre aqueles que se arrependem e se purificam".

Regras sobre lavar mais do que foi Ordenado
Não é permitido lavar mais vezes as partes a serem lavadas na ablução do que foi
legislado, como por exemplo, lavar mais do que três vezes as mãos ou lavar os braços
até os ombros, os pés até os joelhos, ou passar água na nuca.
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Alguns Pontos Referentes aos Pilares do Islam
Primeiramente: Purificação
'Ablução seca'
Em substituição à ablução com água em caso de não ter água para lavar as partes do
corpo, seja por falta de água pura ao alcance ou por medo de se prejudicar com a água
disponível, a areia pode ser um substituto.

Descrição da Ablução Seca
Intenção de realizar o Tayamum (ablução seca). Diga: Bismilah. Toque a
terra limpa uma vez com as duas mãos, passe a mão no rosto com a palma
das mãos.
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Não há registros de que os dedos das mãos devam estar afastados, ou que
deva-se limpar entre eles com areia.

Descrição do (Ghusl) banho Obrigatório
Deve-se intencionar tomar banho para se purificar de impurezas maiores. Diga,
Bismillah. Derrame a água no corpo inteiro, lavar por dentro do cabelo mesmo que
estes sejam cheios ou ralos, e enxaguar a boca e o nariz.

Ações Recomendadas Durante o Banho
Lave as partes íntimas, as duas mãos, faça ablução para oração, lave a raiz dos
cabelos, lave o lado direito do corpo depois lave o lado esquerdo do corpo e só então
lave os pés

O que faz o Banho Ser Obrigatório
1-Impurezas Maiores: Esperma que sai do órgão masculino ou feminino, ou encontro
das duas partes íntimas. 2-Menstruação ou saída de sangue Pós-Natal. 3- Quando a
pessoa morre. 4- Quando alguém se torna muçulmano.
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Condições de passar a mão úmida sobre as meias

A meia deve estar limpa.

Coloque as meias após já ter realizado
a ablução e lavado os pés

A pessoa só pode passar a mão úmida na
A meia deve cobrir o pé inteiro

meia no caso de impureza menor,
impureza maior necessita de banho.

A limpeza só pode ser feita por um dia e uma noite - 24 horas - e três dias e três noites - 72
horas – para o viajante. O tempo começa a ser contado do início da limpeza logo após a
ablução anterior ter sido anulada.
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A forma de passar a mão úmida sobre as meias?
Deverá passar primeiro a mão direita no pé direito e depois a mão esquerda no pé
esquerdo, dos dedos até os tornozelos, na parte superior do pé somente.

Assuntos Relacionados à Limpeza
1- Se o tempo da limpeza acaba ou a meia é retirada, a ablução é mantida e não é
anulada.
2- É permitido passar a mão úmida nas meias mesmo se existe furos na meia,
mesmo que possamos ver a pele, seja por ser meia fina ou por haver buracos na
meia.
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Formas de Usar o banheiro
É Recomendado:
-Quando alguém entrar no banheiro, deverá entrar com o pé esquerdo e dizer "Em
nome de Allah. Ó Allah, eu busco refúgio em Você dos demônios masculinos e
femininos".
-Quando for sair do banheiro deve-se colocar pra fora primeiramente o pé direito e
dizer "Eu busco o Teu perdão".
É Obrigatório usar um banheiro com parede ou que impeça outras pessoas de ver
suas partes íntimas, caso a pessoa precisa fazer necessidades em lugar aberto, ela
precisa ir para um lugar afastado onde as pessoas não o vejam.
Não é permitido:
-Fazer necessidades nas ruas, onde as pessoas se sentam, debaixo das árvores
frutíferas, em local que faça mal para as pessoas, ou em fonte de água.
-Virar-se em direção à Qibla para fazer suas necessidades
- Tocar o órgão íntimo ao fazer necessidade com a mão direita.
-Recordar-se, falar sobre Allah, palavras d’Ele enquanto faz suas necessidades.
Uma vez feita a necessidade, deve-se limpar-se com água ou papel limpo e seco
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As Condições do uso de papel higiênico ou outro objeto:
-Limpar pelo menos três vezes
- O papel/objeto deve estar puro. A pureza do objeto geralmente é notada quando
está seco.
-O objeto não pode ser impuro ou um item respeitável como alimento, não podemos
se limpar também com ossos ou esterco.
É permitido urinar de pé desde que esteja certo de que não pingue urina nas roupas
ou no corpo, e garantir que as suas partes íntimas não sejam vistas por outros. O
Profeta  ﷺfoi à um local e urinou de pé (Bukhari e Muslim).
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Perguntas sobre a Purificação
1.

Quantas são as condições da Ablução?
O 9

O 10

O8

As obrigações da Ablução são:
O Os quarto membros

O Aquilo que precedeu junto com a ordem e

continuidade.
2.

Quantos são os anuladores da ablução?
O6

3.

O 5

Marque os anuladores da ablução dentre as opções abaixo:

OCarne de Camelo
O Sono
4.

O8

OCarne de Veado

OLavar uma pessoa morta.

Descreva

O Barulho estomacal.

O gases

O Tocar uma mulher.

a

Ablução

seca/

Tayamum:
........................................................................................................................................
............................................................................... .......................................................
5.

Descreva o banho islâmico:

....................................................................... .........................................................................

6.

Cite as regras dos assuntos a seguir:

Assunto

Regras

Dizer a intenção em voz audível
Ter a intenção de fazer a ablução para uma
oração, mas rezou mais de uma.
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Fazer a ablução para ler o Alcorão e depois
rezar.
Descontinuar a intenção enquanto realiza a
ablução
Descontinuar a intenção depois de realizar
a ablução
Fazer ablução com esmalte nas unhas.
Fazer ablução enquanto come carne de
camelo
Fazer ablução com água roubada
Fazer ablução sem limpar as partes íntimas
Pegar nova água para passar nas orelhas ao
invés de pegar a mesma do cabelo
Passar a mão úmida na cabeça 3 vezes
Lavar as partes íntimas 3 vezes durante a
ablução
Lavar cada uma das partes do corpo 3
vezes durante a ablução.
Lavar as mãos durante a ablução
Passar os dedos pela barba
Esfregar as partes do corpo durante a
ablução
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Passar a mão úmida naquilo que é
obrigatório lavar
Lavar o cabelo
Colocar as mãos na vasilha de água
Começar a ablução pelo lado direito
Lavar partes do corpo mais de 3 vezes
Lavar a panturrilha
Oração após nadar sem ablução
Oração após o banho sem ablução
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Segunda Lição: Zakaat
São 2 tipos:

Zakaat do Fitr

Zakaat da Riqueza

É uma obrigação de todo

É o terceiro pilar do Islam, é uma obrigação de todo

muçulmano; adultos, crianças,

muçulmano livre que tenha atingido a quantia à ser
deduzida e paga.

homens e mulheres.
Nota do Tradutor: Os adultos
pagam em nome das crianças.

Não há Zakaat até que o valor base tenha sido
mantido por um ano, exceto o Zakaat daquilo que
cresce na terra e daquilo que cresce e multiplica.
Daquilo que cresce e se multiplica, escolhe-se um
dia do ano e paga o Zakaat dali.
E o Zakat é dividido em 4 categorias:

Moedas ou bens preciosos

Aquilo que

Animais que

Mercadoria

com o ouro e a prata

cresce na terra

pastam em

É tudo aquilo

Para que a pessoa veja se

Grãos e frutos..

liberdade

que foi feito para
ser vendido ou

deve pagar o Zakat, ela deve
Os que pastam

verificar se acumulou

livremente durante o

riqueza equivalente a

ano inteiro ou a maior
85gramas de ouro ou 595

parte dele. Como

gramas de prata.

vacas, ovelhas e
camelos
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As pessoas com direito à receber Zakaat
1. O Pobre /Al Fuqaraa’: Aqueles que não tem nada, ou tem muito pouco.
2. O Necessitado / Al‑Masaakeen: Aqueles que tem metade ou pouco mais da
metade daquilo que precisam.
Por exemplo: Se dissermos que 12.000 é suficiente para uma pessoa se manter, o
pobre é aquele que tem menos de 6.000 anual ou não tem nada. O necessitado é
aquele que tem 6.000 ou mais, porém menos que 12.000. Ao pobre e ao
necessitado é dado aquilo que lhes for suficiente por um ano já que o Zakaat é
pago anualmente.
3. Os encarregados de coletar o Zakaat e redistribuir : Isso inclui os coletores,
os guardiões, aqueles à quem foi dada a responsabilidade de distribuir os valores e
que tenha sido selecionado pelo líder dos muçulmanos naquele local, país ou
região. Não é uma condição que eles sejam pobres, é dado à eles mesmo que eles
sejam ricos.
4. Para atrair, conquistar os corações: Para aqueles que estão perto de entrar no
Islam, para evitar o mal de alguém ou para fortalecer a fé de algum irmão
muçulmano.
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5. Para liberar os escravos: Eles são:
a. O escravo muçulmano que compra a sua própria liberdade do seu
senhorio
b Libertação do muçulmano escravo
c. Libertação do muçulmano prisioneiro.
Não é permitido que se liberte um prisioneiro ou escravo que você tinha
como forma de pagamento do Zakaat. Só é permitido se você comprar
um escravo com o dinheiro do Zakat, e logo depois, soltá-lo.
Nota: O Islam não incentiva a escravidão, na época que foi revelado o
Alcorão, havia muita escravidão no mundo, era comum, e quando o
Alcorão foi revelado e a Sunnah do profeta Muhammad(Salla Allahu
Alaihi Wassalam), vieram versículos e ditos proféticos incentivando e
ordenando a libertação dos escravos. Portanto há séculos atrás, antes de
diversas nações e povos, o Islam já ordenou e incentivou a libertação
dos escravos.
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6. Para aqueles que estão endividados:
a. Pagamento de dívidas que tragam a reconciliação.
b. Aquele que está com dívidas próprias
Não é válido ao rico perdoar a dívida de um pobre que está devendo à ele com
o intuito desse perdão se equivaler ao Zakat.
7. Para a causa de Allah: Isso inclui aqueles que estão defendendo a
honra dos muçulmanos (Deve-se excluir desse grupo para a causa de
Allah todo o tipo de grupo extremistas e terrorista), e o pagamento
pode ser feito para os mantimentos deles, armas, entre outras
necessidades.
8. Para o viajante que está isolado de tudo

é dado o valor para

aquele que viajou pra fora do seu país, ele é estrangeiro e não tem
condições no país onde está vivendo, então é dado o Zakat na
quantidade necessária para que ele volte para seu país de origem. É
permitido pagar o Zakaat apenas nessas 8 categorias, e é
recomendável dar o Zakat na ordem de prioridade, que seria da
primeira até a última categoria: Exemplo: Pobre, depois necessitado.
Não é permitido dar o Zakaat para os ricos, ou para as pessoas fortes
que tenham condições de ganhar seu próprio dinheiro. Assim como,
pagar Zakaat para a família do Profeta Muhammad ﷺ.
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Nem é permitido dar à alguém que já faz parte da sua obrigação
ajuda-lo financeiramente (Exemplo: Os filhos) a garantir meios de
vida, e para não muçulmanos. Já a caridade voluntária é permitida dar
pras pessoas que mencionamos acima e outros tipos de pessoa, porém
quanto maior o benefício da caridade para as pessoas em geral ou
pessoas em específico, mais completa se torna a caridade.
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O Valor do Zakaat a ser pago
Quantidade de Zakaat

Período de 1
ano que
torna o
Zakaat
obrigatório

O Valor do
Zakkat
obrigatório

Tipo de
riqueza/ganho

Animais
(Camelos, Ovelha,
Bode) que pastam
em liberdade

É uma
condição.
1/10 daquilo que foi regado
pela chuva, rio, ou outro meio
natural.
1/20 daquilo que foi regado
artificialmente/fisicamente

Não é uma
condição

300 Saa'a
900 Kg.

Aquilo que sai da
terra

7,5% daquilo que foi regado
das duas formas.
2,5%

2,5%

É uma
condição

É uma
condição
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ouro ou 595
gramas de
prata
De acordo
com aquilo
que é mais
próximo para
dar dinheiro
ao pobre; o
mínimo de
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Mercadorias
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A Quantidade que torna o Zakaat Obrigatório quanto aos animais que pastam
livremente e a Quantidade que deve ser paga

Vacas e Búfalos
Quantidade
de Zakaat

Camelos com 1 ou 2
corcundas

Qtde

Carneiro, ovelha
e Bode

de

até

Quantidade de
Zakaat

1 Novilho
ou Vitelo

30

39

1 ovelha

5

9

2 ovelhas

10

14

1 Boi ou
vaca com
mais de um
ano

40

3 ovelhas

15

19

4 ovelhas

20

24

2 Novilhos
ou Vitelos

60

1 Camela com 1
ano de idade

25

35

1 Camela que
completou dois
anos

36

45

Depois a cada
100, uma ovelha

Por cada 30, 1 Novilho

1 Camela que

46

60

Os seguintes não

ou Vitelo
E por cada 40, 1 Boi ou
Vaca com um ano

completou 3
anos

59

69

1 Camela que
completou 4

Qtde
de

61

Qtde

até

Qtde de
Zakaat

de

a
t
é

1 ovelha

40

1
2
0

2 ovelhas
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2
0
0

3 ovelhas

201

3
0
0

75

anos de idade
2 Camelas que

143

76

90

são dados em
Zakaat: Um bode
macho, velho e
magro, um
deficiente, ou o
mais barato.
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completaram

Nem: um

dois anos

anormal, magro
ou fraco, em
trabalho de parto,
que comam

2 Camelas que

91

120

121

129

completaram 3
anos
3 Camelas que
completaram 2
anos

Por cada 40, 1 Camela que
completou 2 anos
Por cada 50, 1 Camela que
completou 4 anos
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Perguntas sobre o
Zakaat
1.

Não há pagamento de Zakaat se não completar um ano, e este ano deve ser:

O Islâmico (Hijree)

O Gregoriano.

O Indiferente.

2. Há a exceção para o período de 1 ano quando….
O Ar-Rikaaz (tesouro enterrado encontrado)
O para aquilo que cresce da terra
O ambos os casos.

3.

A quantidade de Zakaat quanto ao ouro se torna obrigatória a partir de...
O 85 gramas.

O 595 gramas

O 95 gramas.

4. A quantidade de Zakaat quanto a prata se torna obrigatória a partir de...
O

200 Dirhams

O

O ambos.

5.

Aquilo que pasta livremente inclui: Camelos, vacas, búfalos e ovelhas (Verdadeiro -

595 gramas.

Falso).

6.

Não há zakaat sobre as frutas (Verdadeiro - Falso).

7. O pobre deve receber aquilo que é suficiente pra ele pelo período de…
O 1 ano

O1 mês

8. Aqueles responsáveis pela coleta são….
O todos aqueles que trabalham com o zakaat.
O aqueles que os líderes indicam

9.

Calcule a Quantidade de zakaat a ser dada nas seguintes hipóteses:
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Tipo de Ganho

Quantidade de Zakaat

Al Waqs se for o
caso

100 Dirham (moedas de
prata)
300 Deenaar (moedas de
ouro)
400 Dirhams (moedas de
prata)
80 gramas de ouro
500 gramas de prata
30 ovelhas
60 ovelhas
565 ovelhas
4 camelos

17 camelos
449 camelos
30 vacas
49 vacas
77 vacas
99 vacas
20 milhões de Riyals
40 Riyals
45679 Riyals
255 Saa'a de trigo
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10. Um não muçulmano é incluído no grupo "Para atrair os corações” mesmo que não se acredite
que ele venha a aceitar o islam. (Verdadeiro – Falso).

11. Uma pessoa rica cobra uma quantia de dinheiro que emprestou ao pobre. Então ele
perdoa a dívida ou parte dela e considera esta ação como Zakaat. Essa ação é válida
(Verdadeiro – Falso).

12. ‘No caminho de Allah' inclui todas as várias boas causas inclusive a construção de
uma Mesquita (Verdadeiro ou Falso).

13. O Zakaat do Ouro e Prata e Moedas Correntes é calculado dividindo por 40
(Verdadeiro – Falso).

14. Zakaat é obrigatório sobre os animais que pastam livremente e não por aqueles que
são alimentados (Verdadeiro – Falso).

15. É obrigatório pagar o Zakaat sobre Grãos e Frutos quando estes atingem uma
quantidade e quando os grãos se tornam duros e as frutas maduras (Verdadeiro –
Falso).

16. É obrigatório pagar 1/20 de Zakaat de Grãos e Frutas se estes forem regados
através de esforço e investimento (Verdadeiro – Falso).

17. É obrigatório pagar o Zakaat sobre o Ouro quando atingir ao limite de 20 gramas
(Verdadeiro – Falso).

18. Assinale as opções em que o Zakaat precisa ser pago:
O galinha
O Camelos de pasto

O loja, comércio

O ovelhas de estaleiro

O Tâmaras de fazenda O 25 gramas de ouro

19. Tabee' de vacas com 2 anos de idade (Verdadeiro – Falso).
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20. A quantidade de Zakaat que deve ser pago por moeda corrente é determinado por…
O mercadorias .

O valor de ouro ou prata

21. O Zakaat para quem acumulou 80 gramas de ouro é…
O 2 gramas

O 4 gramas

O zero Zakaat

22. É obrigatório o pagamento de Zakaat sobre as casas que forem preparadas para viver
(Verdadeiro – Falso).

23. A todo viajante deve ser pago Zakaat já que eles são Ibn Sabeel
(Verdadeiro – Falso).
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Lição Três: Jejum
Linguisticamente isso significa: se abster.Significado religioso: Adoração à Allah abstendose de comida, bebidas e tudo aquilo que quebre o jejum do nascer ao pôr do sol.

Pilares do Jejum

1- Intenção

2- Abster-se de tudo o que quebra o jejum

A regra para intenção do jejum

A regra para intenção do jejum

obrigatório

facultativo

É importante ter a intenção antes da

É válido a qualquer hora do dia, se a

oração Fajr. É suficiente ter a intenção

pessoa não fez nada que quebre o

inicial no início do mês. A intenção vem

jejum. No entanto, a recompensa

do coração e dizê-la é um ato de

começa quando se faz a intenção..

inovação na adoração.
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Tipos de Jejum

Obrigatório:
No Ramadan, para pagar um pecado onde a
expiação está atrelada a um certo número de dias
de jejum e por juramento (uma vez intencionado
deverá ser cumprido)

Recomendado:
Todas as situações não
mencionadas no quadro abaixo.

Condições para realizar o Jejum obrigatório
1-

Islam.

2-

Sanidade.

3-

Puberdade: Para as crianças, deve haver o encorajamento de seus
responsáveis.

4-

Não estar viajando: Não é obrigatório para os viajantes. É melhor

jejuar, desde que não traga muita dificuldade, já que o Profeta ﷺfez isso, é
mais rápido em cumprir a obrigação, mais fácil em adquirir as virtudes do
mês.
5. Saúde.
6. Não estar menstruada ou com sangramento pós-natal.
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Tipos de doenças que comprometem o Jejum

Doença Temporária que é
esperado que a pessoa seja curada,
porém o jejum é muito difícil para
ela:
Da mesma forma, a menstruação,
o sangramento pós-natal, a
amamentação e a viagem. Deverá
repor os dias que não tiver
realizado os jejuns obrigatórios

Doenças permanentes
Da mesma forma, o idoso que não é capaz. Ele /
ela não precisa jejuar, mas deverá alimentar uma
pessoa pobre a cada dia de jejum perdido; ou
reunindo-os para o almoço ou jantar ou
alimentando-os separadamente para cada dia.
Cada pessoa deve receber um quarto de Saa'a
(3Kg aproximadamente do alimento em grãos
que é comido no país, exemplo do Brasil: Arroz
e Feijão). É preferível também dar algo para
comer, como carne.

Como é confirmado o início do mês de Ramadan?
De duas formas: Avistando a lua crescente do Ramadan ou por completar os 30
dias de Sha’baan
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O que quebra o Jejum?

1- Comer ou beber intencionalmente; se esquecer que estava de jejum, então o jejum
é válido
2-

Sexo; se praticado durante o tempo de jejum no mês de Ramadan, ele/a deverá
realizar atos de expiação maior, como libertar escravos, se não houverem escravos
para serem libertados, deverá jejuar por 2 meses consecutivos, se não puder,
deverá alimentar 60 pobres

3- A saída do esperma decorrente da masturbação, beijo ou abraço, etc.
4- Tudo aquilo que vier a substituir alimentação ou hidratação como injeções de
nutrientes. As injeções exclusivamente de medicamentos não invalidam o jejum
5-

Tratamento com ventosas; doar pequena quantidade de sangue para exames, não
quebram o jejum.
6- Vomiting intentionally.
7- Menses and Post Natal bleeding.

Atos permitidos para o Jejuador
Engolir saliva, provar da comida se necessário, tomar banho, escovar os dentes, estar cheiroso
e refrescado.

َّ  ذوق،الريق
.برد
ِّ  ال، االغتسال،ٍالطعام لحاجة
ُّ َّ  الت، التَّطيُّب،سِواك
ِّ ِ بلع
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Ações recomendadas durante o jejum
1.Comer algo durante a madrugada/ Suhoor. 2. Comer até o horário do fajr
iniciar. 3. Apressar-se para quebrar o jejum ;4. Quebrar o jejum com tâmaras
frescas, se não puder, use qualquer tâmara. Se não houver tâmaras, beba água.
Se não houver nada, que faça a intenção de quebrar o jejum em seu coração ou
mentalmente. 5. A súplica durante o jejum e a quebra dele 6. Fazer mais
caridade 7. Rezar mais frequentemente durante a noite. 8. Recitar o Alcorão. 9.
Diga “eu estou jejuando” para quem lhe ofender. 10. Fazer Umrah. 11. Fazer
I'tikaaf (Ou seja, permanecer na mesquita fazendo adorações) nas últimas 10
noites. 12. Buscar pela Noite do Decreto.

Ações detestáveis durante o jejum
1. Enxaguar excessivamente a boca e o nariz para que alcancem a garganta;

2. Provar a comida sem necessidade.

Ações proibidas durante o Jejum
1. Engolir catarro ou escarro não quebra o jejum, mas é desaconselhável engolir de
propósito;
2. Beijar a esposa(o) de forma que a pessoa fique excitada, sai fluídos e quebre o jejum
3. Falar coisas ruins e fazer obscenidades.
4 Ser ignorante e não ter paciência.
5. Jejuar dois dias consecutivos sem quebrar o jejum entre eles.
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Jejum Recomendado
1- Jejuar 6 dias de shawal Shawwaal depois do jejum do mês que precede o
Ramadaan. O ideal é que jejue consecutivamente a partir do Segundo dia
2- Jejuar no dia de ‘Arafah para aqueles que não estão realizando o Hajj.
3- Jejuar no dia de ‘Aashooraa junto com o dia anterior ou jejuar ‘Aashooraa com um
dia depois, ou seja: O nono e o décimo dia de ‘Aashooraa ou o décimo dia e o décimo
primeiro de ‘Aashooraa
4- Jejuar às segundas e quintas-feiras.
5- Jejuar 3 dias em cada mês e os melhores dias são o décimo terceiro, décimo quarto
e décimo quinto dia
6- Jejuar em dias alternados, ou seja, jejuar um dia e quebrar no outro.
7- Jejuar o mês de Allah, Muharram.
8- Jejuar o nono dia de Dhil Hijjah.
9- Jejuar quase todo o mês de sha’aban, porém não jejuar o mês inteiro.

Jejum indesejável
É indesejado que se jejue somente nas sextas-feira, nos sábados ou somente no domingo.
Exceto se algum dia especial cair em um desses dias, como o dia de de Arafah, então não
tem problema.
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Jejum proibido
1- Jejuar somento no mês de Rajab.
2- Jejuar nos dias de 'Eid.
3- Jejuar um dia antes do início do Ramadaan; a não ser que seja um jejum semanal.
4- Jejuar os dias de 'Eid após o Hajj, exceto áqueles que não puderem abater um animal
quando estavam na adoração do hajj.
5 – Jejuar o ano inteiro sem intervalo.

Regras sobre o Jejum de reposição (Para doentes, viajantes,etc)
- É recomendado que se faça em dias consecutivos para repor
-É recomendado que seja feito um dia após o 'Eid.
-Não é permitido atrasar até o próximo mês do Ramadaan.
- Não se pode procrastinar sem razão ou não repor a tempo do período do Ramadan do
outro ano recorrerá em pecado.
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Zakaat do Fitr
É obrigatório para todos que alcançaram o pôr-do-sol do último dia do Ramadan enquanto
for muçulmano; seja velho, jovem, homem ou mulher. Dá-se na noite ou no dia do Eid AlFitr, um Saa' (cerca de 3 quilos de alimento) daquilo que uma pessoa e uma família podem
suprir das suas necessidades básicas. Recomenda-se dar até em nome de um feto. A
sabedoria por trás disso é:
-É purificação para a pessoa jejuadora sobre mau comportamento.
-Seja suficiente para os pobres e pedintes no Dia do Eid.

O momento de entregar o Zakaat

Horário Proibido

Horário Recomendado

Horário Permissível

Após a oração de Eid

Depois do Fajr e antes da

Um ou dois dias antes

oração do Eid

o Eid

A quantidade do Zakaat Al Fitr
1 Saa'a de alimento equivale a cerca de 3 quilos de alimento em grãos (Como arroz e feijão).
Dinheiro não é permitido.
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A Oração de Eid
É uma obrigação individual de todos. O horário da oração começa
quando o sol se eleva acima da altura de uma lança até atingir o zênite.
Se alguém perde, não se pode compensar. E conforme narrado na
Sunnah do profeta Muhammad (Salla Allahu Alaihi Wassalam) é
recomendável que seja feito em um espaço aberto, mesmo que seja
permitido rezar na mesquita. Da mesma forma, recomenda-se comer um
número ímpar de tâmaras antes do 'Eid Al Fitr'. Deve-se tomar banho,
perfumar-se (Apenas os homens) e usar as melhores roupas. Deve-se ir
por um caminho para a oração e retornar por outro. Um muçulmano
deve saudar outros muçulmanos com a saudação de "Eid como" Que
Allah aceite nossas boas ações e suas boas ações ". Recomenda-se dizer
"Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha ila Allah. Wa Allahu Akbar,
Allahu Akbar, wa lilahi alhamd" na noite de 'Eid e depois das orações até
o por do sol no dia do' Eid. A oração é feita com duas prostrações antes
do sermão. Dizemos 6 vezes "Allahu Akbar" na primeira prostração após
a "Allahu Akbar" inicial da oração e 5 vezes na segunda prostração
depois de dizer "Allahu Akbar" ao levantar-se da primeira prostração
para a segunda.

157

الرابع عشر
َّ شرح الدَّرس

Perguntas sobre o
jejum
1.

Quantos são os pilares do Jejum?
O 1

2.

O2 O 3

O 4

Quem deve jejuar?

a. ………………………………………………………………
b.…………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………
d.……………………………………………………………….

3.

Todas as doenças são impeditivas de jejuar (Verdadeiro – Falso).

4.

Cite as regras dos assuntos a seguir:

Regra

Tópico
Intenção de jejuar após o Fajr
Jejuar sem intenção
Jejum de uma criança
Jejum de um viajante
Jejum durante o sangramento do pósnatal
Jejum de incapazes
Comer durante o jejum
Injeções de vitaminas e nutrientes
durante o jejum

158

الرابع عشر
َّ شرح الدَّرس
Colírios durante o jejum
Injeção de anestesia durante o jejum
Tratamento por ventosas durante o
jejum
Vomitar intencionalmente durante o
jejum
Engolir saliva durante o jejum
Provar da comida durante o jejum
Dormir durante o jejum
Tomar banho durante o jejum
Refrescar-se lavando o rosto durante o
jejum
Usar siwaak ou escova de dentes
durante o jejum
Usar incensos durante o jejum
Horário do Suhoor
O que comer durante o Suhoor

……………….. se não há

Com o que devemos quebrar o jejum?

………………………..se

não

há……………...…..se não há
…………………………………..
A oração de Taraweeh
'Umrah durante o Ramadaan
Ser excessivo quando enxaguar a boca
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Virar para a Qiblah para o jejuador
Não quebrar o jejum por 2 dias e 2
noites
Jejuar 6 dias de Shawwaal
Jejuar no dia de 'Arafah
Jejuar um dia ou dois antes do
Ramadaan
Jejuar no dia de 'Eid
Jejuar nos três dias de 'Eid
Jejuar no mês de Muharram
Jejuar no mês de Rajab
Jejuar todos os dias do ano
Jejum recomendado às quintas-feiras
Demorar até o próximo Ramadan
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Em quarto lugar: Hajj (Peregrinação)
th

O Hajj é o 5 pilar do Islam. É obrigatório para o Muçulmano, e é necessário que ele esteja:
Consciente, na idade que as pessoas conseguem diferenciar as coisas, ter condições físicas e
financeiras, e a mulher tem um pilar à mais que é ter um guardião (Homem de sua família
responsável por ela) caso ela necessite viajar para ir para o Hajj. E os pilares do Hajj são
quatro:

Ihram/Intenção
A intenção de
começar a adoração
do Hajj; intenção no
coração, e isso não
inclui dizer "Labayk
Allahuma Labayk"
(Ó Allah estou aqui
a seu dispor, estou
aqui), nem o uso das
roupas brancas.

Estar em 'Arafah

Tawaaf

Da oração Dhuhr no
9º dia do mês Dhul
Hijjah até a oração
Fajr no Dia de 'Eid
(Comemoração). O
Profeta ﷺdisse: "O
Hajj é 'Arafah".

Sa'ee/Entre

Tawaaf de
Visitação.
É depois de
'Arafah. Não é o
Tawaaf inicial.

Montes
Entre o monte Safa
e o monte Marwa.
Allah diz:
"Certamente Safa e
Marwa estão entre
os símbolos/sinais
de Allah" (2:158).

Tipos de Hajj

Tamatu'
A pessoa realiza a 'Umrah
nos meses de Hajj e então
está livre de ter que fazer
o Ihraam novamente.
Então a pessoa realiza o
Hajj no mesmo ano e
sacrifica o animal.

Qaarin

Ifraad

A pessoa intenciona e

A pessoa intenciona e

realiza o Hajj e a 'Umrah

realiza somente o Hajj.

juntos. Além disso a
pessoa tem que sacrificar
o animal.
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As Obrigações do Hajj
Aquele que deixar de fora uma obrigação, deve compensar sacrificando um
animal; uma ovelha sacrificada em Makkah e sua carne é distribuída ao povo da
cidade. Não é permitido para a pessoa que fez a compensação comer da carne.

Realizar o Ihraam começando no local

Ficar em Arafah até o sol se por para

ordenado.

aqueles que se estabeleceram desde

Ficar em Muzdalifah

manhã.
Ficar em Mina durante as três noites
depois do 'Eid.

Raspar a cabeça ou cortar o cabelo.

Atacar a pedra no local indicado.

O Tawaaf de despedida para aqueles que querem deixar Makkah mesmo se for depois
dos meses de Hajj; a não ser para as mulheres no período menstrual ou no pós-parto.

Miqaat: Tempo e
Locais
Locais

Tempo

-Thul Hulayfah para as pessoas de
Madinah e aquelas que estão passando
por ela.
-Al Juhfah para Shaam (Síria, Líbano,
Israel, Palestina, Jordânia), Egito, e
Marrocos.
-Qarn al Manaazil para a região central
da Arábia Saudita (Najd).
-Yulamlam para o Iemen.
-Thata 'Irq para o Iraque.

Os meses do Hajj: Shawwaal, Thul Qa'
Dah, e Thul Hijjah. Esses meses são
específicos para o Hajj; a 'Umrah pode ser
realizada em qualquer mês.
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Ações Recomendadas
Vestir as 2 peças de tecido branco

Tomar banho e colocar colônia

(homens).

sobre o corpo. para o Ihraam.

Talbiyah: Ou seja, dizer “Labayka

Aparar as unhas e raspar os pelos

Allahuma labayk(Ó Allah estou aqui

debaixo do braço e nas partes

a seu dispor, estou aqui)desde o

intimas antes do Ihraam.

Ihraam até o apedrejamento.
Andar rapidamente nas três primeiras

O Tawaaf de introdução para quem

voltas quando a pessoa estiver

for fazer os tipos de hajj Mufrid ou

fazendo o Tawaaf de introdução ou

Qaarin.

Tawaaf da 'Umrah para o Tamatu'.
Expor o ombro direito se a pessoa
estiver fazendo o Tawaaf de

Orar o Maghrib e o 'Ishaa juntos

introdução ou o Tawaaf da 'Umrah

assim que a pessoa chegar em

para o Tamatu'.

Muzdalifah.
Beijar a Pedra Negra ou na

Dormir em Mina na noite antes de

impossibilidade de fazer isso, ascenar

'Arafah.

para a pedra levantando a mão direita em
direção a ela.

Ficar em Muzdalifah suplicando desde a
oração do Fajr até um momento antes do
nascer do sol.
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Proibições durante o Ihraam
Elas são 9: Remover cabelo de qualquer lugar do corpo ou da cabeça, aparar as unhas,
cobrir a cabeça para os homens que tenham algo ligado à ela, usar roupas que fiquem de
alguma forma no formato do corpo, usar o véu cobrindo a face ou luvas (mulheres),
colocar no corpo qualquer coisa que tenha cheiro, matar animais terrestres e caçar, se casar
ou casar alguém, ter relações sexuais, tocar a esposa. Se a pessoa fizer alguma dessas
coisas por esquecimento, por ignorância, ou for forçada a fazer, não existe culpa sobre ele
ou ela, a não ser para a pessoa que caçou um animal, essa pessoa tem que oferecer um
animal para sacrifício. Quando a pessoa faz com intenção então as proibições são divididas
em 4:

Expiação da Ofensa

O Sacrifício é
igual ao que foi
morto

Expiação Severa

No caso do resto das
Fazer sexo; A
proibições a pessoa pessoa que faz sexo
tem uma escolha:
antes de estar livre
jejuar 3 dias,
do Ihraam a
alimentar 6 pessoas
primeira vez,
pobres cada uma
invalidou o Hajj
com meio Saa'a
dele ou dela e
(meio quilo da
completa o Hajj
medida que equivale mesmo sem valer.
a 3 quilos), ou
Deve então fazer o
abater uma ovelha e
Hajj de novo e
distribuir a carne aos
sacrificar um
pobres de Makkah.
animal.

Matar animais
terrestres e caçálos. Quem quer
que mate deve
oferecer um
animal para
sacrifício. Que
pode ser um
camelo, vaca ou
ovelha.
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Sem Sacrifício

Se casar ou casar
alguém. Da mesma
maneira, tocar a
esposa sem tocar a
vagina dela, desde
que o esperma não
tenha saído; não é
necessária expiação,
somente o
arrependimento.
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Os nomes dos dias do Hajj

O dia de Tarwiyah

O Dia de

O Dia de

O Dia de

O Dia do

O Dia do

8º

'Arafah.

'Eid ou o

Qirr

Primeiro

Segundo

Eles traziam água

9º

Dia do

11º

Nafar

Nafar

para Mina nesse

Sacrifício

dia.

10º

12º

13º

O Dia de Reunião é o Dia de 'Eid. É chamado assim porque as pessoas se reúnem
depois de terem ficado em 'Arafah. As pessoas de Makkah antes do Islam não iam
para 'Arafah.

5 locais para suplicar no Hajj
Em 'Arafah no 9º
dia. Depois da
oração do Dhuhr
aproximadamente
até o pôr do sol.

Em Muzdalifah
Depois de
Durante o
depois da
apedrejar a
oração do Fajr Pedra Pequena e Tawaaf
até quase o
a Média nos dias
nascer do sol.
depois do 'Eid
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Enquanto estiver
de pé em Safaa e
Marwaa. Da
mesma maneira,
quando estiver
andando entre os
dois locais.
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A descrição do Hajj e da 'Umrah
Shaykh Ibn Uthaymeen –que Allah tenha misericórdia dele- disse:
Quando você chegar ao local ordenado, tome um banho, homens colocam
colônia em seu corpo, cabeça ou barba. Então os homens vestem as duas peças
de tecido branco e fazem a intenção de realizar a 'Umrah do Tamatu' (tipo de
Hajj mais completo) e se dirigem a Makkah enquanto dizem a Talbiyah (Ó Allah
estou aqui a seu dispor, estou aqui). Quando você chegar à Ka'bah, dê sete
voltas em torno dela para fazer o Tawaaf da 'Umrah. Fique sabendo que você
pode fazer o Tawaaf em qualquer lugar da Masjid (Mesquita), seja perto da
Ka'bah ou longe. No entanto, estar mais perto dela é melhor contanto que você
não esteja sendo prejudicado pela grande multidão. Se estiver muito lotada,
então você pode achar outro lugar mais distante e não tem problema; Todos os
louvores e agradecimentos são para Allah. Quando você completar o Tawaaf,
reze 2 unidades de oração atrás do Maqaam de Ibraheem – que a paz e os
louvores de Allah estejam com ele - Se você não puder rezar próximo do lugar,
então pode rezar em qualquer lugar, desde que o Maqaam esteja entre você e a
Ka'bah. Então vá até o Sa'ee e comece com o Safaa. Depois de completar as 7
voltas, corte o cabelo de todas as partes da cabeça; não se pode cortar o cabelo
em apenas uma parte da cabeça, então não seja enganado pelas ações de muitas
pessoas. No 8º dia do mês Thul Hijjah, tome um banho, homens colocam
perfume, vestem as 2 peças de tecido branco e fazem a intenção de realizar o
Hajj de onde eles estão. Vá para Mina e reze o Dhuhr, 'Asr, Maghrib, ‘Ishaa e
Fajr. Encurte as orações, mas não combine elas, porque nosso Profeta ﷺ
costumava encurtar as orações em Minaa e Makkah, mas ele não as combinava.
Quando o sol nascer no Dia de 'Arafah, saia para 'Arafah dizendo a Talbiyah com
humildade e tranquilidade. Combine as orações do Dhuhr e Asr em Arafah quando a hora
para a oração Dhuhr chegar; faça 2 undades para cada oração.
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Então ocupem-se fazendo súplicas para Allah, tente ao máximo estar com a ablução, vire
se para a Qiblah mesmo se a montanha estiver atrás de você porque esta é a lei de Allah.
Cheque cuidadosamente os sinais das fronteiras de 'Arafah e tenha certeza de
que você está dentro, já que a pessoa que não fica em 'Arafah, o Hajj delas não é
válido devido ao dito de nosso Profeta ﷺ: "Hajj é 'Arafah". A pessoa pode ficar
em qualquer lugar em 'Arafah; leste, oeste, sul, norte, exceto próximo ao vale de
'Urnah porque nosso Profeta  ﷺdisse: "Eu fiquei bem aqui, e vocês podem
ficar em qualquer lugar em 'Arafah".
Ao pôr do sol parta para Muzdalifah enquanto diz a Talbiyah com humildade. Continue
com tanta tranquilidade quanto for possível, da maneira como nosso Profeta  ﷺnos
ordenou quando ele partiu de 'Arafah e tinha amarrado uma corda em sua camela para
puxá-la, e a cabeça dela estava quase chegando até a sela, e ele dizendo para nós com sua
nobre mão "Ó povo, tenham calma, tenham calma".
Uma vez que você chegar a Muzdalifah, reze o Maghrib e 'Ishaa, e durma até o Fajr. O
Profeta  ﷺnão permitiu que ninguém partisse antes do Fajr a não ser os fracos, velhos, ou
os doentes; para esses últimos ele permitiu partir pouco antes do Fajr. Depois que você
rezar o Fajr, vire-se para a Qiblah e glorifique Allah dizendo Allahu Akbar, louve a Ele, e
suplique para Ele até que seja quase dia. Então, pouco antes do nascer do sol, parta para
Minaa. Pegue 7 seixos (pedras arredondadas) e vá até a pedra grande que é a última, mais
próxima de Makkah e depois do nascer do sol apedreje a pedra grande, com as 7 pedras
enquanto diz Allahu Akbar em cada pedrada; com calma e humildade. Saiba que a razão
para atirar as pedras é glorificar a Allah e lembrar D’Ele. É obrigatório que as pedras
caiam no buraco: acertar a Pedra Grande não é uma condição obrigatória. Depois que
você atirar as pedras, sacrifique o animal. É permitido indicar uma pessoa para sacrificar
o animal por você. Raspe toda sua cabeça depois que sacrificar; não é válido raspar
apenas uma parte. As mulheres cortam mais ou menos 1 cm das pontas de seus cabelos.
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Agora está liberado para você usar roupas normais, aparar as unhas, colocar perfume,
mas não tenha relações sexuais com sua esposa. Vá para Makkah antes da oração Dhuhr e
faça o Tawaaf e Sa'ee para o Hajj. Então volte para Minaa. Depois de completar o
Tawaaf, Sa'ee, o apedrejamento, e raspar o cabelo, você está completamente livre, até
mesmo para dormir com sua esposa. Ó povo, certamente a pessoa realizando o Hajj deve
fazer 4 ações no dia do 'Eid: atirar as pedras, depois sacrificar, depois raspar a cabeça, e
depois o Tawaaf e Sa'ee. Essa é a melhor ordem. Mas se você mudar a ordem e raspar a
cabeça antes de sacrificar por exemplo, também é aceitável. Se você adiar o Tawaaf e
Sa'ee até que você volte de Mina, também é válido. Se você adiar o sacrifício do animal e
você fizer isso em Makkah no 13º dia, está bem; especialmente se houver necessidade ou
um benefício maior. Durma a noite do 11º dia em Minaa. Depois Da oração Dhuhr,
apedreje as Três Pedras com as pedras arredondadas começando da Pequena, Para a
Média e a Grande. Apedreje cada pedra com 7 pedras arredondadas enquanto diz Allahu
Akbar a cada pedrada. A hora de começar a atirar as pedras no dia de 'Eid começa ao
nascer do sol; para as pessoas mais debilitadas, elas podem atacar um pouco antes do Fajr
até o pôr do sol. A hora de apedrejar depois do dia do 'Eid é do Dhuhr até o pôr do sol.
Não é permitido ir antes do Dhuhr e enquanto é permitido ir à noite, se estiver muito
lotado durante o dia. Quem não for capaz de ir e atirar as pedras devido a ser muito novo,
velho, ou doente, é permitido indicar alguém em seu lugar para fazer isso por eles. É
permitido para a pessoa que for indicada para isso atirar as pedras no lugar da outra
pessoa, desde que faça isso para si mesmo primeiro. Depois que você apedreja no 12º dia,
o Hajj está completo e você tem a escolha de parar por aí o Hajj ou dormir em Minaa a
noite do 13º dia e apedrejar novamente depois do Dhuhr; isso é melhor pois foi o que
nosso Profeta fez  ﷺ. Se você quer deixar Makkah, faça o Tawaaf de despedida. Não há
Tawaaf para as mulheres menstruadas ou no pós-parto, e não é permitido a elas se
aproximarem das portas da mesquita.
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Questões sobre o Hajj

5.

Para quem o Hajj é obrigatório?

a. …………………………………………………………………
b.…………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………
d.…………………………………………………………………
e. A mulher deve também………………….....…………………

6.

Quantos pilares tem o Hajj?
O2

7.

O3

O4

Ihraam é um dos pilares do Hajj e significa vestir os dois pedaços de tecido branco
no local ordenado (Verdadeiro – Falso).

8.

Tawaaf de Ifaadah é diferente do Tawaaf de Visitação; o primeiro é um pilar
enquanto o Segundo é recomendado (Verdadeiro – Falso).

9.

O Profeta  ﷺfez Hajj 3 vezes (Verdadeiro– Falso).

10. É

obrigatório

fazer

o

Hajj

assim

que

a

pessoa

for

capaz

(Verdadeiro– Falso).

11. O povo de Madinah faz o Ihram desde Yulamlam (Verdadeiro–Falso).
12. O tempo designado para a 'Umrah é o Ramadaan (Verdadeiro– Falso).
13. Complete

os

espaços

nas

seguintes

frases:

Hajj e 'Umrah ……. … ……….. na vida de uma pessoa …….. vezes. Quem realizar
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Hajj sem …………… e ………………….. estará livre de pecados como no dia em
que a sua mãe lhe deu à luz, e a recompensa para o Hajj que for aceito não é nada
menos que ………………..

14. O povo de Makkah faz o Ihraam em Tan'eem (Verdadeiro– Falso).
15. Mulheres usam um vestido branco durante o Ihraam (Verdadeiro– Falso).
16. É recomendado para a pessoa fazendo o Ihraam colocar perfume no seu ……………
e não ………………...

17. Não é permitido para a mulher usar roupas normais (Verdadeiro– Falso).
18. Não é permitido usar um cinto durante o Ihraam (Verdadeiro– Falso).
19. Mulheres não vestem ……… ……….. nem …………… durante o Ihraam
(Verdadeiro-Falso)

20. É recomendado expor o ombro direito durante o…
O Tawaaf da 'Umrah
OTawaaf de Visitação

O Tawaaf Introdutório
O O primeiro e o segundo

O Todas as alternativas.

21. É recomendado esforçar-se no Sa'ee com esforço severo (Verdadeiro– Falso).
22. Sa'ee começa em ………….. e termina ………………
23. Quem faz o Hajj deixa 'Arafah antes do pôr do sol (Verdadeiro– Falso).
24. Ficar em 'Arafah é uma das obrigações do Hajj (Verdadeiro– Falso).
25. As ações da pessoa fazendo o Hajj começam em ……. e terminam em……
26. Não faz parte do Hajj escalar a montanha em 'Arafah (Verdadeiro– Falso).
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27. Sacrificar um animal é obrigatório para fazer o Tamatu' e o Qaarin, enquanto é
recomendado para o Mufrid (Verdadeiro–Falso).

28. A pessoa deve parar de dizer a Talbiyah depois de apedrejar a Pedra Grande no dia
do 'Eid (Verdadeiro– Falso).

29. Se a pessoa que faz o Hajj atira as pedras arredondadas no buraco sem atingir a
pedra, o arremesso é válido (Verdadeiro–Falso).

30. Quem faz o Hajj atira as pedras arredondadas nas três Grandes Pedras no 10º dia
(Verdadeiro– Falso).

31. Apedrejar as três Pedras é feito nos três dias depois do 'Eid depois do Dhuhr
(Verdadeiro–Falso).

32. É recomendado suplicar depois de apedrejar a Pedra Grande (Verdadeiro–Falso).
33. Se a pessoa adia o Tawaaf de Ifaadah até pouco antes de deixar Makkah, ela não tem
que fazer o Tawaaf de despedida. O Tawaaf de Ifaadah é como o Tawaaf da 'Umrah
exceto em ………………e ………………….

34. Quem faz Qaarin e Mufrid deve fazer o Sa'ee, enquanto o Mutamatee' faz o Sa'ee
………………..

35. Mencione

as

regras

das

Ação

seguintes

Regra

'Umrah ou "O Hajj Menor"
A mulher fazendo Hajj sem um parente
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do sexo masculino.
Hajj da pessoa com dívidas.
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Lição Quinze

Todo muçulmano deve se embelezar com o comportamento islâmico
Como ser verdadeiro, ter lealdade/fidelidade, abstinencia, modestia, coragem,
generosidade, ser cumpridor, ficar longe do que foi proibido por Allah, ser bom
vizinho, ajudar os necessitados o máximo possível, e outras boas maneiras legisladas
pelo Alcorão ou a Sunnah.
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Pontos Importantes
- (Ser verdadeiro) A pessoa dever ser verdadeira com Allah na fala, nas ações
e crenças. Além disso, ser verdadeira com os servos de Allah. Seu oposto é a
mentira.
- (Lealdade/Fidelidade) É uma grande obrigação que os seres humanos
carregaram. Seu oposto é a traição.
- (Castidade) É evitar tudo aquilo que é proibido.
- (Modéstia) São as boas maneiras que levam a fazer boas ações e evitar as
ações ruins.
- (Bom vizinho) Abaixar o olhar e não ficar bisbilhotando para achar os
defeitos dos vizinhos.
- (Ajudar os necessitados) O Profeta Muhammad  ﷺdisse: " Quem remover
de um crente uma dificuldade, das dificuldades dessa vida, Allah vai remover
para ele uma dificuldade, das dificuldades do Dia do Julgamento. Quem
tornar uma dificuldade fácil para uma pessoa, Allah vai facilitar para ele
nesta vida e na outra. Quem cobrir (esconder) os pecados de um Muçulmano,
Allah cobrirá o pecado dele nesta vida e na outra. Allah vai ajudar
continuamente ao servo d’Ele, contanto que o servo d’ele ajude seu irmão" (
Saheeh Muslim).
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Lição Dezesseis

Praticar as Etiquetas Islamicas
Dar o Salaam (Cumprimento islâmico), ser alegre, comer e beber com a mão
direita, dizer "bismi-lah” (Em nome de Allah) antes de começar a fazer algo,
dizer "alhamdu lilah” todo agradecimento pertence a Allah" depois de comer e
beber, dizer "alhamdu lilah" quando espirrar, dizer "yarhamuk Allah”(Que
Allah tenha misericórdia de ti) quando nós ouvimos alguém que espirrou e
disse "alhamdu lilah", visitar os doentes, fazer a oração do funeral e
acompanhar a cerimônia fúnebre. Assim como, praticar as etiquetas islâmicas
quando entramos e saimos da Mesquita e de casa, quando viajamos, com os
pais, parentes, vizinhos, com os mais velhos, jovens, felicitar aqueles que
ganharam bêbê, pedir bençãos a Allah para um casal que se casou, oferecer
condolências para aquele que foi atingido por uma adversidade, e outras
etiquetas islâmicas como as regras para vestir as roupas, tirá-las e vestir os
sapatos, chinelos.
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Explicação dos Pontos Acima
"Dar o Salaam" A forma mais completa é: "Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu" (Que a paz, a misericórdia e as benção de Allah estejam
contigo), dê o salaam para aqueles que você conhece e os que não conhece, e
responda para quem te der o salaam primeiro.
"Comer e beber com a mão direita" É obrigatório: É recomendado comer com
três dedos. Além disso, é recomendado pegar e entregar com a mão direita.

"Dizer "alhamdu lilah" depois de comer ou beber" Também foi narrado:
"Todos o agradecimento pertence a Allah que me alimentou com isto e proveu
isso para mim sem que eu tivesse nenhuma habilidade ou poder para fazer isso
por mim mesmo.”. Também é recomendado comer aquilo que está próximo na
mesa e não criticar a comida.
" Quando ouvimos uma pessoa espirrar e dizer "alhamdu lilah", nós
respondemos com " yarhamuk Allah/Que Allah tenha misericórdia de ti" A
pessoa que espirrou responde: " yahdeekumu-llah wa yuslih baalakum/ que
Allah te guie e melhore a sua situação”
"Visitar os doentes" A pessoa deve visitar uma pessoa doente nos horários
apropriados sem prolongar a visita nem fazer ele ou ela perder a esperança na
Misericórdia de Allah.
"Acompanhar a cerimônia fúnebre, para fazer a oração e para enterrar o morto"
(Para os homens apenas, mulheres não)
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"Praticar as etiquetas islâmicas quando entramos e saimos da Mesquita e
de casa"
A pessoa deve entrar na mesquita com o pé direito e dizer "bismi-lah, wa
salaatu wa salaamu ala rrasuli-lah. Allahumma iftah lee abwaaba
rrahmatik / Em nome de Allah e que Allah exalte e envie paz ao
Mensageiro de Allah. Ó Allah, abra para mim os portões de sua
Misericórdia.". A pessoa deve sair com o pé esquerdo e dizer: "bismi-lah,
wa salaatu wa salaamu ala rrasuli-lah. Allahumma innaa asaluka min
fadlik / Em nome de Allah e que Allah exalte e envie paz ao Mensageiro de
Allah. Ó Allah, eu peço a Ti por tuas graças, dádivas". Já quanto à casa, a
pessoa entra e sai com o pé direito. A pessoa deve dizer quando estiver
saindo "bismi-lah tawakkaltu 'alaa Allah wa laa hawla wa laa quwwata ilaa
bilah. Allahumma innee aoodhu bika an adhila aw 'uddal aw azil-la aw uzal
aw athlima aw uthlama aw ajhala aw yujhala alayya / " Em nome de Allah,
busquei ajuda nos Nomes de Allah, e não há mudança e nem força a não ser
em Allah (Com a ajuda d’Ele). Ó Allah, proteja-me de desviar os outros ou
ser desviado, de causar com que os outros caiam no erro ou de ser
encorajado a cometer erros, de oprimir os outros e de ser oprimido".
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Quando alguém entra na casa diz: "Allahumma innee asaluka khayralmawliji wa khayral-makhraji. Bismi-lahi walajnaa wa bismi-lahi
kharajnaa wa 'alaa rrabinaa tawakkalnaa / Ó Allah, eu peço a Ti o bem
ao entrar e o bem ao sair. Em nome de Allah nós entramos, em nome de
Allah nós saímos, e sobre nosso Senhor nós colocamos nossa confiança",
então a pessoa dá o salaam (Cumprimento islâmico) para a família.
-" Pedir bençãos a Allah para um casal que se casou " A pessoa deve
dizer: " Baarak Allahu lakumaa wa baaraka 'alaykumaa wa jama'aa
baynakumaa fee khayr/ Que Allah abençoe tudo para vocês dois, faça
chover a Misericórdia d’Ele em vocês dois, e os una em tudo aquilo que é
bom.".
-" Oferecer condolências " É feito dentro de três dias após a morte e não
mais.
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Lição Dezessete

O alerta sobre o Shirk (Idolatria) e outros pecados
Os sete Pecados Destrutivos: Shirk ou Adorar outros junto a Allah, fazer magia,
matar uma alma inocente que Allah proibiu matar exceto com um motivo permitido
no Islam, cobrar juros, consumir injustamente a riqueza do órfão, fugir do campo de
batalha, acusar mulheres castas e crentes. Bem como; desobedecer os pais, romper
os laços de família, dar falso testemunho, fazer juramentos falsos, prejudicar o
vizinho, derramar o sangue das pessoas, tomar a riqueza delas, violar a honra delas,
usar intoxicantes, apostar, difamação, causar intriga, e outros pecados maiores
proibidos por Allah e Seu Mensageiro.

Explicação
"Shirk com Allah" inclui cometer idolatria Maior e Menor.
"Magia" tal como separar o marido e a mulher ou juntar duas pessoas que não
estão interessadas uma na outra. Quem pratica ou está satisfeito com ela não é um
Muçulmano. Não é permitido visita-los, nem seus websites, nem seus canais,
nem ler o horóscopo nos jornais e revistas. Não é permitido tentar se livrar de
magia com magia; em vez disso, a pessoa deve ser curada islamicamente
recitando o Alcorão, fazendo súplicas, e outras maneiras permissíveis como a
sangria medicinal.
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"Matar uma alma inocente que Allah proibiu matar" quer seja um
Muçulmano, um não-Muçulmano vivendo sob o governo Muçulmano, ou um
não-Muçulmano a quem foi garantida a segurança pelos Muçulmanos.
" Exceto com uma desculpa Islâmica " Elas são três: "O assassino, o adúltero,
e aquele que deixa o Islam". Nota do tradutor: Isto só é feito num país
islâmico por autoridades islâmicas depois de feito o julgamento pelo juiz.
"O órfão" é aquele que o pai dele faleceu e ele não alcançou a puberdade.
" Fugir do campo de batalha" num exército que está lutando pela causa de
Allah para proteger os muçulmanos.
" Acusar mulheres castas e crentes" mesmo se elas não são casadas.
"Fazer juramentos falsos" bem como jurar por outro que não seja Allah tal
como jurar pelo Profeta Muhammad ﷺ, vida, túmulos, etc.
"Apostar" toda transação que resulta em alguém que só ganha se o outro
perder.
"Difamação" O Profeta Muhammad  ﷺdefiniu como "mencionar sobre o seu
irmão aquilo que ele não gosta"
"Causar intriga" revelar a uma pessoa o discurso de outra para causar
problemas entre elas.
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As Regras das Competições

É permitida sem

Proibida:

Permitida com ou sem

compensação, enquanto

Nard (jogos que

compensação:

que não é permitida

envolvem dado)

Corrida de cavalos e

com compensação:

camelos, e arco e

Isto inclui todas as

flecha, devido ao dito

competições exceto

do Profeta ﷺ: "Não

corrida de camelos,

deve haver preço para

corrida de cavalos e

competições exceto

arco e flecha.

para o arco e flecha,
corrida de camelos, e
corrida de cavalos"
(Abu Dawood,
Autêntico).
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Lição Dezoito

Preparar o morto para ser enterrado, a oração sobre ele e
o Enterro

Primeiro: é recomendado que os presentes recordem a pessoa que está
morrendo de dizer “La ilaha Ila Allah” (Não há divindade a não ser Allah),
conforme o dito do Profeta Muhammad “ ﷺInstrua àqueles que estão
morrendo à dizer La ilaha ila Allah”. O hadith nos diz sobre aqueles que já
estão morrendo aparentemente.
Segundo: Uma vez que a morte é confirmada, os olhos devem ser fechados e a
barba amarrada, como indicado na sunnah.
Terceiro: É obrigatório lavar o cadáver do muçulmano, exceto do mártir que
morreu no campo de batalha; assim como não são lavados e não se reza por eles,
eles são enterrados com suas próprias roupas, uma vez que o Profeta
Muhammad  ﷺnão lavou os mártires da batalha de Uhud nem rezou sobre eles.
Quarto: Descrição da lavagem dos corpos: As partes íntimas são cobertas.
Então ele/ela é levemente erguido e o estômago é comprimido. Aquele que lava
o corpo enrola um pedaço de tecido na sua própria mão e lava o corpo com isso.
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Então ele faz o wudoo (Ablução) para o morto semelhante ao wudoo para as
orações. Então sua cabeça e barba são lavadas com água e cidra ou algo
semelhante.
Então lava-se o lado direito e depois o lado esquerdo três vezes; e em todas as
vezes ele passa a mão pelo estômago do morto. Se alguma coisa sair, então é
necessário lavar. Então fecha-se a passagem com um pedaço de algodão ou
alguma coisa parecida. Se isso não impede a saída do excremento, então
mistura-se terra e água, ou algum produto apropriado para usar como emplastro.
Então repete-se o wudoo. Se lavar o corpo 3 vezes não for suficiente então
poderá lavar por 5 ou 7 vezes cada uma das partes do corpo. Então o corpo é
secado com um pedaço de pano. Essências são aplicadas nas axilas, nas partes
abaixo das coxas, e nas partes em que nós prostramos. É melhor se a essência
for aplicada ao corpo inteiro. Incenso deverá ser usado nas mortalhas. Se o
bigode e as unhas estiverem compridos, deverão ser cortados e aparados. O
cabelo não deverá ficar solto, as partes íntimas não deverão ter seus pêlos
eliminados, nem o homem deverá ser circuncidado pela falta de evidência sobre
esse assunto. O cabelo da mulher deverá ser trançado em três partes e deverá ser
colocado ao lado dela.
Quinto: Colocando a mortalha: O melhor é colocar 3 peças de roupa branca;
sem camisa, nem turbante, como o Profeta Muhammad  ﷺfoi envolvido.
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O morto deverá ser embalado gradualmente. A mulher deve usar 5 peças de
roupa e a mortalha; uma camisa comprida, a cabeça coberta, um envolto na
cintura e duas peças de roupas são envolvidas ao redor dela. Um menino
deve ser vestido com 1 a 3 peças de roupa e uma menina com uma blusa
longa e duas peças de pano. A obrigação para todos é de uma peça de pano
que cubra o corpo inteiro.
No entanto se o falecido tiver morrido em estado de Ihram, deve ter seu
corpo lavado com água e cidra, ele deve ser vestido com duas peças de
roupa que ele tenha ou qualquer outra. Sua cabeça e rosto não podem ser
cobertos, e nem essência aplicada, já que certamente ele será ressuscitado
no dia do Julgamento recitando a Talbiyah, isso é uma narrativa autêntica
do Profeta Mohamed ﷺ
Se quem morrer em estado de Ihram for uma mulher, ela será
envolvida como as outras, e também não deverá ter essência aplicada sobre
ela, seu rosto não deve ser envolvido com o véu no rosto nem luvas devem
ser colocadas. Mas seu rosto e mãos devem ser envolvidos na mortalha
como foi descrito anteriormente para as mulheres em geral.
Sexto: Quem é o mais apropriado para lavar, liderar a oração e enterrar
alguém: Aquele que o falecido tiver escolhido, depois deste, poderá ser o
pai, depois o avô, depois seus mais próximos familiares. Isso quando o
morto for um homem.
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Quando se tratar de uma mulher morta, o mais apropriado para lavar o corpo é
quem ela tenha escolhido em vida, depois a mãe, depois a avó, depois suas
familiares do sexo feminino mais próximos à ela. Os casados podem lavar um
ao outro, já que a esposa de Abu Bakr o lavou e Fatimah lavou à Ali (Que Allah
esteja satisfeito com eles).
Sétimo: Como fazer a oração pelos mortos? Diga "Allahu Akbar" e leia a
Surah Al Faatihah. E se alguém ler outra Surata pequena, ou um versículo ou
dois versículos, isso é bom com base no hadith autêntico de Ibn Abbas. Diga
"Allahu Akbar" pela segunda vez e faça a súplicas ao Profeta Muhammad  ﷺda
mesma forma que se faz na súplica do Tashahud. Então diga "Allahu Akbar" e
diga: " Ó Allah Perdoe nossos vivos e mortos, aqueles presentes e aqueles
ausentes, nossos homens e mulheres. Ó Allah, quem quer dentre nós que você
permita a vida, que viva como muçulmano, e a quem quer que você determine a
morte, permita que morra sobre a Sua fé, a Sua crença. Ó Allah, o perdoe, tenha
misericórdia dele, desculpe-o, faça sua recepção honrosa, e aumente a sua porta
de entrada. Limpe-o com água, neve e gelo. Purifique-o de seus pecados como
uma roupa branca é purificada da sujeira.
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Faça o seu túmulo espaçoso e brilhante. Troque sua casa por um lar melhor,
sua família por uma família melhor, seu cônjuge por um melhor, aceite-o no
paraíso, proteja-o da punição do túmulo e da tormenta do fogo. Faça o seu
túmulo espaçoso e brilhante. Ó Allah, o perdoe, tenha misericórdia dele,
desculpe-o, faça sua recepção honrosa, e aumente a sua porta de entrada. Limpeo com água, neve e gelo. Purifique-o de seus pecados como uma roupa branca é
purificada da sujeira. Troque sua casa por um lar melhor, sua família por uma
família melhor, seu cônjuge por um melhor, aceite-o no paraíso, proteja-o da
punição do túmulo e da tormenta do fogo. Faça o seu túmulo espaçoso e
brilhante. Ó Allah não nos afaste da Tua recompense e não nos permita sermos
desviados depois dele ". Depois disso se diz "Allahu Akbar" pela quarta vez e
dá o salaam virando para o lado direito. É recomendado erguer as mãos toda vez
que que for dito "Allahu Akbar".

Se o falecido for uma mulher, então o

pronome deve ser mudado para o pronome feminino "Ó Allah perdoe-a …". Se
são dois, as duas formas são usadas. Se muitos, deve ser usado o pronome no
plural. Se for uma criança, ao invés de perdir por perdão, nós dizemos "Ó Allah,
faça dele um precursor e um tesouro para seus pais e aceite a sua intercessão.
Troque sua casa por um lar melhor, sua família por uma família melhor, seu
cônjuge por um melhor, aceite-o no paraíso, proteja-o da punição do túmulo e
da tormenta do fogo.
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Ó Allah, faça a balança das boas ações pesada para que aumente a
recompensa deles (Dos pais). Faça dele um virtuoso dentre os antepassados
crentes. Coloque-o sobre o cuidado de Ibrahim –que Allah esteja satisfeito
com ele e lhe dê a paz- e o salve com a Tua misericórdia do tormento do
Inferno". E a Sunnah para o Imam é se posicionar na direção da cabeça do
homem, e caso seja mulher deve-se direcionar no centro do corpo dela, se
houver mais de uma pessoa falecida, o Iman deve ficar bem atrás do homem
e a mulher mais próxima da Qiblah. Se também houverem crianças, com os
dois, o menino deve estar antes da mulher e a menina depois dela. A cabeça
do menino deve estar alinhada com a cabeça do homem, e a cabeça da
menina deve estar sobre o mesmo nível da cabeça da mulher e a cintura da
mulher deve estar na altura da cabeça do homem. As pessoas devem rezar
atrás do Iman, caso não haja mais lugar, poderá ter alguém do lado direito do
Iman
Oitavo: Como enterrar um falecido? A sunnah é cavar um túmulo até a
cintura do homem, e deve haver outra abertura, dentro do túmulo na direção
à Qiblah, para colocar o morto nessa abertura do lado direito, e para
desamarrar os nós e colocá-lo lá.
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O rosto não deve estar exposto seja o falecido homem ou mulher. Os tijolos
deverão ser colocados ao lado dele para proteger o corpo da terra. Se não
forem encontrados tijolos, pode ser usado qualquer coisa que impeça da terra
bater no corpo diretamente, como pedras,ou Madeira. É recomendável dizer
“Bismi-lah, wa 'alaa milati rrasuli-lah/ Em nome de Allah e de acordo com a
forma do Mensageiro de Allah”. O túmulo é elevado na altura de um palmo,
seixos devem ser espalhados por cima se possível,

e depois molhar.

Também é recomendado àqueles que estão enterrando o morto parar junto
ao túmulo e fazer súplicas para o morto já que o Profeta Muhammad ﷺ
costumava parar junto aos túmulos dos mortos e dizer: "Peçam perdão por
seu irmão e peçam que ele se mantenha firme, pois agora ele será
questionado “.
Nono: Também é permitido para aquele que não foi possível rezar por ele
antes do enterro, faze-lo nesse momento após o enterro já que o Profeta
Muhammad  ﷺfez isso. Isso se o período entre o enterro e a morte for no
máximo de um mês, caso contrário, não é permitido. O Profeta Muhammad
 ﷺnão rezou por ninguém após um mês de suas mortes.
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Décimo: Não é permitido que a família do morto faça comida para as
pessoas conforme as palavras do nobre Companheiro do Profeta
Muhammad

ﷺ,

Jareer ibn Abdilah Al Bajalee: "Nós consideramos

proibido a família do falecido se reunir para preparo de alimentos
após o enterro ". Mas fazer comida para eles e para aqueles que o
visitem é permitido. É permitido para os familiares e vizinhos fazer
comida para si desde quando o Profeta Muhammad

ﷺ

ouviu sobre a

morte de Ja'far ibn Abee Taalib in Shaam, e ordenou sua família a
fazer comida para a família de Ja'far e disse: "Isso será servido a eles e
os manterá ocupados". É aceitável para a família do morto convidar
seus vizinhos ou qualquer outra pessoa a sentar e comer daquilo que
lhes foi presenteado. Não há um momento determinado para isso nas
fontes islâmicas
Décimo Primeiro: Não é permitido à mulher manter o luto pelo
falecido por mais de 3 dias, exceto para o seu marido; é obrigação
manter o luto pelo marido por 4 meses e 10 dias. No entanto, se ela
estiver grávida, até que dê à luz, com base no que está estabelecido na
Sunnah do Profeta Muhammad

ﷺ. O homem não deve manter o

por seus parentes nem por outras pessoas.
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Décimo Segundo: é recomendado ao homem visitar sepulturas de vez em
quando, para suplicar pelos mortos, e para relembrar da morte e o que vem
depois da morte com base nos ditos do Profeta Muhammad ﷺ: "Visite as
sepulturas desde que elas o façam lembrar da próxima vida". Quando
visitava as sepulturas, ele costumava ensinar seus nobres companheiros a
dizer: "Que a paz esteja com vocês crentes e muçulmanos habitantes das
sepulturas. Nós certamente nos uniremos a você. Nós pedimos à Allah que
nos perdoe e perdoe a vocês. Que Allah tenha misericórdia dos que
chegaram aqui primeiro e daqueles que virão depois". Não é apropriado
que as mulheres visitem as sepulturas com base no que ensinou o Profeta
Muhammad " ﷺAmaldiçoada são as mulheres que frequentemente visitam as
sepulturas". Além disso, teme-se que visitar as sepulturas tornará difícil à
elas manterem a paciência. Da mesma forma, não é aconselhável que elas
acompanhem o funeral até o cemitério, já que o Profeta Muhammad ﷺ
ordenou que não o fizessem. Para a oração na Mesquita, ou outro local, é
islamicamente correto para ambos, homens e mulheres. E assim acaba. Que
Allah envie a paz ao nosso Profeta Muhammad ﷺ, a seus companheiros e
sua família.
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Regra de Visita aos
Túmulos

Visitas Islâmicas
Intencionar

recordar

a

Próxima Vida, suplicar
pelos mortos com aquilo
que

foi

narrado,

Visitas que envolvem

envolvem inovação

idolatria

na religião

Se alguém intenciona

A pessoa intencionar ir

suplicar para os mortos,

para o cemitério para

para que eles os

fazer súplica a Allah

auxiliem perante a

nos túmulos.

Allah, para que tragam

sem

viajar por causa deles nem
fazer nada que se oponha
aos

Visitas que

ensinamentos

islâmicos.

algum benefício.
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Perguntas
1.

Seguis as leis do país e as etiquetas islâmicas faz parte do comportamento islâmico
(Verdadeiro - Falso).

2.

Minha religião me manda andar com os maus e me afastar das pessoas corretas
(Verdadeiro - Falso).

3.

O Islam nos ensina a tratar bem empregados e trabalhadores (Verdadeiro – Falso).

4.

Está tudo bem em conviver com aqueles que fazem mal aos outros verbalmente ou
fisicamente (Verdadeiro – Falso).

5.

Eu me alegro em ofender quem me ofende (Verdadeiro – Falso).

6.

O Islam me ensinou a ajudar o pobre e o fraco (Verdadeiro – Falso).

7.

Dentre os direitos de um muçulmano sobre outro muçulmano estão as visitas ao doente e
a súplica por eles (Verdadeiro – Falso).

8.

Descobrir os segredos, defeitos do seu vizinho faz partes do comportamento islâmico
(Verdadeiro – Falso).

9.

As pessoas mais amadas por Allah são aquelas mais benéficas para as pessoas
(Verdadeiro– Falso).

10. A súplica de quando saímos de casa é "Em nome de Allah nós entramos, em nome de
Allah nós saímos, e sobre Nosso Senhor estamos satisfeitos” (Verdadeiro – Falso).

11. Para quem me diz “Que Allah tenha misericórdia de você” após me ouvir espirrar e
louvar à Allah, eu digo, "Que Allah te guie e melhore, corrija sua situação" (Verdadeiro –
Falso).

12. Lembrar de Allah protege o muçulmano e o aproxima de Allah (Verdadeiro - Falso).

192

فهرس الموضوعات

13. Qual o sinal de que você ama o seu irmão/irmã muçulmana?
........................................................................................................................................

14. Das coisas que demonstram que a fé de alguém é deficiente é ter inveja do seu irmão ou
irmã muçulmana (Verdadeiro - Falso).

15. Quais são as coisas que você pode fazer par as pessoas que gostam de
você?...............................................................................................................................

16. Dentre as substâncias tóxicas a que é proibida é o álcool (Verdadeiro – Falso).
17. É detestável soprar a comida e a bebida (Verdadeiro – Falso).
18. É recomendado lamber os dedos depois de comer e antes de lavar as mãos (Verdadeiro –
Falso).

19. Ser equilibrado quanto à comer, vestir e manter a boa aparência é a melhor maneira
(Verdadeiro - Falso).

20. O

mais

merecedor

de

lavar

um

corpo

e

liderar

a

oração

…………….depois………………depois……………….depois……………

21. Pagar as dívidas de um falecido é...
O Obrigação

O Recomendado

O Permissível.

22. A regra sobre enterrar um cadáver é…
O recomendado

O obrigação

O Obrigação comum.

23. A regra sobre recordar quem estiver morrendo de dizer “La Ilaha ilaa Allah" é:
O Uma obrigação

O recomendado

O Proibido

24. A regra sobre assistir a lavagem de um corpo, sem participar da lavagem é…
O proibido

O permissível

O detestável
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25. Os nós da mortalha somos desatados uma vez que a o corpo é colocado na sepultura
(Verdadeiro – Falso).

26. Os casais não devem lavar um ao outro, já que o contrato de casamento termina com a
morte (Verdadeiro – Falso).

27. Homem e mulher podem lavar quem …………………………………..
28. Quem perder uma Oração Fúnebre pode repô-la na ………….desde que o período de
……………..não tenha sido ultrapassado.

29. Chorar pelo falecido é permitido sem restrições (Verdadeiro - Falso).
30. O Cadáver deve ser colocado na abertura do lado da sepultura de frente para a Qiblah
(Verdadeiro - Falso).
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