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Louvado seja unicamente Allah e que a paz e as bênçãos este-
jam com aquele cujo não haverá nenhum Profeta depois dele.

Hoje em dia, a Nação Islâmica está passando por uma fase de 
extermínio, guerra e instabilidade, com denominações e descri-
ções por detrás da qual estará a misericórdia, e em frente à qual 
estará o suplício e castigo. Está passando por injustiça, opressão 
e agressão de várias formas e tipos.

Nossa Nação hoje está vivendo uma Era dentre as Eras 
Históricas em que o inimigo arremessa sobre ela a sua flecha /seu 
dardo envenenada/o, a fim de fazer experimentar várias formas 
de opressão, estupidez, assassinato e tortura, com argumentos e 
descrições com os quais muitas pessoas foram enganadas.

Uma ferida já se foi e uma ferida grave
E infortúnios que escaparam de censo
Em todos instantes e a cada segundo

Uma ferida faz clamor e chama a minha Nação

A grande calamidade que se repete ao longo da história desde 
os primeiros tempos – na Era Profética - é um grupo que reivin-
dicava o Islam, responsável pela ajuda daquele inimigo violento 
brutal, infiltrado no Islam e no seio de Muçulmanos, com inú-
meras denominações, porém que compartilha tanto nas descri-
ções tanto nas ações. Os problemas e as calamidades caem sobre 
os indivíduos e as nações. 

Os indivíduos e nações são testados e, a vida não segue no 
mesmo ritmo.

Introdução
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Nisso tudo há uma sabedoria e segredo divino, acreditamos 
na predestinação e na decisão de Allah Todo-Poderoso, porém 
vem à tradição de defesa e conflito entre a verdade e a falsidade, 
uma tradição passada que se fortalece e se enfraquece, com ela, 
Allah o Majestoso preenche as lacunas, separa os maus dos bons, 
testa crenças e corações, para que com ela possa se elevar um 
povo e se humilhar outro povo.

Allah Todo-Poderoso diz: Que criou a vida e a 
morte, para testar quem de vós melhor se comporta 
- porque é o Poderoso, o Indulgentíssimo. Alcorão 
Sagrado, 67:02.

Allah Todo-Poderoso diz: Isso, para que Allah possa 
separar os maus dos bons, e amontoar os maus uns sobre 
os outros; juntá-los-á a todos e os arrojará no infer-
no.... Alcorão Sagrado, 08:37.

Allah Todo-Poderoso ainda diz: E (assim faz) Allah 
para purificar os fiéis e aniquilar os incrédulos. 
Alcorão Sagrado, 03:141.

Testes de tempo se destacam quando chegam
Entre os leões e a imagem de leões

Um servo Muçulmano vive e atravessa tais testes que afetam 
seu coração, audição e visão como exames, provações e indi-
cações. Entre os servos há quem afunda e vende a sua religião 
e seus princípios, alguns são afetados por algo daqueles testes, 
alguns que mudam, se transformam e se instabilizam e outros 
que se mantém firmes como se fossem montanhas sólidas, com 
anuência de Allah Todo-Poderoso.    

Ó Senhor, mantenha-nos firme na crença
Afaste-nos do caminho de Satanás
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Fatores de Firmeza
Os fatores mais importantes de firmeza durante os testes, são 

dois grandes fundamentos: A Sabedoria e a Adoração, tais fun-
damentos terão que andar sempre juntos e em paralelos, porque 
apegar-se apenas a um deles e deixar outro, causa defeito e lacuna 
como acontece com muita gente. 

Os encaminhados sobre verdade são aqueles que os juntam 
e neles se agarram, porque deles consiste a guia e a orientação, 
aliás, o objetivo fundamental do conhecimento é colocá-lo em 
prática como seu fruto e propósito.

Ó servo de Allah! Para quem medita as escrituras do Nobre 
Alcorão e da Sunnah Profética encontrará um incentivo, estímulo 
e encorajamento para o envolvimento na prática de adoração.

Allah Todo-Poderoso diz: Ó fiéis, amparai-vos na 
perseverança e na oração, porque Allah está com os per-
severantes. Alcorão Sagrado, 02:153. 

Allah Todo-Poderoso ainda diz: Castigamo-los; 
porém, não se submeteram ao seu Senhor, nem se humi-
lharam. Alcorão Sagrado, 23:76.

A tradição do Mensageiro de Allah n também aponta para 
esta orientação e ligação para este grande princípio, apegando-se 
nele com palavras e ações. Dentre as orientações proféticas são:

1) Segundo Maaquil Bin Yassar E o Mensageiro de 
Allah n disse: “A recompensa da adoração realizada em 
um momento de provações é igual em recompensa a uma 
emigração pela causa”. Relatado por Muslim.

Al-Hafiz Bin RajabEdisse comentando os ditos acima: “A 
causa disso: as pessoas no tempo de provações seguem seus caprichos, 
não voltam para a religião, então, a sua situação se equipara com 
a da Era da Pré-Islâmica, por isso, quando um deles se apega a sua 
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religião e adora o seu Senhor, seguindo os Seus mandamentos e se 
afastando dos pecados, a sua recompensa na adoração realizada será 
igual a recompensa de quem abandona os ignorantes pela causa do 
Mensageiro de Allah n acreditando nele no comprimento das suas 
orientações e no abandono das suas proibições”. Fim da citação.

Al-Iraqi 6 diz: “Por esta causa, a recompensa de adoração nas 
provações é tão magnífico”.

2) Segundo Umm SalamahInarra: “Certa noite, o 
Profeta n se levantou e disse: “Subhan Allah (Glorificado 
seja Allah)! Quantas aflições Allah revelou esta noite e 
quantos tesouros foram enviados (revelados). Quem pode 
acordar as senhoras adormecidas ocupantes desses aposentos 
(para orações), referindo-se das suas esposas - talvez aquele 
que está bem vestido neste mundo possa estar pelado no 
outro mundo”. Relatado por Al-Bukhari. 

Ibn Battal 6 disse comentando os ditos acima: “Isto é: quem 
pode acordá-las para a prática de orações facultativas noturnas, isso, 
constitui prova pertinente de que a oração é a causa de salvação con-
tra o mal de provações e protege de testes”. Fim da citação.

Ainda disse: “O Mensageiro de Allah n nos informou que 
quando provações e calamidades chegam deve-se recorrer às orações e 
súplicas porque delas se esperar a solução”.

Allah Todo-Poderoso diz: Se ao menos, quando 
Nosso castigo os açoitou, suplicassem... Não obstante, 
seus corações se endureceram e Satanás lhes abrilhantou 
o que faziam. Alcorão Sagrado, 06:43.

3) Observe a situação do Mensageiro de Allah n e a sua 
recorrência às súplicas e às orações na batalha de Badr. 
O Profeta n rezou e chorou até amanhecer. Relatado por 
Imam Ahmad Bin Hambal.
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Frutos de Adoração
Adoração atraí a luz nas trevas, mata a sede do sedento, con-

sola na solidão, acompanha na viagem e garante segurança na vida 
terrena e na vida derradeira. Adoração é motivo de purificação de 
almas, corações, espíritos, juízos e corpos, porque com adoração 
se conservam e privam os membros de corpo de desobediência e a 
prática de pecados e obscenidades.

Com adoração alcança-se o sucesso, a vitória, a dignidade, 
peripécia e liquidação. Com adoração se alcança a compaixão do 
Clemente e afasta o Satanás amaldiçoado.  

Adoração é a porta da saída de provações, perseverança e fir-
meza durante os testes e, com ela os corações se encaminham para 
Allah o Conhecedor do incognoscível e alimenta as almas naquilo 
que contenta Allah o Soberano o Augusto.

Com adoração implora-se ajuda para assuntos da vida terrena e 
os da vida derradeira.

Adoração aperfeiçoa almas, eleva a índole e limpa o espírito de 
suas maldades tais como: inveja, rancor, cobiça, ganância e muito 
mais.

Com adoração, as almas se elevam até ascensões de benevolên-
cia, virtudes e degraus de poder e firmeza.

Com adoração se alcança sossego, concentração e se ganha a 
vitória. 

Com adoração os corações ascendem e se elevam, se influen-
ciam rapidamente, ganham a paixão da crença, sentimentos benig-
nos e sentimentos sensíveis.

Com adoração as lágrimas correm pelo benefício da alma.

O choro verdadeiro  
não é aquele ao qual escorem as lágrimas nos olhos. 
Mas sim na alma que borrifa goteiras de lágrimas
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Adoração atraí benefícios e afasta malefícios.  

Adoração ilumina as faces / os rostos, fortalece os corações e 
inspira a verdade.

Adoração atrai autopoliciamento, temor e medo de Allah Todo-
Poderoso e serve de preparação para enfrentamento da morte.

Com adoração se ganha a vitória e fortalecimento.

Com adoração crescem raízes de bondade na pessoa e se esten-
dem para as demais do leste até ao oeste.

A corrida é a disputa nas palavras e ações
Apele a alma de prejuízos e de perdas

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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Adoração Subestimada / Esquecida
Dentre os tipos de adorações: Adoração do coração (adoração 

íntima). É um tipo de adoração esquecida que se tornou muito 
estranha nos corações das pessoas?!

Esta adoração é a verdadeira edificação que prepara as almas.

Muitos dos nossos problemas estão na nossa relação com o 
nosso Senhor O Criador do Universo, em nós mesmos e em 
nosso relacionamento com os outros, a sua maior causa é a 
ausência e fraqueza de adoração íntima e práticas do coração.

Eles são botes salva-vidas, firmeza e fortaleza de corações.

É a base do sentimento, motivo e incentivo para adoração das 
articulações e seu fortalecimento.

Nós nos exaurimos na prática de palavras orais e físicas, não 
nos exaurimos nas práticas de obras de corações, por isso que 
a estrutura se abalou e se enfraqueceu, talvez possa cair com a 
menor tentação, aflição, provação e esgotamento dentre os esgo-
tamentos da alma.

A edificação da crença e do coração restringem as rédeas da 
alma e, é um precursor e fortaleza da distração de corações, 
almas, línguas e ética moral.

Toda a questão está atrelada às práticas do coração antes de 
práticas físicas do corpo.

No dia de amanhã (Dia do Juízo final) quando: 
(Isso se dará) no dia em que forem revelados os segre-
dos. Alcorão Sagrado, 86:09.

Amanhã quando for revelado: E for revelado tudo 
quanto encerram os corações (humanos). Alcorão 
Sagrado, 100:10.

No dia em que só se salvará:Salvo para quem com-
parecer ante Allah com um coração sadio.  Alcorão 
Sagrado, 26:89.
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No dia em que somente entrará no Paraíso: Que 
teme intimamente o Clemente e comparece, com um 
coração contrito. Alcorão Sagrado, 50:33.

Se a transcendência da vida mundana é adquirida através 
dos “pés”, então a transcendência da derradeira vida é adquirida 
através de “Corações”.

A educação da alma e a construção da crença não se limitam 
na idade, na posição científica, ou no nível acadêmico, ou uma 
posição profissional. Porque se fosse desta forma, então qual é o 
benefício do conhecimento sem educação?

Allah o Altíssimo diz para (O Profeta n) o líder das 
criaturas, o mais temente de todos: E adora ao teu 
Senhor até que te chegue a certeza (isto é, a morte). 
Alcorão Sagrado, 15:99.

Abu Bakr Assidik E não se destacou e nem precedeu pela 
abundância das práticas de boas ações dos membros físicos, mas 
sim o que foi reverenciado no seu coração. 

Então venha, para edificar, estabelecer e tomar cuidado com 
os caprichos de Satanás.

Ó Allah, fixe-nos na Crença
E afaste-nos dos caminhos do Satanás

Com base no que já falamos anteriormente, dentre as Sunnahs 
(tradições) registradas é a Sunnah de se sentar na mesquita até o 
nascimento do sol, uma tradição que consta como um dos cos-
tumes do Mensageiro de Allah n, e dos seus Companheiros e 
dos antecessores desta Nação, porque a sua prática faz parte da 
Crença e Educação para o espírito e coração. 

E esta prática exige muito sacrifício, porque o tempo dela é o 
de sono e de repouso para muita gente, por isso é muito impor-
tante fazer acostumar os filhos e estudantes da religião sobre esta 
tradição profética. 
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Os virtuosos antepassados e adoradores verdadeiros depois 
deles, se empenhavam na prática diária desta tradição profética, 
mas infelizmente nos últimos tempos esta prática ficou bastante 
enfraquecida, em muitas Mesquitas Muçulmanas nem se pratica 
mais, aliás, esta prática se tornou estranha. Que Allah nos ajude. 
O seu desleixo causa impactos negativos enquanto que a sua 
prática tem prestígio, virtudes, teses e regras.

Caros Sensatos
Apresento-lhes este resumo do meu livro intitulado: “Tendo 

em vista a saudade de regras de Sessão Matinal” da primeira edi-
ção, como uma maneira de atender aos pedidos feitos por alguns 
irmãos para resumi-lo e condensá-lo para facilitar a sua leitura 
e seus benefícios. Então retirei muitas opiniões jurídicas, seus 
argumentos, seus vestígios, suas margens e fontes, para quem 
deseja mais informações detalhadas sobre o assunto, pode voltar 
para o livro original e outros livros de sábios renomados. 

Esta obra faz parte de uma série das (provisões), a primeira 
dele é: A Provisão de viajante, sua origem é: o resumo nas regras 
de viagem; a segunda é: A Provisão de Al-Mu`tamir (visitante 
da cidade de Makkah), sobre as regras de Umrah e da Mesquita 
Sagrada de Makkah; terceira é: A Provisão de Jejuador, seu ori-
ginal faz abordagem de assuntos sobre o Jejum.

Peço a Allah Todo-Poderoso para que os seus benefícios alcan-
cem muitas pessoas, muitos países, nas cidades e nos campos e, 
faça com que seja uma caridade contínua para mim, meus pais 
e minha família no Dia da Ressurreição. Peço Allah o Altíssimo 
para que me perdoe pelos erros nele cometidos e sirva de uma 
provisão abençoada ao decorrer dos tempos e dos anos.
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Peço Allah o Altíssimo também para que sirva de luz que 
ilumina os corações, vivifica corações mortos, acorda corações 
desatentos, faça com que seja causa triunfante, bálsamo curador, 
provisão e iluminação para o seu autor, seus pais, sua família, 
seu leitor e seu tradutor na vida terrena e na derradeira vida.

Ó Senhor nosso, tenha misericórdia para com meus pais e cuide deles
Beneficente, Misericordiosíssimo e recompense com benevolência

Registre para eles a recompensa daquilo que escrevi
Aceite-a e aceite de nós aquilo que desejamos

Período Matinal
Período matinal: Convida as almas e a humanidade para se ape-

garem ao Nobre Alcorão e a Sunnah Profética e se consolidarem 
através deles com as palavras e práticas;

Período matinal: Convida a todos para se firmarem através 
do Monoteísmo nos corações, nas palavras e na defesa em prol a 
Unicidade de Allah Todo-Poderoso;

Período matinal: Convida-nos à autocrítica no caminho, rumo 
ao encontro de Allah o Majestoso e ao Dia do Juízo Final;

Período matinal: Convoca-nos para a leitura das biografias dos 
nossos antecessores devotos e seguirmos seus exemplos na adora-
ção do Senhor do Universo;

Período matinal: Convida para a firmeza no período de turbu-
lências, pressão social e busca pela sofisticação profissional;

Período matinal: Convida-nos para reconsiderar nossa educa-
ção, na educação daqueles que estão na nossa responsabilidade nas 
nossas casas, escolas, nos estabelecimentos da gentileza, cordiali-
dade e ensinos; 
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Período matinal: Anima-nos e diz: Equilíbrio e estabilidade na 
construção científica, na Crença e na Intelectualidade de nós mes-
mos e dos outros;

Período matinal: Sussurra e diz: Adoração e Devoção; porque 
através delas se alcança a bondade para vida mundana e para a vida 
derradeira;

Período matinal: Sussurra nos ouvidos daqueles que ficam 
boquiabertos atrás da vida mundana e correm atrás de cargos como 
se fossem loucos, se ocupam nisso ao invés da vida derradeira, para 
que eles não desperdicem e vendam a derradeira vida em troca da 
vida mundana;

Período matinal: Sussurra para nós dizendo: Basta; basta com as 
desavenças e desperdício de tempo nas fofocas, calúnias, intrigas, 
acusações falsas, autodefesa e sua sorte, a promessa é de Allah o 
Altíssimo, e já basta para a Nação comprometer seus filhos, seu 
sangue, sua honra, sacrificar seus valores e sua conduta sobre um 
assunto da vida terrena;

A discórdia foi implantada na sua terra até germinar
Desfazendo dos rancores e invejas

Período matinal: Grita para nós dizendo: Reconciliai-vos, 
reconciliai-vos mutuamente vivificando rituais de reconciliação 
da orientação profética e o caminho dos antecessores da Nação 
Islâmica;

Período matinal: Grita para nós dizendo: Parar diante do fenô-
meno de questionar nas Leis do Islam e Tradições Proféticas e 
adulterar com o pensamento e a segurança;

Período matinal: Grita para nós dizendo: Conduta e índole, 
com ambos se destaca a Nação e os cidadãos;

Período matinal: Convida-nos para abraçar a convicção no que 
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está perante Allah Todo-poderoso, confiando Nele no que promete 
aos crentes verazes, expondo espiritualidade, otimismo e sossego 
sem desespero;

Período matinal: Grita para nós dizendo: A vitória apenas se 
alcança com espíritos e corações limpos, buscando as causas legais 
para isso; 

Período matinal: Apela-nos de argumentos pela discórdia, recor-
rer às permissões na religião, mudar de um parecer para outro, 
apagar-se de opiniões fracas e ditos falsos, porque quem segue as 
paixões está desorientado. Cuidado com mudança e turbulência, 
porque a religião de Allah é a única que jamais altera e nem muda;

Período matinal: Convida-nos a termos cuidado para não bus-
car conhecimentos de meio-termo e seus denominadores comuns, 
daqueles que não têm conhecimento de linhagem, originalidade 
ou especialização;

Período matinal: Convida-nos a vivificarmos a tradição de per-
manecer sentado na Mesquita após a Oração de Aurora até o nas-
cimento do sol.

Virtude de se sentar é uma obediência de criaturas
Triunfe-a com genuflexão do nascimento do sol

Por certo, juntei várias regras sobre isso
Na esperança de triunfar no Dia do Julgamento com a libertação

E para que o conhecimento esteja entre nós
Como uma luz que ilumina no começo do nascimento do sol

Ó Senhor meu:

Solicito-Te para concretizar o desejo que está no meu íntimo
Ajuda-me a alcançar os meus desejos
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Ó Senhor meu:

Conceda-me a finalidade daquilo que eu desejo
E com a Sua anuência faça-me concretizar meus desejos

Fixe o meu coração nos meus presentes momentos
E o aperfeiçoe / aprimore nos futuros dias

Ó Senhor meu:

Quando descarregar o pesadelo da vida
Alivie o coração e o faça permanecer muito tempo rogando

Espalhe as caridades para com o Senhor Misericordioso
Quando as pessoas estiverem dormindo durante a noite

E quando as vozes transcendem no Universo
Atenda rapidamente os chamamentos e não espere

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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A Primeira Pesquisa
Introduções sobre Sessão Matinal

Primeira Introdução:
A definição de termo matinal e seu período

Período matinal: Refere-se neste contexto, ao nascimento 
do sol e seu esplandecer. Diz-se período matinal: quando o sol 
nasce e resplandece.

Período matinal: Quando nasce o sol, isto é, brilha e espalha 
seus raios na parte da manhã. Quanto ao resplandecer refere-se 
Alba. Diz-se: Alba solar quando o sol aparece no horizonte, na 
direção Leste / Nascente. 

Portanto, o significado de “Sessão Matinal” é sentar-se após 
a Oração de Aurora até o nascimento do sol, esta explicação virá 
com mais detalhes posteriormente – com anuência de Allah o 
Altíssimo.

Segunda Introdução

Paradigmas na dedicação dos antepassados 6 
na Sessão Matinal

Segundo Ibn Omar (que Allah esteja satisfeito com eles), tinha 
como hábito se sentar após a Oração de Aurora até o nascimento 
do sol. Perguntado sobre isso: “Por que é que você sempre faz isso”? 
Respondeu: “Quero cumprir com a Sunnah do Mensageiro n”. 
Relatado por Abu Awanah, Nº3463 e Ibn Hashin no livro: (incen-
tivo para as virtudes de boas práticas), Nº46. 
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Segundo Tarik Bin Shihab 6, disse: “Abdullah b. Mass`ud E 
quando fizesse a Oração de Aurora não deixava ninguém da sua família 
sair do  local de oração, quer seja pequeno, quer seja grande até o nas-
cimento do sol”. Relatado por Ibn Abi Shaibah no livro: (as regras, 
Nº152).

Segundo Ibn Mass`ud E disse: “Jamais dormi no Período 
Matinal desde que abracei o Islam”. Relatado por Ibn Saad, no 
Livro Attabaqat, Vol. 3/155.

Al-Auzai 6: “Ao romper da Aurora, os antepassados fica-
vam de cabeças baixas, pareciam que pássaros estivessem pousando 
neles, concentrados, mesmo que alguém mais íntimo de um deles se 
ausentasse por um tempo depois voltar, não importavam por ele e, 
permaneciam daquela forma até quase ao nascer do sol”. Hadith de 
Al-Zuhari de Abdullah Al-Zuhari, Nº521.

Al-Walid Bin Muslim E, disse: “Vi Al-Auzai permanecendo 
no lugar onde ele fez a Oração da Aurora se recordando de Allah até 
o nascimento do sol e, ainda nos informou que este era o comporta-
mento dos nossos antepassados. Quando o sol nascesse se levantavam 
recordando Allah e iam à busca do Conhecimento para compreen-
são da sua Religião”. Fonte: Biografias de personalidades sensa-
tas, vol.7/114. 

Repita para mim suas histórias ó meu invocador
Porque seus ditos pulem os corações enferrujados

Muhammad Bin Ahmad Al-Otaibi 6 um dos sábios da 
Academia Islâmica Malikita tinha como hábito permanecer no 
local onde fez a Oração de Aurora até o nascimento do sol, em 
seguida fazia a Oração facultativa de Al-Dhuhá (Matinal).

Essas Despreocupações quando foram discursadas
Por trás delas tropeçaram os sermões e poesias
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Pessoas que nelas as intenções foram feitas, as ações / as prá-
ticas melhoraram, as paixões morreram nelas, e o desejo por 
Allah Todo-Poderoso se tornou a maior causa / o propósito para 
eles, fugiram das fofocas, e se tornaram ascetas / abstinentes da 
vida mundana, purificaram seus corações; porque eles têm uma 
missão de consertar o mundo e resgatar a humanidade das per-
dições, estão ligados com o céu e a terra, sentou-se como uma 
celebração com eles, suas histórias estão entre as melhores narra-
tivas, pois são estrelas de noites e de auroras, por Allah, que belas 
narrativas / biografias para os passageiros benfeitores / devotos.

Perdi ver as casas com meus olhos
Mas parece que as vejo com meus ouvidos

A nossa situação em relação com a deles, nada mais senão 

como Ibn Al-Qayyum Al-Jauziyah 6 disse: “Quanto aos pre-
decessores mais próximos de Allah: Pedimos perdão a Allah, o Qual 
não há nenhuma divindade digna de adoração além d`Ele, pelo 
fato de não alcançarmos seus patamares nas adorações e sem sentir-
mos seus cheiros nas suas práticas. Mas o amor para com um povo, 
leva-nos a conhecer seu status e reconhecer seus esforços, mesmo que 
as nossas almas estejam distantes e impossibilitadas de alcançá-los 
em suas práticas”.

Abu Naim narrou no livro “Al-Hilyah” sob a autoridade de 
Al-Hassan Al-Basri (que Allah esteja tenha misericórdia por ele), 
e disse: “Certamente que o crente pratica boas ações pela causa de 
Allah o Altíssimo em poucos dias,  por Allah ele nunca se arrepende 
de ter atingido sua felicidade e prosperidade, porque o mundo se 
banalizou para ele, então subestimou e o digeriu para preparar a 
sua derradeira vida, para que a vida mundana não fosse um lar 
acomodado no seu coração, por isso não deseja sua bem-aventurança 
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e nem se regozija com sua prosperidade, nada de calamidade se 
torna um pesadelo em si se lhe afligisse enquanto a recompensa for 
garantida perante Allah o Altíssimo, não conta as conquistas mun-
danas até que passe por ela com desejo e temor. Parabéns e congra-
tulações, de modo que Allah assegure seu esplendor, oculte / esconda 
sua vergonha e torne fácil a sua prestação de contas. E os sensatos 
dentre Muçulmanos dizem: É amanhã que alma, uma porção cons-
tância e firmeza, ninguém pode te elogiar pelas boas práticas ó filho 
de Adão, até quando Allah o Altíssimo conceder o Paraíso ao servo 
terá sucesso, e Allah Todo-Poderoso não engana sobre Seu paraíso, 
nem dá pelos desejos, porque a avareza se intensificou, os desejos sur-
giram e os pretendentes  / aspirantes desejam em seus egos”. Fonte: 
Ornamento dos devotos, vol. 2/146.

Terceira Introdução

Principais causas que levaram as pessoas a 
abandonar a tradição de cumprir com a Sunnah 
de Sessão Matinal

1)- Alguns de nós por fraqueza da fé e falta de motivação. Ibn 
Al-Jauzi E diz: “Eu ponderei a causa das virtudes e encontre-as 
no auge de motivação”. 

Se o tamanho das almas for grandes
Os corpos se exaustam nos seus desejos

2)- Os pecados que impedem a pessoa de praticar boas ações. 
Quantos pecados privam a pessoa de observar orações noturnas 
facultativas, participar de sessões de recordação de Allah e impos-
sibilita / dificulta na prática de boas ações?! Ó Allah, retire os 
vestígios / evidências de pecados nos rostos e nos corações; 
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3)- Desleixo, preguiça e desatenção na adoração que muitos 
povos e indivíduos foram testados, isto é: desleixo na prática de 
Sunnahs e Mustahabb (Recomendável), a alma precisa lutar e 
combater, porque os suprimentos / provisões são poucos, a jornada 
é longa e o trajeto / percurso / itinerário é árduo;

Allah Todo-Poderoso diz: Por outra, quanto àqueles 
que diligenciam / sacrificam por Nossa causa, encami-
nhá-los-emos pela Nossa senda. Sabei que Allah está com 
os benfeitores. Alcorão Sagrado, 29:69.

Observei que o grande descanso e, não o vi
Apenas se alcança sobre a travessia de exaustão

4)- Entregar-se ao adorno e santuário da vida mundana, porque 
o luxo e os prazeres sobrecarregam alma no ato de obediência; 

5)- É período em que as pessoas dormem e descansam, e é um 
período que as pessoas estão desatentas pelas suas virtudes;

6)- A insônia que se espalha entre pessoas de todas as classes e 
sua diversidade em uma ampla escala e possivelmente permanente, 
impossibilita-os e limita-os de praticar muitas obrigações e man-
damentos, desperdiçando seu tempo em algo que é inútil, nem a 
finalidade mundana e nem para a finalidade de outra vida;

O tempo é mais valioso para ser explorado
Porém, mais fácil que pode se desperdiçar

Ibn Al-Qayyum Al-Jauziyah 6 diz: “Toda razão leva de volta 
para ti com à bondade do seu coração, seu tempo e à sua situação / 
relação com Allah sem influenciar a ninguém com isso, se você influen-
ciar, então influencia ao Satanás sobre Allah sem você saber”. Fim da 
citação.

Seja rápido porque a morte por trás de você está a vapor
E para essas coisas, não há refúgio e nem escapatório
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As pessoas se contentam com desperdícios e com passatem-
pos, elas são ativas nisso, porém quando chega o tempo de flo-
rescimento, bênçãos e obediência, almas ficam entediadas, cora-
ções pesados e começam com as justificativas, acumulo de ações, 
encontros agradáveis, conversas, relaxamento e sono, a reclama-
ção perante Allah o Altíssimo é sobre a fraqueza do itinerário 
rumo a Allah Todo-Poderoso. A perda e o receio é fracasso vivido 
por algumas pessoas que abandonam sessões após a Oração de 
Aurora para se sentarem fora de Mesquitas, talvez até próximo de 
nascimento do sol apenas fazendo fofocas. Que Allah nos livre de 
renegação e de decepção.

7)- Desatenção para com a vida derradeira e o seu preparo;

8)- Excesso de ocupações, labutas e agendas menos importan-
tes;

9)- Não sentir necessidade para consigo mesmo sobre a impor-
tância desses tipos de sessões;

10)- Dificuldades de participar de sessões e autoprivação na 
obediência de Allah Todo-Poderoso;

11)- Polêmica que afligiu muitas pessoas em suas vidas e 
fóruns / convenções, por esta razão, foram privados de muitos 
atos de obediência, exercício do conhecimento, causando assim 
ressentimento / malevolência e endurecimento de coração;

Al-Auzai 6 diz: “Quando Allah deseja um mal para um povo, 
envolve-os na discórdia e priva-lhes da prática de boas ações”.

Imam Málik 6 diz: “Discussão no conhecimento: endurece 
corações e implanta ódio / malevolência entre as pessoas”. 

 12)- Associação de pessoas com o trabalho profissional, se 
um Muçulmano estivesse interessado em cumprir com a Sessão 
Matinal em momentos de descanso semanal e assim por diante, 
teria sido muito bom;
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13)- Encurtamento de alguns modelos de comportamento em 
sessões matinais até o nascimento do sol;

14)- Ignorância pelas virtudes de práticas e das biografias dos 
benfeitores; porque a leitura de suas narrativas ascende / estimula 
o dinamismo, aciona o gatilho do coração e demanda o pudor / 
moralidade para com Allah Todo-Poderoso na alma;

Os antepassados devotos se foram e sua menção permanece
Trilhai o mesmo caminho sobre a virtude e praticai o bem

15)- Não valorização da Sunnah nos corações de alguns de 
nós e distanciamento do exemplo do Mensageiro de Allah n; 

16)- Falta de integração e equilíbrio na educação - integração 
que esteve presente em nossos predecessores justos e estudiosos / 
sábios seniores – por isso encontrará algumas pessoas buscando 
conhecimento ou divulgando a religião no caminho de Allah, 
mas tem deficiências em aspectos de adoração e outros seguem 
aspectos de adoração, mas deficiências na busca do conhecimento 
e talvez esteja mais próximo da ignorância e o resultado é:

• Um grande desequilíbrio / defeito na puridade / apura-
ção das almas, segredos e de ações dos corações;

• Um grande desequilíbrio / defeito na vida de muitas 
pessoas em suas relações para com elas mesmas e para 
com outras pessoas;

• Um grande desequilíbrio / defeito na conduta, na con-
servação e na purificação da fala/ língua, e não é novi-
dade, porque muitos se afastam do consumo de ilícito, 
porém suas línguas consagram-se em calúnias / consumo 
de carnes de pessoas de dia e de noite, com argumentos 
falsos que não beneficiam e nem se desencorajam com 
exortações e nenhum conselho as desperta atenção;
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• Um desequilíbrio / defeito nas transações financeiras 
levou à introdução de interpretações corrompidas / falsa 
e permissões anormais;

• Disfunção e turbulência devido aos conflitos / prova-
ções, crises e tribulações sucessivas;

• Uma deficiência na educação de alguns pregadores / 
divulgadores, estudantes, educadores e pais sobre aque-
les que estão em suas mãos;

• Auto presunção e admiração na opinião.

Caros Divulgadores / Pregadores e Educadores

Deve haver equilíbrio entre buscar conhecimento e dignifica-
ção da alma, os Sahabas (Companheiros do Profeta n) Sempre 
diziam: “Aprendíamos a crença e, depois é que aprendíamos o 
Alcorão”. 

Segundo Joundub E narra: “Certa vez, estávamos na com-
panhia do Profeta n enquanto éramos jovens fortes / prematu-
ros, então, aprendemos a crença antes de aprendermos o Alcorão e, 
quando aprendemos o Alcorão a nossa crença aumentou”. Em outra 
narração: “Hoje em dia, vocês se preocupam no ensinamento do 
Alcorão antes da Crença”. Relatado por Ibn Mandah no seu livro: 
A Crença, 208 e Al-Baihaqi no seu livro: Al-Sunan Al-Kubra Nº 
5292. 

Segundo Abdullah Bin Omar (que Allah esteja satisfeito com 
eles) diz: “Vivemos muito tempo enquanto alguém de nós buscava 
a Crença antes aprender o Alcorão, os capítulos eram revelados ao 
Profeta Muhammad n e, aprendíamos sobre o lícito, o ilícito, 
tudo o que nele é comandada e repreendida – assim como hoje 
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em dia vocês aprendem o Alcorão. Então vejo pessoas hoje em dia, 
aprendendo o Nobre Alcorão antes da Crença, lendo o Alcorão do 
início ao fim, porém sem saber quais são os seus mandamentos e 
proibições, sem saber o que tem de se abster nele e se precipitam na 
sua aprendizagem”. Relatado por Ibn Mandah no seu livro: A 
Crença, 2087, Al-Hakim e aprovado classificado com autêntico 
por Imam Al-Zhahbi, Nº101.  Pag. 40

Segundo Hazhaifah E disse: “Nós somos um povo que foi 

concedido a Crença antes do Alcorão, e vós sois um povo que foi 
concedido Alcorão antes da Crença”. Relatado por Al-Baihaqi no 
seu livro: Al-Sunan Al-Kubra Nº 5291.   

É muito importante primeiramente se dedicar na construção 
da alma com uma estrutura baseada na crença, para que com 
isso se reconcilie na sua vida terrena e na sua derradeira vida.

17)- Não saber diferenciar entre a Sunnah de Sessão Matinal 
legalmente válida, os Hadiths narrados sobre a virtude de Sessão 
Matinal para a prática de oração matinal e sua autenticidade, 
o motivo que leva a abandonar a prática dessa Sunnah (Sessão 
Matinal).  Muitas pessoas se abstiveram da Sunnah de sentar-
-se até o nascimento do sol, mesmo se assumirmos que não há 
verdade para a virtude resultante. Certamente que nesta sessão 
o impacto da bondade e da autopurificação no coração supera 
a recompensa se for comprovada e, portanto, o sábio e o estu-
dante deveriam estar na hora da Fatwa (parecer religioso) ou do 
relatório, ter abrangência e clarividência. Quando a decisão é 
uma questão de desacordo entre Sunnah, Obrigatoriedade ou 
Permissibilidade, então tem que incentivar as pessoas a aderirem 
a Sunnah e à religião, qual é o motivo para obter a recompensa 
e a retidão de coração, sua determinação não é resultado de rea-
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ções ou pressão da realidade e que difere de muitas abordagens 
diferentes que facilitam ou dificultam.  Que Allah nos ajude!

E você pode descobrir que muitas pessoas estavam obser-
vando a Sunnah de sentar-se até o nascimento do sol e a prá-
tica da oração depois, então, quando ouvir alguém banalizando 
o mérito de Sessão Matinal, abandonar e voltar para sua casa 
para dormir, quantas Mesquitas Muçulmanas ficavam cheias de 
jovens e de idosos após as Orações de Aurora em diferentes épo-
cas - especialmente durante o mês do Ramadan, nos feriados e 
na Primeira Dezena do mês de Zhul-Hijjah -! E de repente as 
Mesquitas se esvaziaram e a prática tornou-se estranha!!!... Que 
Allah nos ajude!

18)- A incorreta apresentação doutrinária desta questão por 
parte de alguns estudantes, que levou ao abandono da prática da 
Sunnah de Sessão Matinal, a oração após o nascimento e a vir-
tude resultante nisso, dizer que isso não tem importância indica 
que é uma afirmação peculiar, nenhum grupo de grandes Imams 
(líderes das Acadêmias Islâmicas) renomados nos Hadiths, nem 
sábios juristas, nem pesquisadores e nem escrutínios disse-
ram isso! Certamente é de admirar alguns jovens e estudantes 
júniores que descriminam com veemência a quem se apaga aos 
Hadiths com virtudes desta prática, ao ponto de alguns deles 
denominarem essas duas genuflexões como, Oração de idosos. 

E pela grande / extrema ignorância que afligem algumas 
pessoas e, pensam que esta sessão é uma inovação na Religião 
Islâmica! 

19)- A diferenciação entre os atos de adoração não é percebida 
e está ausente nas mentes de muita gente, enquanto consta nas 
Escrituras Sagradas Islâmicas o encorajamento sobre isso. Porque 
os corações buscam e aspiram às virtudes, e os Companheiros do 
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Profeta Muhammad n perguntavam: “Qual é a melhor prática”?

Al-Izz Bin Abdul Salam 6 diz: “Pois Allah criou um com-
portamento inato nos âmagos dos Seus servos para darem preferên-
cia o que é melhor e preferível dentre os propósitos, para procurarem 
o melhor dos melhores, só pode dar preferência a uma prática menos 
importante sobre uma ação virtuosa, um estúpido, ou ignorante, 
ou um pirralho que está alheio às categorias mais altas das práticas 
religiosas”.

Quarta Introdução

Os efeitos da Crença resultantes da Sunnah de 
Sessão Matinal após a Oração de Aurora

1.  Ganho da recompensa pela prática da Sunnah e por 
seguir o exemplo do Mensageiro de Allah n;

2.  Privar a alma na lembrança de Allah e bloquear o 
coração nisso, então para este tipo de Sessão é como uma 
planta sem frutos, porque tal sessão pode proporcionar 
a doçura com a língua em ação, presença do coração 
no que a língua pronuncia, abandonar sessões de fofo-
cas, meios de comunicação que enfraquecem corações, 
ocupam mentes e intelecto, tornando-se presente sempre 
sem interrupção, porque ocupar a alma na obediência de 
Allah o Altíssimo é uma das grandes causas da sua melho-
ria, disciplina e autocrítica;

3.  Educação e dignificação espiritual. A alma necessita 
ser domada, acostumada, combatida, politizada e digni-
ficada para conseguir transcender na vida terrena e na 
derradeira vida; 



A Provisão de Sessão Matinal

30

4.  Tranquilidade, sossego, melhoria e dignidade de cora-
ção naquilo que lhe atinge dentre as impurezas e imora-
lidades, é causa de excesso de uso dos meios tecnológicos 
modernos, porque o coração necessita de reciclagem diá-
ria que lhe ajude na indução para sua dignidade e reno-
vação. Certamente que excesso de confluência é a causa 
principal para endurecimento, fraqueza e esgotamento 
de coração, o que leva para uma grande necessidade de 
remediar diariamente este coração. E dentre as grandes 
medicações para essas doenças que causam a crueldade 
nos corações são as Sessões Matinais que proporcionam 
vivacidade, brilho, força e renovação nos corações e nas 
almas, por isso, os nossos antepassados se empenhavam / 
dedicavam muito nisso; 

Então vamos juntos voltarmos, nos aconselhar, disputarmos 
e nos ajudar mutuamente na vivificação desta Tradição Profética 
nas casas de Allah o Altíssimo?!

Acaso não chegou o tempo de equipar nossos corações e nos-
sas almas, nos afastando de vícios de mídias sociais, de sessões 
de fofocas e de calúnias?!  

Acaso não chegou o tempo de dissuadir / desaconselhar nos-
sos corações, nossas almas, nossos olhares e nossos ouvidos de 
agitações / turbulências de mídias sociais, para que em troca pos-
samos saborear com a beleza da recordação de Allah o Majestoso 
e a leitura do Nobre Alcorão?!

Vamos ao Paraíso de Éden porque ele
Será nossa primeira moradia e nele há tendas

Uma das maiores causas de endurecimento, crueldade, dis-
tanciamento e negligência de coração é: Desatenção para com a 
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recordação de Allah Todo-Poderoso e uma das maiores causas de 
sua vivificação é o nosso envolvimento na recordação de Allah 
o Majestoso.

Quando estamos enfermos a nossa medicação é a recordação
As vezes quando abandonamos a recordação adoecemos

Quando olhamos para aqueles que se envolvem na recorda-
ção de Allah Todo-Poderoso, vemos que eles estão satisfeitos nas 
suas vidas, em seus corações reside a tranquilidade e o sossego, a 
beleza esplandece nos seus rostos e nas suas maravilhosas almas 
deslumbrantes!!!  

Então, não se farte de se sentar porque isso proporciona 
tranquilidade / sossego no seu coração, revive o seu despertar 
e agrega serenidade nele. A nossa obrigação é de criarmos um 
tempo para estarmos com eles a fim de os recordar do Senhor 
dos mundos, porque esta era a senda dos nossos antepassados 
(que Allah tenha misericórdia por eles). 

5.  A bênção de recordação de Allah o Altíssimo durante 
todo o dia, aliás, durante toda a vida de um crente, com 
isso o coração e o corpo adquirem força e disposição, 
suporta dificuldades e desconforto. O Sheikh Al-Isslam 
Ibn Taimiyyah 6 tinha por hábito permanecer sen-
tado depois da Oração de Aurora recordando Allah o 
Altíssimo, sem falar com ninguém e nem virar para os 
lados até o nascimento do sol, depois de acabar de recor-
dar a Allah o Altíssimo dizia: “Este é o meu destino, se eu 
não explorá-lo, então minhas forças irão desmoronar”.

Ele não dizia isso à toa, ou por intuição e palpite, mas sim 
pela certeza que o seu coração e todos seus órgãos viviam durante 
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todo o dia. Aliás, esta foi a maior causa para a sua construção 
pessoal que teve muito sucesso no conhecimento e seu triunfo, 
é com esta força espiritual, psicológica e científica que ilustra os 
intelectos e tranquiliza as almas no conhecimento.

Ibn Al-Qayyam Al-Jauziah 6 diz no livro Al-Wabil Al-Saib 

- mencionando as vantagens de recordação de Allah o Altíssimo: 
“Sessenta e uma vantagens dentre as vantagens de recordação de 
Allah: Que recordação de Allah proporciona força ao seu autor / 
praticante, ao ponto de ele conseguir fazer algo que não seria possí-
vel fazer sem recordação de Allah. Notei a força do Sheikh Al-Isslam 
nas suas tradições, suas palavras, sua disposição e suas compilações, 
algo impressionante, conseguia escrever em um dia o que um autor 
comum precisaria de uma semana ou mais”. Fim da citação.

Eles eram “verdadeiros servos de Allah”

Não assume fardos de divulgação pela causa de Allah, edu-
car pessoas, suprir suas necessidades, perseverança, empenho / 
sacrifício e paciência para isso, a não ser os verdadeiros servos 
de Allah, humildes, tementes e empenhados que se recordam 
sempre de Allah o Senhor do Universo.

Desventuroso é aquele que passa a sua vida em vão
Seu tempo entre inatividade e preguiça

As pessoas já aproveitaram as chances de triunfar
Seguiram a procura o nível mais alto com cuidado

Allah Todo-Poderoso diz: E os designamos Imams 
(líderes), para que guiassem os demais, segundo os 
Nossos desígnios, e lhes inspiramos a prática do bem, a 
observância da oração, o pagamento do Zakat, e foram 
Nossos adoradores. Alcorão Sagrado, 21:73.
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Allah Todo-Poderoso ainda diz: ... um procurava 
sobrepujar o outro nas boas ações, recorrendo a Nós 
com afeição e temor, e sendo humildes a Nós. Alcorão 
Sagrado, 21:90.

A divulgação do Islam no caminho de Allah não lhes ocupou 
de ensinar / educar pessoas e nem de atendê-las nas suas neces-
sidades da adoração de Allah o Altíssimo, durante as caladas de 
noite e a luz do dia, muito mais na riqueza, ou esposa, ou filhos, 
o que será nas sessões destrutivas onde apenas se fala de fofocas, 
calunia, difamação de servos devotos e benfeitores e perda de 
tempo até altas noites, talvez aquelas sessões se estendam até ao 
romper de aurora usando mídias sociais ou algo semelhante.

Um dos servos perseverantes diz: “Durante a minha prisão de 
oito anos não deixei de ficar sentado até o nascimento do sol, esse 
foi o meu ponto mais forte para conseguir pacientar e suportar a 
prisão”. 

Consta no Hadith do Profeta n no qual ele diz: “Quem for 
facilitado para ele uma oportunidade da prática de bem, então que 
aproveite ao máximo porque não sabe quando é que a sua vida será 
interrompida”. Relatado no livro (Al-Zuhd wa Al-Raqaiq) de Ibn 
Al-Mubarak, nº. 435.

Segundo Al-Zabair E narra: “Quem de vós consegue ter par-
cela / porção de uma boa ação, então que a faça”.

Quantas pessoas justas / benfeitoras - que estão entre nós - 
vivem suas vidas como a vida da primeira geração em suas ora-
ções, no jejum, na adoração e na ética moral?

Um dos sábios devoto passou mais de dez anos jejuando um 
dia sim um dia não, terminando a leitura do Nobre Alcorão a 
cada três dias e fazendo orações voluntárias no último terço da 
noite pedindo e implorando perdão a Allah Todo-Poderoso.
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Quantos servos devotos / benfeitores que durante mui-
tos anos nunca falharam em permanecer sentados nas Sessões 
Matinais após a Oração de Aurora?!

Um dos servos bem-aventurados passou sete anos jejuando 
nas segundas-feiras, nas quintas-feiras e, ainda participava de 
sessões matinais para aproveitar das virtudes das quintas-feiras 
porque é um dia em que as portas do Paraíso são abertas e as 
obras são expostas e apresentadas perante Allah o Majestoso.

Algumas pessoas logo que saem dos seus trabalhos profissio-
nais permanecem sentados até o nascimento do sol, sentados 
nas casas de Allah (Mesquitas) entre as orações, usam as mesqui-
tas como locais de refúgio e de amizade, nelas encontra o saber 
da vida, seus sossegos, suas interligações com Allah o Altíssimo 
e melhoria dos seus corações, longe daquilo que mancha seus 
corações e sua religião como o agrupamento de pessoas ou coisas 
do gênero.

Será que há quem pode voltar atrás se redimindo de erros 
para vivificar a |Tradição Profética de participar de sessões mati-
nais nas casas de Allah o Senhor dos mundos, aconselhando-a 
mutuamente e se empenhando na sua prática?

Manter seu espírito nas sessões matinais
Serve como sua provisão durante a sua viagem (morte)

A situação da nossa língua é como a de Omar Al-Khattab E: 
“Negligenciamos em muitos quirates (i.e; leitura) (recompensa equiva-
lente a montanha de Uhud)”.

Ibn Al-Qayyum Al-Jauzihah 6 diz: “O mundo é uma pista 
de corrida, a poeira está levantada e os competidores estão escondi-
dos, as pessoas estão na trilha entre um cavaleiro, um pedestre e os 
donos de burros mordiscados”.
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Ibn Rajab 6 diz: “Era vizinho de Ibn Al-Qayyim em Makkah, 
e o povo de Makkah costumava falar sobre ele devido à pujança / 
impetuosidade / exuberância na adoração e à frequência no Tawaf 
(circunvolução em volta do Kaabah) algo surpreendente”.  

Nossa missão neste mundo e nossa grande mensagem: 
Alcançar a servidão somente a Allah o Uno, unificando na Sua 
adoração no que Ele manda / ordena a nós como: Oração, Zakat, 
Jejum, Hajj, Caridade, Propagação do bem e Proibição do mal.

Ó Senhor meu, conceda-me a iniciativa sobre o temor
Para que eu possa praticá-lo enquanto em vida onde eu estiver

Entre os impulsionadores mais fortes para valorização 
do alentado/ esforçado

1)- Buscar a companhia de um servo dentre os servos de 
Allah o Altíssimo que é diligente na adoração, porque se você vê 
a ele lembra-te de Allah Todo-Poderoso e o Dia do Juízo Final. 
Se você o ver, o seu coração emite um chamado para a prática de 
bem, ainda te lembra da primeira viagem (a morte), então você 
percebe as palavras dele e o imita.

Alguns deles diziam: “Sempre que eu tiver um período de ado-
ração, olho para as condições de Muhammad Bin Wassi e sua dili-
gência; então pratico isso durante uma semana”. 

2)- Se você não consegue encontrar a companhia desse tipo 
de pessoa e não for possível fazê-lo, então essa motivação se 
perde no seu tempo e no lugar, então ajuste de assistir para ouvir 
e ler as notícias dos nossos antepassados.

Eles faleceram e seus corpos foram enterrados na terra
E a ressurreição é almíscar e os ossos foram decompostos
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Você vê as notícias das pessoas que estimulam a motivação, 
estimulam a determinação e despertam os corações.

Eram Belos possuidores da terra nas suas vidas e eles
Após a morte são mais belos nos registros e nas biografias

3)- A alma enfraquece, se desestimula, fica entediada e depen-
dente - exceto para aqueles a quem Allah Todo-Poderoso lhe 
ajuda - então ela precisa de um sermão que a mova e a desafie 
para sacudir a poeira / ferrugem nela.

Consta no livro do Imam Al-Bukhar 6, segundo Abu Wail 
disse: Abdullah Bin Mass`ud E – Sempre recordava de Allah 
às pessoas nas quintas-feiras. Perguntaram-lhe: Ó Abu Abdul 
Rahman (pai de Abdul Rahman), por que não nos recorda de 
Allah todos os dias?! Respondeu: “Quanto a isso, me impede e 
odeio estar entediando a vocês e autorizo-vos a exortarem como o 
Mensageiro de Allah n costumava nos exortar temendo que ficásse-
mos entediados”.  Relatado por Al-Bukhari, nº70.

O significado do Hadith acima: “nos exortava”: reformava-
-nos... Foi dito também: prometia-nos.

Se for verdade que a pregação se tornou uma virtude
Então a morte seria mais compassiva e benéfica
Sem ventos de pregação nenhum, barco vagaria

E nem os barcos a vapor navegariam bem

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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Quinta Introdução

A sentença sobre dormir após a Oração da 
Alvorada é uma questão de discórdia entre os 
sábios 6

Primeira opinião: É desprezível dormir após a Oração de 
Aurora pela virtude existente neste tempo. Esta é a opinião de 
um grupo de juristas. Segundo consta no livro Sahih Muslim, 
Abu Wail – irmão legítimo de Ibn Salmah Al-Assdi narra: Um 
dia, fomos para casa de Abdullah Bin Mass’ud depois de termos 
observado a Oração da Aurora e fizemos uma saudação na porta. 
Ele permitiu que entrássemos, mas ficamos um pouco na porta, 
de repente uma moça saiu e disse: Por que vocês não entram? 
Então nós entramos e encontramos Abdullah Bin Mass’ud E 
sentado glorificando Allah (isto é, ele estava ocupado fazendo 
Zhikr) e disse: O que vos impediu de entrar, embora vocês 
tenham recebido permissão para isso? Dissemos: Não havia nada 
por trás disso, mas acalentamos a ideia de que algum morador 
da casa estivesse dormindo. Ele disse: Vocês presumem alguma 
ociosidade por parte da família de Ibn Umm Abd (a mãe de 
Abdullah Bin Mass’ud)? Ele ficou novamente ocupado com a 
glorificação de Allah até que pensou que o sol já tinha nascido. 
Ele disse: Garota veja se o sol já nasceu. Ela olhou, mas não 
tinha nascido naquela altura. Ele novamente se ocupou na glo-
rificação de Allah, e novamente pensou que o sol já tinha nas-
cido. Ela olhou e confirmou que já tinha nascido. Após isso, ele 
(Abdullah Bin Mass’ud) disse: Louvado seja Allah, que não nos 
chamou a prestar contas por nossos pecados hoje.  

Mahdi (que tenha misericórdia por ele) disse: Acho que ele 
disse: Ele (Allah o Altíssimo) não nos destruiu por nossos pecados. 
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Uma das pessoas disse: Eu recitei todas as Suratas do Mufassal (capítu-
los menores) durante a noite. Abdullah disse: (Você deve tê-los recitado) 
como a (recitação) da poesia. Eu ouvi o Profeta  de Allah n combi-
nando (as Suratas) e me lembro das combinações que o Mensageiro de 
Allah n fez na recitação (das Suratas). Estes eram constituídos por 
dezoito Suratas Mufassal e duas Suratas (começando com) Ha-Mim. 
Relatado por Muslim, nº278.

Segundo Hisham Bin Urwah narra do seu pai (que esteja 
satisfeito com eles): “Al-Zubair costumava proibir seus filhos de 
dormirem após a Oração de Aurora”. Ele disse: “E Urwah disse: 
Ouço falar sobre um homem que dorme após a Oração de Aurora, 
então eu me abstenho / evito da companhia dele”. 

Ibn Al-Qayyim Al-Jauziah 6 diz: “É desaconselhável para 
eles: dormir no período entre a Oração de Aurora e o nascimento do 
sol, porque é período valioso / alentado caminhar nesse horário, traz 
uma grande vantagem para pessoa, mesmo que caminhasse a noite 
toda, não seria permitido parar de caminhar naquele horário, até 
o nascimento do sol”. 

Segunda opinião: Não é desaconselhável dormir após a 
Oração de Aurora, porque não existe nenhuma evidência narrada 
por nossos antepassados desaconselhando isso. 

Pode-se argumentar: Que os antecessores agiram de forma 
diferente e o que foi relatado sobre alguns deles são questões e 
casos notáveis   que têm suas causas.

A visão mais correta é que não pode dormir após a Oração de 
Aurora, é Makruh (desaconselhável). Porque o termo Makruh é 
uma decisão da Disposição Legal no Islam que precisa de prova 
/ evidência para tal.

Porém não há dúvida de que isso é um abandono / desleixo de 
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virtudes, mesmo sendo que abandonar virtudes não implica que 
alguém tenha cometido algo desaconselhável, segundo a opinião 
mais correta. E a regra é: “Quem negligência a prática de uma 
ação desejável não indica a prática do ato desaconselhável”. Mas 
a pessoa inteligente / sensata é aquela que se esforça para obter 
sucesso e não desperdiça lucros / benefícios e, o bem-sucedido é 
aquele que Allah Todo-Poderoso facilita-lhe no aproveitamento 
de tempo, na prática de virtudes e boas ações.

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q



A Provisão de Sessão Matinal

40

A Segunda Pesquisa
Regras de Sessão Matinal: Inclui nove tópicos

Primeiro Tópico: A causa de denominação de 
Oração Matinal por este nome

Uma denominação terminologia / nomenclatura metafórica 
relativa ao seu tempo, isto é, atribuição de algo no tempo em 
que se pratica tal ação, isso foi narrado de Ibn Abbass E.

Com base nisso, não há nada de errado nesta denominação, 
como por exemplo: “Oração de Al-Tarawih”, pois é uma con-
venção, mesmo que não haja evidências para isso.

E é denominada de Oração de nascimento do sol: Alba 
Menor, Oração Matinal: Alba Maior.

Segundo Tópico: A sentença sobre Sessão Matinal

Os sábios (que Allah tenha misericórdia por eles) estão unâ-
nimes: Sessão Matinal é Sunnah, segundo o que foi mencionado 
nas pesquisas acima dentre as opiniões dos teólogos e aquilo que 
mencionaremos em breve, Inshaa Allah.

Segundo Simak Bin Harb E disse: Eu disse a Jabir Bin 
Samura: “Você teve o privilégio de sentar-se na companhia do 
Mensageiro de Allah n? Ele respondeu: Sim, com muita frequên-
cia, e acrescentou ainda: Ele não se levantou (e saiu) do lugar 
onde observou a Oração da Aurora até o sol nascer, e após o nas-
cimento do sol se levantou, e seus Companheiros E conversa-
vam entre si e falavam das coisas (que faziam durante os dias 
de Ignorância) e riram (de seus atos irracionais e ridículos). O 
Mensageiro de Allah n apenas sorriu”. Em outra narração diz: 
“Quando o Mensageiro de Allah n fizesse a Oração de Aurora 
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permanecia sentado no local onde fez a Oração até o nascimento 
suficiente do sol”. Relatado por Muslim, nº286-287.

Al-Dahlawi Al-Hanafi 6 diz: “É Sunnah permanecer sen-
tado no local de Oração de Aurora até o nascimento do sol”.

O Juíz Iyadh 6 diz: “Esta é a Sunnah (tradição) que os nos-
sos antepassados e os sábios sempre praticaram, aproveitavam este 
tempo para recordação de Allah e súplica até o nascimento do sol”.

Al-Dassuqi Al-Malikiyah 6 diz: Depois de narrar o Hadith 
sobre a virtude de Sessão Matinal e em segunda a oração: - “Não 
é concebível / admissível / aceitável que um sensato desperdice esta 
grande virtude”.

Ibn Alish 6 diz: “O Mensageiro de Allah n repetiu três 
vezes para enfatizar no incentivo dos exemplos cujos um sensato 
jamais podia se privar desta grande virtude”.

Ibn Al-Hajj Al-Malikiyah 6 diz: “Acaso não reparaste no 
que foi narrado deles (antepassados) nas suas narrações depois da 
Oração de Aurora e de Asr (a Oração de Tarde)! Eles permaneciam 
sentados nas mesquitas nesses dois períodos, parecia que estivessem 
à espera da Oração de sexta-feira, ouvia-se deles um rugido que 
parecia o das abelhas”.

 Imam Annawawi Al-Shafii 6 diz: “Saiba que o melhor 
tempo para recordação de Allah o Altíssimo: a recordação feita após 
a Oração de Aurora”.

Ibn Qudamah Al-Hambali 6 diz: “Depois da Oração de 

Aurora é recomendável permanecer sentado no lugar onde fez a 
Oração até o nascimento do sol”.

Será que existe algum retorno e cooperação para reviver esta 
prática de Sunnah nas casas de Allah o Majestoso? E recomen-
dando e repetindo esta prática virtuosa?
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Terceiro Tópico: Virtudes de permanecer sentado 
após a Oração de Aurora

Foram narrados vários Hadiths sobre estas virtudes, tais como:

1)- Segundo Ataa Bin Al-Saib E narra: “Fui visitar Abi 
Abdul Rahman Al-Salami – depois dele ter feito a Oração de Aurora 
enquanto estava sentado na mesquita” - então eu disse:

Se você fosse para casa dormir teria abaixado o sono. Ele disse: 
Eu ouvi Ali E dizendo: Eu ouvi o Mensageiro de Allah n 
dizendo: “Quem fizer Oração de Aurora e permanecer sentado no 
seu lugar, os anjos oram / suplicam a favor dele, e a oração dos anjos 
a seu favor é: ó Allah, perdoe-o, ó Allah, tenha misericórdia por ele. 
E quem fica sentado na mesquita esperando uma oração, os anjos 
oram / suplicam a favor dele e a oração deles é: ó Allah, perdoe-o, ó 
Allah, tenha misericórdia por ele”. Relatado por Imam Ahmad e 
Al- Bazzar e disse: não conhecemos que foi narrado diretamente 
do Ali E além desta forma.

Segundo Abu Umamah E narra: O Mensageiro de Allah n 
disse: “Para mim, sentar na companhia de pessoas que se lembram de 
Allah, exaltando-O, louvando-O, glorificando-O e Enaltecendo-O 
desde a Oração de Aurora até o nascimento do sol é mais querido 
para mim do que eu emancipar dois escravos dos filhos de Ismail, e 
me sentar na companhia de pessoas que se lembram de Allah desde 
a Oração de tarde até o pôr do sol é mais querido para mim do que 
eu emancipar quatro escravos”. Relatado Imam Ahmad no livro 
Al-Mussnad nº22195 e Sunnan Ibn Daud nº3667

Segundo Abu Hurairah E narra: O Mensageiro de Allah n 
disse: “Os anjos suplicam a favor de um de vocês enquanto ele per-
manecer no local onde realizou Oração enquanto estiver com Wudhu 
(Ablução). Eles (os anjos) dizem: Ó Allah! Perdoe-o, ó Allah! Tenha 
misericórdia por ele”. Relatado por Al-Bukhari, nº445 e Muslim, 
nº274.
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Quarto Tópico: 
Hora de sentar e de sair da Mesquita

É recomendável sentar logo após a Oração de Aurora até 
depois do nascimento do sol, segundo Hadith relatado por Imam 
Muslim, segundo Simak narrado sob a autoridade de Jabir Bin 
Samura disse: “Quando o Mensageiro de Allah n fizesse a Oração 
de Aurora permanecia sentado no local onde ele fez a Oração até 
o nascimento suficiente do sol”. Em outra narração: “Até que o 
sol nascesse com brilho e resplandecente / radiante”. Relatado por 
Muslim, nº286-287.

Um crente que procura colocar em prática esta Sunnah (tra-
dição profética) tem de sempre se esforçar e permanecer sentado 
até o nascimento do sol, como era o exemplo do nosso querido e 
amado Profeta n.

Segundo Abu Hurairah E narra: O Profeta n disse: 
“Religião é muito fácil e quem se sobrecarrega em sua religião não 
poderá continuar assim. Portanto, não sejam extremistas, mas pro-
curai estar perto da perfeição, facilitai e implorai ajuda adorando 
Allah de manhã, à tarde e nas últimas horas da noite”. Relatado por 
Al-Bukhari, nº 5043.

Al-Qasstallani 6 diz comentando o Hadith acima: “E nesta 
imploração de ajuda pela manhã, à tarde e nas últimas horas de 
noite porque são momentos de muita disposição e de coração para 
obediência a Allah; certamente que esses horários são melhores para 
um viajante. É como o Mensageiro de Allah n dirije palavras a um 
viajante para indicar o seu desejo, alertando-o de seus tempos precio-
sos; Porque se o viajante viaja durante a noite e durante o dia todo, 
fica incapacitado e acaba interrompendo, porém se procurar cami-
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nhar nesses momentos poderá continuar sem dificuldades. A bondade 
dessa metáfora é que o mundo é, de fato, um ponto de inflexão para 
a outra vida, e que esses tempos estão relacionados às almas do que 
está no corpo para adoração”.

Ibn Rajab 6 diz: “Certamente que estes três horários servem 
para a prática de boas ações e voltar contrito em direção a Allah o 
Altíssimo”.

Malla Ali Al-Hanafi 6 diz: “Estes são períodos de repousos e 
desatenção para muita gente”.

O período Matinal: Refere-se o tempo entre a Oração de 
Aurora até o nascimento do sol. 

Quinto Tópico: Quando alguém interrompe a 
sua Sessão Matinal e sai da mesquita antes de 
nascimento do sol, será que recebe recompensa 
pelo tempo que ele permaneceu sentado?

Este assunto é como o de quem interrompe Tawaf (circundar 
em volta do Kaabah) antes de completar sete voltas, ou inter-
rompe sua oração voluntária, ou seu jejum facultativo, há diver-
gências entre os sábios e juristas (que Allah tenha misericórdia 
por eles).

Alguns dizem: Se interromper por um motivo islamicamente 
justificável receberá recompensa, mas se for nem nenhum motivo 
islamicamente justificável não terá recompensa algum.

Outros dizem: Será recompensado segundo o tempo da sua 
permanência. A opinião mais próxima de verdade é: o assunto é 
uma probabilidade para as duas opiniões.
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Sexto Tópico: Será que são permitidos para 
uma mulher, um doente, guardas / policiais 
e ou pessoas de outras tarefas semelhantes, 
permanecerem sentados nos seus locais, tais 
como: casa, hospital, quarteis e entre outros até 
o nascimento do sol?

Aparentemente, segundo o que já foi mencionado anterior-
mente dentre as evidencias não será necessário fazer isso, mas é 
permitido que uma mulher e outros tipos de pessoas com ocupa-
ções, se sentarem nos seus locais onde praticam suas orações até o 
nascimento do sol.

As provas para tal são:

1. Segundo Mujahid, narra que Aisha I: “Durante o mês 
de Ramadan sempre recitava o Nobre Alcorão após a Oração 
de Aurora e, quando o sol nascesse ia dormir”. Relatado por 
Abu Shaibah no livro, Mussanaf, as virtudes do Alcorão, 
nº. 25451. 

2. Segundo Mujahid disse: “Aisha I ordenava à pessoa 
- quando ela amanhecesse e rezasse a Oração de Aurora 
– esperar enquanto está sentada até o nascimento do sol, 
então disse: quando foi dita que o sol nasceu, levantava sua 
cabeça”. Relatado no livro, as virtudes do Alcorão, de 
Al-Firyabi, nº. 138.

3. Juwairiyah Bint Al-Harith I, a Mãe dos Crentes, rela-
tou: O Profeta n saiu do meu aposento pela manhã 
enquanto eu estava ocupada fazendo a Oração de Aurora. 
Ele voltou pela manhã e me encontrou sentada lá. O 
Profeta n disse: “Você ainda está na mesma posição que 
eu te deixei”? Eu respondi afirmativamente. Em seguida, 
o Profeta n disse: “Eu recitei quatro palavras três vezes 
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depois de tê-la deixado. Se elas fossem pesadas contra tudo o 
que você recitou desde a manhã, seriam mais pesadas. Estas 
são: Subhan-Allahi wa bihamdihi,` adada khalqihi, 
wa rida nafsihi, wa zinatah `arshihi, wa midada kali-
matihi. Glorificado seja Allah e Seus Louvores tantas vezes 
quanto o número de Suas criaturas, de acordo com Seu Bel-
prazer, igual ao peso de Seu Trono e igual à tinta que pode 
ser usada no registro das palavras). Relatado por Muslim 
nº. 79.

Ibn Abdul Al-Barri 6 diz: “Se uma mulher permanecer sen-
tada no oratório de sua casa esperando entrada de outra oração para 
cumpri-la, com este gesto não estará longe do significado do Hadith, 
porque ela se privou de se movimentar com desejo de praticar oração 
e, com receio de ela se envolver em uma ação que lhe causasse a perda 
de oração”.

Sétimo Tópico: Será que é uma condição se 
recordar de Allah na Sessão Matinal para ganhar 
recompensa prometida e cumprir com a Sunnah 
(tradição profética)?

Com certeza sim, segundo o que vem mencionado nos Hadiths 
do Profeta n e nos ditos dos sábios e juristas.

Oitavo Tópico: A sentença para quem fala sobre 
assuntos mundanos além de recordação de Allah 
durante uma Sessão Matinal

É indesejável falar de assuntos mundanos durante uma Sessão 
Matinal, esta é a opinião de alguns teólogos. O argumento deles é: 
Porque deixar de fazer recordação de Allah e de praticar a Sunnah 
do Profeta n é uma prática desaconselhável. 
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Segundo Jabir E disse: “O Mensageiro de Allah n não saía 
do local onde ele fazia Oração de Aurora até o nascimento do sol, 
depois de nascimento se levantava, e permanecia muito tempo – Abu 
Al-Nadhir diz: Muito tempo em silêncio, e eles (seus Companheiros) 
conversavam entre si e falavam das coisas (que faziam na Era Pré-
Islâmica), riam de seus atos irracionais e ridículos”. Relatado por 
Imam Ahmad no livro, Al-Mussnad nº. 20844 e Ahmad Shákir 
classificou como um bom Hadith.

Em outra narração: “Quando o sol nascesse, se levantava e perma-
necia em silêncio durante muito tempo”. Relatado por Al-Tabarani 
no livro, Al-Muujam Al-Kabir nº. 1933.

É narrado que Al-Hassan Bin Ali E: “Depois de observar a 
Oração de Aurora não falava com ninguém até o nascimento do sol”.

Segundo Málik 6 diz: “Said Bin Hindi, Nafii tutelado de Ibn 
Omar e Mussa Bin Maissarah sempre permaneciam sentados após a 
Oração de Aurora até o nascimento do sol, em seguida, se espalhavam 
sem conversarem entre si. Perguntamos a ele: porque se ocupavam na 
recordação de Allah: respondeu: tudo isso”. Relatado por Ibn Assákir 
no livro, a história de Damasco, vol. 61/435.

Segundo Assmai Bint Wathil Bin Al-Assqai I diz: “Sempre 
que o meu pai acabasse de fazer a Oração de Aurora, permanecia 
sentado virado em direção ao Qiblah, sem falar até o nascimento do 
sol, mesmo que tivesse alguma necessidade não falava”. Relatado por 
Ibn Assákir no livro, a história de Damasco, vol. 31/96.

Segundo Maimun 6 diz: “Conheci pessoas que não falavam 
além de verdade ou se calavam pela verdade, e conheci pessoas que não 
falavam depois de Oração de Aurora até o nascimento do sol salvo as 
palavras que ascendem aos céus (recordação de Allah)”. Relatado por 
Ibn Al-Jauzi no livro, qualidades de bem-aventurados, vol. 3/361. 
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Málik 6: “Somente falava sobre o Conhecimento Religioso nas 
duas genuflexões antes da Oração de Aurora, quando terminasse a 
Oração obrigatória de Aurora, não falava mais com ninguém até 
após o nascimento do sol”.

Zaid Al-dine Al-Iraqi 6: “Quando fizesse a Oração de Aurora 
continuava sentado virado para Qiblah se recordando de Allah até o 
nascimento do sol”.

Al-Ghazali 6 diz: “Em geral: na sexta-feira deve se aumentar 
mais as recordações e as boas ações, porque quando Allah o Glorificado 
seja, gosta de um servo usa-lhe nos horários nobres praticando as boas 
ações, e quando detesta um servo usa-lhe nos horários nobre prati-
cando pecados, para que isso venha ser mais doloroso no seu castigo, 
para sua pior abominação, provação de bênção no tempo e violação 
de consagração do tempo”.

Rogamos a Allah o Altíssimo para que não nos prive dos horá-
rios nobres, períodos de bondades e nos refugiamos a Allah Todo-
Poderoso de qualquer impedimento e humilhação. 

Ibn Al-Qayyum Al-Jauziah 6 diz: “Quando terminasse de 
fazer a Oração de Aurora, se ocupava na totalidade na recordação 
de Allah, voltado a Ele através das recordações que são recomendáveis 
pela manhã, fazia com que fosse seus costumes que jamais deixaria 
de fazer, em seguida, acrescentava outras recordações, ou mesmo a 
leitura do Nobre Alcorão até o nascimento do sol, depois do sol nascer 
se quisesse fazia duas genuflexões matinais em um número que ele 
optasse, as vezes se levantava sem fazer oração, seguia humilde diante 
de Allah suplicando a Ele para que lhe garantisse no seu deslocamento 
na Sua satisfação para o resto do dia. Não retornava a vida normal 
além daquilo que lhe aparentava a satisfação do seu Senhor, porque se 
fossem praticas normais se invertiam em adoração pela boa intenção 
nas suas práticas e implorando através delas a compaixão de Allah”.
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A opinião mais próxima da verdade: É permitido, a prova para 
tal Hadith narrado por Jabir E como mencionamos anterior-
mente, porque o Mensageiro de Allah n não repreendeu a prá-
tica de seus Companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) 
quando falavam de suas vidas da Era Pré-Islâmica, mas alguém 
pode dizer: suas conversas não eram fora de benefícios religiosos, 
então não podemos considerar permitido de uma forma geral, 
porque pode ser que isso seja passar todo tempo na conversa, 
como também pode ser que não acontecia com muita frequência, 
por isso, não era desagradável, porque desaconselhar a prática de 
um assunto requer uma prova, porém não restam dúvidas que 
nisso há perda de virtudes.  

Nono Tópico: Será que participar de uma sessão 
onde se ensina o conhecimento religioso ou a 
revisão do conhecimento impede a recompensa da 
sessão matinal (sentar-se até o nascimento do sol)?

A resposta é: Segundo Anass Bin Málik E narra: O 
Mensageiro de Allah n Diz: “Para mim, sentar na companhia 
de pessoas que se lembram de Allah o Altíssimo desde a Oração de 
Aurora até o nascimento do sol é mais querido para mim do que 
eu emancipar quatro escravos dos filhos de Ismail, e me sentar na 
companhia de pessoas que se lembram de Allah desde a Oração de 
tarde até o pôr do sol é mais querido para mim do que eu emancipar 
quatro escravos”. Relatado Ibn Daud nº3667.

Alguns sábios de Hadith interpretam os ditos do Profeta n 
nos quais ele diz: “Para mim, sentar na companhia de pessoas que se 
lembram de Allah o Altíssimo...”, se refere sessões de recordação de 
Allah o Altíssimo com estudos gerais sobre o Islam, como tam-
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bém pode se referir “pessoas que se lembram de Allah o Altíssimo...”, 
isto é, cada um que se dedica na recordação e enaltecimento de 
Allah, porque tal Hadith tem as duas probabilidades no signifi-
cado. Porém não se refere a recordação de Allah em congregação, 
como alerta Ibn Al-Hajj Al-Málik 6.

Para quem olha e medita na vida dos nossos antepassados 
(que Allah tenha misericórdia por eles) nas suas palavras e nas 
suas práticas – com citamos anteriormente – eles faziam com que 
esses períodos fossem somente para a recordação de Allah Todo-
Poderoso e súplicas, não como períodos de estudos do conheci-
mento religioso.

Segundo o que já foi citado acima, os nossos antepassados 
(que Allah tenha misericórdia por eles) viam / consideravam que 
a recordação de Allah o Altíssimo após a Oração de Aurora até o 
nascimento do sol fosse melhor que a ocupação / dedicação na 
busca de conhecimento ou ensinar pessoas neste horário.

Al-Auzai 6: “Ao romper da aurora, os antepassados ficavam 
de cabeças baixas, pareciam que pássaros estivessem pousando neles, 
concentrados, mesmo que alguém mais íntimo de um deles se ausen-
tasse por um tempo e depois voltar, não importavam por ele e, per-
maneciam daquela forma até quase ao nascer do sol, depois se levan-
tavam e formavam sessões de estudos religiosos, o primeiro assunto 
que eles abordavam era sobre a vida derradeira na qual era destino 
de todos e, mais tarde se uniam para o estudo de Jurisprudência 
Islâmica e Leitura do Nobre Alcorão”. Veja no livro, a história de 
Damasco, de Ibn Assákir, vol. 35/184.

E o assunto sobre a recordação de Allah o Altíssimo men-
cionamos na segunda pesquisa – com anuência de Allah Todo-
Poderoso.
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Terceira Pesquisa
Regras de Oração Matinal, nela há trinta e um assuntos

Décimo Tópico: Oração Matinal

São duas genuflexões após o nascimento do sol e quando o 
sol atingir o meridiano é desaconselhável. Esta denominação é 
devida ao tempo no qual a Oração Matinal se pratica – como 
citamos anteriormente e, - posteriormente explanaremos com 
mais detalhes, com anuência de Allah Todo-Poderoso.

Décimo Primeiro Tópico

Será que as duas genuflexões de Oração Matinal é a mesma 
Oração do nascimento do sol ou é uma Oração independente?

É um assunto de discórdia entre os sábios e juristas (que Allah 
tenha misericórdia por eles).

Primeira opinião: Oração Matinal e Oração de nascimento 
do sol é a mesma  coisa, porque não existe uma oração denomi-
nada de Oração de Alba. Esta é a opinião de Ibn Abbass (que 
Allah esteja satisfeito com eles), a de um grupo de juristas e 
Mufassirinas (interpretadores do Nobre Alcorão).

Seus argumentos:

1.  Nada consta dos ditos do Profeta Muhammad n e, 
todos Hadiths narrados sobre o assunto são fracos;
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2.  Segundo Simak Bin Harb E disse: Eu disse a 
Jabir Bin Samura: “Você teve o privilégio de sentar-se na 
companhia do Mensageiro de Allah n? Ele respondeu: 
Sim, com muita frequência, e acrescentou ainda: Ele não 
se levantou (e saiu) do lugar onde observou a Oração 
da Aurora até o sol nascer, e após o nascimento do sol se 
levantou, e seus Companheiros E conversaram entre 
si e falaram das coisas (que faziam durante os Dias de 
Ignorância) e riram (de seus atos irracionais e ridículos). 
O Mensageiro de Allah n apenas sorriu”. Em outra nar-
ração diz: “Quando o Mensageiro de Allah n quando 
fizesse a Oração de Aurora permanecia sentado no local 
no qual ele fez a Oração até o nascimento suficiente do 
sol”. Relatado por Muslim, nº286-287.

O Mensageiro de Allah n permanecia sentado até o nasci-
mento do sol, em seguida se levantava e nada consta que rezava, 
isso é o que os Companheiros dele (que Allah esteja satisfeito 
com eles) também faziam.

3.  Nada consta nas Escrituras Sagradas do Shariah (a 
Lei islâmica) sobre a Oração de Alba;

4.  Consta nos Hadiths que a Oração Matinal é a mesma 
de Alba, entre esses Hadiths são: 

Mu’adh ibn Anass Al-Juhani E narra: O Profeta n disse: 
“Se alguém se sentar em seu lugar de oração quando terminar a 
Oração de Aurora até fazer as duas rak’ahs (duas genuflexões mati-
nais), sem dizer nada além do que é bom, seus pecados serão per-
doados mesmo que sejam mais do que a espuma do mar”. Relatado 
por Ibn Daud, nº. 1287. 
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5.  Segundo Abu Umamah e Otbah Bin Abdu Al-Salami 
(que Allah esteja satisfeito com eles) narram: O 
Mensageiro de Allah n disse: “Quem observar a Oração 
de Aurora em congregação, em seguida permanece sentado 
no local onde ele fez a oração até o nascimento do sol, terá 
recompensa de um Hajj e Umrah completos”. Veja no 
livro, a história de Damasco, de Ibn Assákir, vol. 7/352. 

6.  Segundo Ibn Omar (que Allah esteja satisfeito com 
eles) narra: O Mensageiro de Allah n disse: “Quem 
fizer Oração de Aurora e em seguida permanecer no seu 
local de oração se recordando de Allah até o nascimento 
do sol, depois fizer duas genuflexões de Oração Matinal, 
a sua oração terá equivalência de Hajj e Umrah ambos 
aceites por Allah”. Relatado por Al-Tabarani, no livro 
Al-Muujam Al-Aussat, nº. 5602, Al-Haithami diz: 
“Nela (corrente narrativa) há Al-Fadwil Bin Moafaq, 
Ibn Hibban o considera fiel, Abu Hatim Al-Razi classi-
fica o seu Hadith como fraco e o resto dos seus homens 
da corrente narrativa como fieis”.

Veja também: “Majmau Al-Zawaid” nº. 16940, Ibn 
Hajar classifica como bom Hadith no livro “Resultados 
de meditações” e Ibn Bazi, no livro Majmua Al-Fatawa, 
vol. 11/378.

Forma de argumentação: O Mensageiro de Allah n consi-
dera as duas genuflexões Matinais como se fossem as mesmas de 
Oração de Alba.

Segundo Omrah disse: Ouvi da mãe dos crentes – isto é – 
Aisha I dizendo: ouvi o Mensageiro de Allah n dizendo: 
“Quem fizer a Oração de Aurora – ou disse: de Amanhecer – e per-
manece sentado no seu lugar onde ele fez a oração, sem falar sobre 
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qualquer assunto de interesse mundano, somente se recordando de 
Allah até o nascimento do sol, em seguida fazer quatro genuflexões 
matinais, os seus pecados saíram dele como se fosse um recém-nascido 
que nasce de sua mãe sem pecados”. Relatado por Abu Yaala no 
livro, Al-Mussnad, nº4365 e Al-Sunni, no livro, práticas diurnas 
e noturnas, nº145, Al-Haithami diz: Na corrente da narração 
tem Al-Tayb Bin Salman, Ibn Hibban o classifica como fiel e 
classificado como infiel pelo Al-Dari Qutuni, porém o resto dos 
homens de Abi Yaala é fiel em outro lugar diz: Relatado por Abu 
Yaala e Ahmad com uma corrente de narração fiel. Veja no livro 
majmu Al-Zawaid, nº16941-1770. Al-Bussri diz: sua corrente de 
narração é boa. Ithaf Al-Khair, nr. 1771.

7.  Classificar os Hadiths narrados sobre a Oração 
Matinal, sendo que as virtudes que há neles são mui-
tas, isso fortalece a fraqueza do Hadith Anass E que 
diz: O Mensageiro de Allah n disse: “Quem fizer a 
Oração de Aurora em congregação, em seguida se senta 
até o nascimento do sol e depois faz duas genuflexões, terá 
a recompensa de Hajj e Umrah completo, completo”. Esta 
recompensa tão grande para uma ação tão pequena de 
se praticar. 

8.  Segundo Mujahi 6: “Aisha I dormia sem-
pre depois de nascimento do sol”. Relatado no livro, 
Mussanaf, de Abi Shaibah, nº 25451 e a sua carreira de 
narração é autêntica.

Neste Hadith não vem mencionada a prática de Oração logo 
após a Sessão Matinal, aparentemente esta situação é desconhe-
cida para ela, e ela é a esposa do Mensageiro de Allah n, como 
é possível não saber sobre isso?!
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Segunda opinião: A Oração Matinal é independente. Esta é 
a opinião de um grupo de juristas.

 Eles usam como argumentos as Escrituras Sagradas narradas 
a respeito de duas genuflexões matinais.

Dentre os argumentos: 

1.  Segundo Anass E que diz: O Mensageiro de 
Allah n disse: “Quem fizer a Oração de Aurora em con-
gregação, em seguida se senta até o nascimento do sol e 
depois faz duas genuflexões, terá a recompensa de Hajj e 
Umrah completo, completo”. Relatado por Al-Tirmizhi 
no seu livro, Al-Sunnan, nº586.

2.  Segundo Umamah E narra: O Mensageiro de 
Allah n disse: “Quem fizer a Oração de Aurora em 
congregação, em seguida permanecer sentado recordando 
a Allah até o nascimento do sol, depois fazer duas genu-
flexões, terá recompensa de Hajj e Umrah, completo, 
completo, completo”. Relatado por Al-Tirmizhi, no seu 
livro Al-Sunan, nº 586 e disse: (Hadith bom estranho), 
Al-Mubarfafuri diz no livro, Tuhfatu Al-Ahawazhi 
Vol. 2/505: “Na carreira da narração tem Abu Dwalal 
o indivíduo comentado sobre a sua conduta, porém o 
Hadith tem outras vertentes”. 

3.  Segundo Abu Hurairah E narra: O Mensageiro 
de Allah n enviou um contingente militar que ganhou 
muitos espólios e voltou rapidamente, um homem 
entre os que não saíram com aquele contingente disse: 
Ó Mensageiro de Allah! Nunca vimos uma expedição 
tão rápida em retorno ou com maior em espólios do 
que esta. Então o Mensageiro de Allah n disse: “Posso 
vos indicar uma expedição rapidíssima e com mais espólios 
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em troca do que esta? Quando um indivíduo faz ablução 
perfeitamente na sua casa, em seguida se veste bem para 
a Mesquita, faz a Oração de Aurora e permanece sen-
tado se recordando de Allah até o nascimento do sol, pois 
esta é a expedição com retorno mais rápido e muitos espó-
lios”. Relatado por Ibn Hibban, nº2535 e Abu Yaala, 
nº6559.

4.  Segundo Ali E narra: O Profeta de Allah n: 
“Quando o sol continuasse no nascente com tamanho de 
uma ou duas lanças – equivalente a Oração de Tarde com 
o sol no poente – em seguida fazia duas genuflexões, depois 
esperava até o sol se levantar para fazer quatro genuflexões 
matinais”.  Relatado por Al-Nassi, no livro, Al-Sunan, 
nº473.

5.  Abu Umamah Al-Bahili E narra: O Mensageiro 
de Allah n disse: “Realize a Oração de Aurora, em 
seguida pare de fazer a Oração até que o sol suba e che-
gar altura de uma lança, pois quando ele se levanta, se 
eleva entre os chifres de um demónio, os incrédulos ficam 
prostrados diante dele naquele momento. Em seguida, 
faça a Oração, pois a Oração é testemunhada e assistida 
pelos anjos, até que a sombra se torne igual ao compri-
mento de seu objeto; então pare de fazer oração, pois nesse 
momento Jahannam (Inferno) é aquecido. Então volte a 
rezar quando a sombra se torna mais longa, pois a Oração 
é testemunhada e assistida pelos os anjos, até que você exe-
cute a Oração Asr (Oração de Tarde); então pare de fazer 
Oração até o sol se pôr, pois ele se põe entre os chifres de um 
demônio. Nesse momento, os incrédulos se prostram diante 
dele”. Relatado por Muslim, nº294.
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Alguns teólogos de Hadith (que Allah tenha misericórdia por 
eles) dizem comentando este trecho do Hadith acima: “... pois 
a Oração é testemunhada e assistida pelos anjos...”. Refere-se à 
Oração Matinal.

6.  Segundo Mussa Bin Tal`hah 6 disse: “Tal`hah 
sempre permanecia sentado no lugar onde ele fizesse a 
Oração de Aurora, continuava naquela posição até fazer 
a glorificação de Allah Todo-Poderoso”. Relatado por Ibn 
Abi Shaibah no seu livro Massanaf, nº7767.

Tal`hah se refere ao Tal`hah Bin Obaidallah E um dos 
grandes Companheiros do Profeta n e um dos dez indivíduos 
anunciados como moradores do Paraíso.

7. Segundo Al-Hassan Bin Ali E narra: O 
Mensageiro de Allah n disse: “Quem fizer a Oração 
de Aurora, em seguida permanecer sentado até o nasci-
mento do sol, depois observar duas genuflexões matinais, 
Allah proteger-lhe-á de ser devorado ou consumido pelo 
fogo infernal”. Relatado por Al-Baihaqi, no livro Shaab 
Al-Iman, nº2697. 

Conclusão: Depois de estudar e contemplar sobre os assuntos 
anteriores, ficou claro o seguinte: 

1. Afirmação de que a Oração Matinal é uma Sunnah inde-
pendente foi declarada por um grupo de grandes estudio-
sos das primeiras gerações, estudiosos após deles dentre 
os juristas e estudiosos de Hadith;

2. Dizer de que está provada a virtude de sentar-se até o nas-
cimento do sol, são ditos de um grupo dos especialistas 
e investigadores modernos, como mencionamos acima;
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3. Não pode se negar sobre questões que compartilham evi-
dências e considerações;

4. Sentar-se em uma Sessão até o nascimento do sol tem 
várias situações e, portanto, cada caso recebe um favor e 
uma recompensa especial;

5. Está comprovado o mérito de permanecer sentado até o 
nascimento do sol e a prática de Oração Matinal depois 
disso;

6. A Oração Ishraq (Matinal) é a mesma com Oração Dhuha 
(a do nascimento do sol) no início de seu tempo, pelos 
seguintes motivos:

A)- A origem de toda a adoração emana de Allah 
Todo-Poderoso e de Seu Mensageiro n;

B)- Se fosse uma Oração independente, isso teria sido 
atribuído a nós com a transmissão correta e franca de 
portadores de Sunnah dentre os Companheiros do 
Profeta de Allah n, porque isso move a motivação 
e motivos de sua transmissão para as demais pessoas;

C)- As evidências gerais na Oração Matinal devem 
ser entendidas como Oração Dhuha (a do nasci-
mento do sol), porque isso faz parte de explanação 
do comum em detalhes;

D)- O que prova que é a Oração Matinal são os 
ditos do Profeta n nos quais ele diz: Vosso Senhor 
Majestoso diz: “Filho de Adão: Realize quatro genu-
flexões para Mim no início do dia, e Eu serei suficiente 
para ti o resto do dia através delas”. Em outra nar-
ração: “Não negligencie as quatro genuflexões”. Eles 



A Provisão de Sessão Matinal

59

interpretam como manhã porque o dia começa com 
o nascimento do sol, esta é a escolha de muitos 
sábios de Hadith. 

E)- Pode se considerar os Hadiths sobre as virtudes 
de Oração Matinal - Se não pode ser classificado 
como melhor e for classificado como fraco – então 
fica a questão de narrar os Hadiths com opção de 
virtudes das ações, especialmente com a multipli-
cidade de narrações, seus métodos, e a ausência de 
fraqueza grave neles. A admissibilidade da sua nar-
ração é a doutrina / opinião da maioria dos juristas.

Décimo Segundo Tópico: O resumo das virtudes 
de Hadiths narrados sobre Sessão Matinal e a 
Oração de Alba:

Quem contempla os Hadiths mencionados / narrados sobre 
a Sessão Matinal, descobre que eles aparecem em diversos casos:

1. Uma Sessão sem franqueza na recompensa ou recorda-
ção de Allah Todo-Poderoso;

2. Uma Sessão com franqueza somente na recompensa 
sem a recordação de Allah o Altíssimo;

3. Uma Sessão para recordação de Allah o Altíssimo com 
a recompensa sujeita nisso;

4. Uma Sessão para a recordação de Allah Todo-Poderoso 
e a prática de Oração, sem menção de virtudes sujeitas 
nisso;

5. Uma Sessão para a recordação de Allah, a virtude, 
determinação / desígnio de Oração Matinal e a recom-
pensa sujeita nessa prática;
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6. Uma Sessão de recordação de Allah Todo-Poderoso e a 
prática de Oração sem determinação de Oração e men-
ção de virtudes sujeitam nessa prática.

Meios de reconciliação entre si:

1. Diversidade de virtudes e recompensas, então cada 
recompensa será pela prática / ação contida na escri-
tura sagrada;

2. São considerados entre os Hadiths comuns, explicados 
por outros Hadiths.

Décimo Terceiro Tópico: Quantidade de                         
genuflexões para uma Oração Matinal

Para a prática de uma Oração Matinal, são apenas duas 
genuflexões para quem acha que é uma Oração de natureza 
independente, segundo o que mostram as escrituras sagradas, se 
caso aumentar o número de genuflexões, então será considerada 
uma prática de ação facultativa comum.

Décimo Quarto Tópico: O tempo da sua prática

O tempo de prática de Oração Matinal: Depois de nascimento 
do sol equivalente ao tamanho de um punho de lança. Os sábios 
contemporâneos divergem o tempo equivalente a isso.

Primeira opinião: É calculado após o nascimento do sol entre 
dez a doze minutos aproximadamente;

Segunda opinião: Calcula-se quinze minutos aproximada-
mente após o nascimento do sol;

Terceira opinião: A duração do tempo de proibição é de doze 
minutos a quinze minutos. Com base no fato de que a altura do 
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sol é de quatro graus e um grau é de aproximadamente quatro 
minutos, e este cálculo não é fixo, porém varia entre as esta-
ções do inverno e do verão. Na Arábia Saudita no máximo é de 
quinze minutos, sempre que a direção é para o Norte, o número 
de minutos aumenta. Esta é a escolha de alguns astrônomos / 
astronautas.

A opinião mais próxima da verdade é: Um quarto de hora, 
para sair da discórdia entre os juristas, porque a opinião dos 
especialistas está mais correta, especialmente porque construí-
ram / se basearam com isso em pesquisas científicas precisas.

Vantagem / Benefício: O significado de “equivalência a uma 
lança” - significa: proporcional / igual ao tamanho de uma lança 
em relação ao observador, e alguns estudiosos estimaram seu 
tamanho / dimensão em cerca de um metro.

Alguns deles (Sábios) disseram: “Um lança pode ser comprida 
e / ou pode ser curta como é sabido entre os estudiosos, mas o 
tamanho considerado é o de uma lança média”.

Observação: 

1. É errado para algumas pessoas fazerem a Oração de 
Ishraq (Matinal) de acordo com o que vem registrado / 
escrito no calendário dos horários de Orações e dizem: 
O tempo de Ishraq (Matinal) e isso está errado. Porque 
esta hora é a hora do nascimento do sol, e é a hora 
da proibição de prática de Orações; A pessoa somente 
deve fazer Oração Matinal depois dessa hora;

2. O tempo para que a proibição deixe de ser é equivalente 
a uma lança média e, isso varia de país para país em ter-
mos de duração.
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Décimo Quinto Tópico: Será que a Oração 
Matinal tem um tempo limite que seja feita logo 
em seguida, ou o seu tempo pode se estender?

Neste assunto há divergência entre os juristas (que Allah 
tenha misericórdia por eles).

Primeira opinião: O tempo se estende como o de Dhuha;

Segunda opinião: Se ele fizer a Oração Matinal imediata-
mente após o tempo proibido ter passado, são as duas Rakaahs 
(genuflexões) da Oração Matinal (do nascimento do sol), porém 
se passar muito tempo será considerado a Oração de Dhuha.  
Esta é a mais próxima da verdade e a melhor, porque o contexto 
indica isso e, para que não se perca a virtude deste tempo.

Décimo Sexto Tópico: Será que haverá interferência 
coincidência entre as duas genuflexões de Oração 
Matinal e as duas genuflexões da Oração de Dhuha?

Afirmamos anteriormente que a visão / opinião mais correta 
é que a Oração Matinal é mesma coisa que a Oração de Dhuha 
(nascimento do sol) no início de seu tempo, mas para dizer que 
é uma Oração independente, alguns estudiosos afirmam que a 
interferência / coincidência ocorre se a intenção for para isso.

Pode-se dizer que não interfere; Porque cada uma delas é uma 
Sunnah independente, assim como as Sunnah subsequentes que 
não se interferem entre si, e o princípio básico é que não há 
interferência / coincidência nas adorações, como mencionare-
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mos as opiniões dos juristas sobre a regra de interferência / coin-
cidência entre as Sunnahs.

Décimo Sétimo Tópico: Condições para obtenção 
de recompensa resultante de sessão matinal

Mulla Al-Qari Al-Hanafi narra de Ibn Hajar Al-Asqalani 
(que Allah tenha misericórdia por eles): “A recompensa será no 
caso composição de todas essas descrições”. 

Al-Shaukani 6 diz: “Esta recompensa mencionada / citada 
pode se receber com a soma de tudo aquilo que Hadith inclui; Desde 
a Oração de Fajr (Aurora) em congregação, em seguida permanên-
cia em uma Sessão Matinal lembrando Allah até o nascimento do 
sol e depois observação / prática de duas rakaahs (genuflexões mati-
nais) depois de nascimento do sol”.

Nesse sentido, pode se adquirir o que foi mencionado ante-
riormente: As condições para o recebimento / obtenção de 
recompensa para quem permanece sentado após a Oração de 
Aurora e, são as seguintes:

A primeira condição: A Oração de Fajr (Aurora) em congre-
gação, seja em uma Mesquita, sala de oração ou em outro lugar, 
devido ao significado / conteúdo aparente do Hadith, mas se a 
Oração de Aurora não for feita em congregação, a recompensa 
resultante será nula.
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Décimo Oitavo Tópico: Será que para quem faz 
a Oração de Aurora em casa, como por exemplo: 
uma pessoa doente, uma mulher e quem teve a 
mesquita da sua cidade fechada depois de Oração, 
terá a recompensa mencionada / citada?

Sim, espera-se que também tenham a mesma recompensa 
mencionada / citada, esta é a opinião de alguns teólogos / sábios.

A segunda condição: Permanência em uma Sessão Matinal até 
após o nascimento do sol.

Décimo Nono Tópico: Será que quem abandona 
uma Sessão Matinal antes do nascimento do sol 
terá a virtude, ou seja, a recompensa?

Neste aspecto há duas situações:

a)- Abandonar a sessão sem qualquer motivo islamica-
mente justificável e não voltar, nesta situação ele perde 
a recompensa da Sessão; 

b)- Abandonar a sessão por motivo islamicamente jus-
tificável, sem prolongar muito o abandono – como, 
por exemplo: sair para fazer ablução ou algo parecido 
-, depois retorna a mesquita, neste caso não perde a 
virtude / recompensa. 

Abu Mussa Al-Ash’ari E narra: o Mensageiro de Allah n 
diz: “Quando um servo de Allah adoece ou viaja, ele é considerado 
igual a todas as boas obras que costumava fazer quando estava sau-
dável ou em casa”. Relatado por Al-Bukhari.
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Segundo Naffi narra de Ibn Omar (que Allah esteja satisfeito 
com eles): “Sempre permanecia sentado na Mesquita do Profeta n 
até o aparecimento do sol no horizonte, não fazia nenhuma Oração, 
em seguida saía para o mercado para tratar das suas necessidades, 
depois de tudo voltava para sua família e começava passar primeiro 
pela mesquita para fazer duas genuflexões e logo em seguida entrava 
na sua casa”. Veja no livro, Al-Tabaqat Al-Kubra, vol. 4/109.

Vigésimo Tópico: Será que para obtenção da 
recompensa de Sessão Matinal deve se fazer a 
Oração de Aurora no seu primeiro horário?

Segundo as Escrituras Sagradas mencionadas anteriormente 
não é necessário fazer a Oração de Aurora no primeiro horário, 
desde que o Muçulmano faça a Oração de Aurora em qualquer 
horário no seu devido tempo e, permanece sentado até passar o 
tempo de proibição depois do nascimento do sol, tal pessoa se 
enquadra no Hadith, mesmo que tempo da prática da Oração 
de Aurora e o nascimento do sol seja menor, isso não afeta nada 
nisso.

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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Vigésimo Primeiro Tópico: Para que tem problema 
de manter ablução, como por exemplo: libertação 
contínua de gases, ou secreções / incontinências, 
ou hemorragia feminina -, será que basta-lhe a 
ablução que faz para a Oração de Aurora, ou tem 
de renovar para Sessão Matinal? 

Este assunto é baseado na seguinte questão: Regra para alguém 
com problema de assegurar a ablução será que a sua ablução se 
invalida com inspiração / saída de tempo de Oração ao ponto de 
precisar fazer outra ablução para outra Oração obrigatória, ou 
basta-lhe uma ablução desde que não seja invalidada com um dos 
anuladores de ablução além do problema mencionado? 

Neste assunto há divergência bem conhecida entre os sábios 
e juristas:

Primeira opinião: É obrigatório realizar ablução para cada 
momento de oração. Portanto, quando entra um horário de ora-
ção faz a ablução para a prática de orações obrigatórias e naafil 
(facultativas) logo em seguida, mesmo com a saída contínua de 
substâncias que invalidem ablução, não faz mal, porém quando 
chegar a hora de outra oração renova a ablução. Esta é a opinião;  
doutrina dos Hanafitas e Hambalitas;

Segunda opinião: Não invalida a ablução. Esta é a opinião / 
doutrina dos Malikitas e a visão de Rabia, Ikrimah, Ayyub, e Ibn 
Al-Munzhir (que Allah tenha misericórdia por eles) tendia a isso;

Terceira opinião: É de alguns Malikitas, e os detalhes que eles 
têm - são os seguintes:

Primeiro: Se a situação for contínua - alguns Malikitas o 
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expressaram dizendo: “Não para de sair, ou seja, dificilmente 
para, não que nunca flua, nunca para, nesta situação é permitido 
chamar algo próximo a ele”. Para ele não é obrigatório nem dese-
jável. Porque não há sentido / lógica de fazer ablução porque se 
trata de uma doença.

Segundo: E se for muito, então é Mustahabb (recomendável) 
e não necessário. 

A opinião mais próxima da verdade: A primeira opinião é mais 
prudente, especialmente nos momentos mais vastos de Oração e, 
nos momentos de muita concentração de pessoas, como acontece 
durante o Hajj e no Ramadan na Mesquita Sagrada Makkah, será 
muito difícil para uma pessoa fazer ablução para cada oração, 
então a ablução para cada oração é dispensada, a menos que seja 
outro anulador de ablução além do acima mencionado.

Quanto aos ditos do Mensageiro de Allah n à mulher sobre 
a hemorragia vaginal: “Faça ablução para cada oração”. Foi rela-
tado por Al-Bukhari como um comentarista, pois foi classificado 
como fraco por um grupo de sábios de Hadiths. Foi classificado 
com Hadith fraco por: Abu Daud, Al-Nassai, Al-Dari Qutuni, 
Ibn Al-Qatan, Ibn Abdul Al-Bari, Ibn Rajab, Al-Shaukani, 
Muslim e Al-Nawawi. 

Terceira condição: permanência no local onde faz a Oração de 
Aurora.

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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Vigésimo Segundo Tópico: Quando alguém se 
levantar do lugar onde ele rezou a Oração de 
Aurora para se sentar em outro lugar da Mesquita, 
será que terá recompensa ou não?

Neste assunto há divergência entre os juristas / sábios 6:

Primeira opinião: Não pode se locomover do lugar onde ele 
fizer a Oração, porque no Hadith o Mensageiro de Allah n diz: 
“... em seguida se senta para se recordar de Allah...”. 

Foi discutido / contestado dizendo: Estas palavras saíram como 
um modo geral, então é incompreensível.

Segunda opinião: Significado: Refere-se à absoluta ação de 
sentar-se / ficar  na Mesquita.

É narrado por Yunuss Bin Obaid 6: Disse ao Al-Hassan – 
e foi dito a ele: o que acho dos ditos do Mensageiro de Allah n: 
“Certamente que servo (Muçulmano) será considerado que conti-
nua na oração enquanto estiver no seu local onde observou a sua 
Oração”. Ele: Eu disse: No lugar onde ele fez a oração? Respondeu: 
Em qualquer parte de Mesquita. É opinião é a escolha de um 
grupo de sábios de Hadiths e juristas.

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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Vigésimo Terceiro Tópico: Será que fazer Tawaf 
(circunvolução em volta do Kaabah) após a 
Oração de Aurora impede obtenção de virtudes / 
recompensa prometido no Hadith? 

Neste assunto há divergência entre os juristas / sábios 6:

Este assunto está ligado à regra que condiciona a permanência 
no lugar da reza após a Oração de Aurora como mencionamos 
anteriormente. 

A opinião mais próxima da verdade: Fazer Tawaf (circunvolu-
ção em volta do Kaabah) após a Oração de Aurora não impede 
obtenção de virtudes / recompensas prometidas no Hadith, por-
que segundo o que foi citado anteriormente não condiciona a 
permanência no lugar onde fez a Oração de Aurora, porque o 
Tawaf acontece dentro da Mesquita Sagrada, também não viola 
o que foi declarado no Hadith; mas sim vem como as ações men-
cionadas. 

Vigésimo Quarto Tópico: Quem alcançar a Oração 
de Aurora no céu aberto da Mesquita Sagrada de 
Makkah ou a do Profeta n em Madinah se quiser 
sentar-se até o nascimento do sol, será que quando 
entra na Mesquita para se sentar quebra a virtude?

Este assunto se deriva: Será que o recinto / pátio tem as mes-
mas regras de dentro da Mesquita ou não? Neste assunto há 
divergência entre os juristas / sábios 6: 

A opinião mais próxima da verdade tem duas situações:



A Provisão de Sessão Matinal

70

Primeira situação: Se este recinto for da mesquita e está 
rodeado pela parede da mesquita, então tem as mesmas regras 
da mesquita. Mover-se dentro de suas fronteiras até a mesquita e 
vice-versa também não exclui / impede as virtudes / recompensa.

Segunda situação: Se estiver fora da mesquita e separado dela, 
e se for cercado por uma parede externa, então não sai dela ou 
para a mesquita porque não é considerado parte da mesquita.

E pode-se dizer: Se não for possível sentar-se no recinto 
quando o recinto não pertence à mesquita, se precisar se mover 
para dentro da mesquita, espera-se também obtenção de recom-
pensa, porque seu movimento é necessário.

E pode-se dizer: Se ele sair do recinto para o interior da mes-
quita, a sessão não se interrompe, porque o lugar é próximo. 
Allah o Altíssimo sabe melhor.

Quarta condição: Tem que se ocupar na recordação de Allah 
o Altíssimo.

Vigésimo Quinto Tópico: Será que a recompensa 
será interrompida / impedida se ocupar-se nas 
questões alheias além da recordação de Allah?

Neste contexto há várias situações: 

a)- Ocupar-se em todo instante na fala sobre assuntos 
permitidos, isso contraria o Hadith, porque no Hadith 
narrado por Aisha I consta: “... e permanece no seu 
local da Oração, sem falar nada de assuntos munda-
nos...”, portanto, é importante para o Muçulmano não 
desperdiçar essa generosidade com palavras que não 
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o beneficiam, e se esforçar aproveitando no máximo, 
porque o infeliz é aquele que está privado desta grande 
virtude. 

Se alguém dissesse: Consta no Hadith de Jabir E mencio-
nado acima: que os Companheiros (que Allah esteja satisfeito 
com eles) costumavam falar depois da Oração de Aurora e, o 
Mensageiro de Allah n apenas sorria.

A resposta será: Segundo o que foi apresentado anteriormente, 
e também pode se responder: Não precisa ser no dia a dia, pois 
podem falar às vezes enquanto, aliás, o Mensageiro de Allah n 
não participava da conversa, apenas sorria. Pode ser que isso 
fosse para satisfazer seus prazeres em causa, introduzindo alegria 
neles, e outras possibilidades / probabilidade que estão próximas 
a seu gesto e não muito distantes, e já falamos como os predeces-
sores justos se comportavam.

b)- Ocupar-se com as palavras permissíveis na maior 
parte do tempo, e a regra é: “A quantidade maior 
pressupõe ao geral”, e isso contradiz o Hadith, mas ele 
terá a recompensa mencionada para a Sessão Matinal, 
como mencionado acima.

c)- Ocupar-se mais na recordação de Allah, e isso é 
idêntico ao Hadith. Porque se considera indiscutível.

d)- Pode estar dormindo, então veja: Se a maior parte 
de seu estado estiver dormindo, então isso é contrário 
ao Hadith, porém se ele estiver com sono, então isso 
é perdoado / tolerado, porque tudo o que for menor / 
pequeno geralmente é perdoado na Sharia.



A Provisão de Sessão Matinal

72

Vigésimo Sexto Tópico: Para quem se dedica na 
faxina de Mesquita, como por exemplo: limpeza, 
zeladoria e algo semelhante, tais práticas invalidam 
a recompensa de sessão matinal?

A opinião mais próxima da verdade é: Se ele fizer isso 
enquanto a maior parte do seu tempo se recorda de Allah o 
Majestoso, pode ser que ele ganhe a recompensa – se Allah per-
mitir – porque a sua movimentação dentro da mesquita não 
influência nisso, como citamos anteriormente.

Vigésimo Sétimo Tópico: Qual das duas coisas é o 
melhor, recordação absoluta de Allah, ou a leitura 
do Nobre Alcorão neste período?

Neste contexto há várias situações:

Primeira situação: A recordação que é restrita a um determi-
nado tempo é melhor do que a lembrança absoluta e recitação do 
Nobre Alcorão. Depois da Oração de Aurora, a lembrança das 
consequências das orações e a lembrança matinal são melhores 
do que leitura do Nobre Alcorão. Porque é uma Sunnah ligada 
a este de tempo. 

Segunda situação: Pode ser que isso seja após o término de 
recordação Allah no tempo restrito. Neste aspecto há discórdia 
entre os sábios / juristas. 

Primeira opinião: Que a recordação absoluta é mais impor-
tante do que recitar o Nobre Alcorão, porque a recordação de 
Allah Todo-Poderoso neste momento tem um grande impacto 
na alma. 
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Foi questionado Ibn Al-Musayyib 6: “O que é melhor no 
momento mencionado: A leitura do Nobre Alcorão ou a lembrança 
/ recordação de Allah? Ele disse: Recitação do Nobre Alcorão, porém 
costume dos ancestrais era a recordação de Allah Todo-Poderoso”. 
Veja no livro, Sharh Mukhtassar Khalil, vol. 2/12. 

Al-Auzai 6 disse - quando lhe perguntaram: Qual é 
melhor? - Então ele disse: “Não há algo que comparável ao Nobre 
Alcorão, mas como o costume dos nossos ancestrais era lembrança / 
recordação de Allah o Altíssimo antes do nascimento do sol e antes 
do pôr do sol”. Al-Tabari 6 disse: “Aquilo que Al-Awza’i 6 
disse está mais próximo da verdade”. Veja no livro, Sharh Sahih 
Al-Bukhari de Ibn Batal, vol. 10/95.

Argumenta-se que: Nisso há observação / análise; porque o 
Nobre Alcorão é uma das melhores lembranças.

Segunda opinião: Lê o Nobre Alcorão, porque o Alcorão faz 
parte de recordação de Allah Todo-Poderoso, a leitura é melhor 
- com ela ganha recompensa, e as provas sobre a virtude a reci-
tação de Alcorão Sagrado são inúmeras.

Consta no livro, a biografia dos sensatos que: “Ibn Abi Laila 
6 sempre que terminasse de fazer a Oração de Aurora abria o 
Musshaf e lia o Alcorão Sagrado até após o nascimento do sol”.

Terceira opinião: Pode fazer as duas coisas, esta é a escolha de 
Imam Al-Ghazali 6 dizendo: “Deve preencher o tempo com 
a recordação de Allah e na leitura do Alcorão Sagrado”;

A visão mais correta é dizer: É devido ao que é mais benéfico 
e adequado para coração, quer seja lembrança /recordação geral 
ou a leitura do Nobre Alcorão; porque um dos objetivos fun-
damentais - o segredo na adoração - é a purificação / enobreci-
mento de coração.
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Ibn Al-Qayyum Al-Jauziyah 6 disse: “Da mesma forma, 

pode se apresentar ao servo uma necessidade imprescindível, na qual 
se ele se preocupar no seu pedido ou na recordação de Allah, seu 
coração não se concentra. Mas se ele se concentra apenas no seu 
pedido e na sua súplica, todo o seu coração se aglutina diante Allah 
Todo-Poderoso, renova a súplica, reverência e devoção, caso con-
trário, seria mais benéfico se dedicar somente na súplica - porque 
neste caso – é mais benéfico, mesmo sendo que a recitação quanto à 
recordação são melhores e recompensados. E este é um tópico bené-
fico que precisa de entendimento da alma e de duas distinções entre 
a virtude de uma coisa em si mesma e sua virtude incidental, de 
modo que todos tenham seu direito”.

Vigésimo Oitavo Tópico: Será que ensinar a 
religião, participar de sessões científicas religiosas, 
leitura de livros religiosos e dar Fatwa (parecer 
religioso) às pessoas durante uma Sessão Matinal 
impede a recompensa?

Há divergência entre os teólogos e juristas (que Allah mise-
ricórdia por eles):

Primeira opinião: Com estas práticas não perde a virtude / 
recompensa, porque aprender o conhecimento faz parte da 
recordação de Allah Todo-Poderoso.

Allah o Altíssimo diz: Antes de ti não enviamos senão homens, 
que inspiramos. Perguntai-o, pois, aos adeptos da Mensagem, se o 
ignorais! Nobre Alcorão, 16:43. Esta é a escolha de alguns teó-
logos / sábios (que Allah tenha misericórdia por eles).
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Segunda opinião: Com estas práticas perde a virtude / recom-
pensa, porque isso contraria o Hadith, principalmente se ocu-
par-se na maior parte do seu tempo.

Ibn Wahab 6 diz: “Imam Málik 6 não dava Fatwa a 
ninguém até o nascimento do sol”.

E se for dito que participar ao Conselho de Conhecimento 
e similares corta a recompensa, então não há dúvida de que o 
conhecimento – quer seja aprendendo, ou quer seja ensinando - 
é melhor do que adorações facultativas.

O Imam Ahmad Bin Hambal 6 diz: “Nada pode se compa-
rar ao conhecimento religioso se a intenção for boa, correta”.

A busca do conhecimento no Islam é a melhor prática depois 
de cumprir com as obrigações, e uma regra Jurídica Islâmica 
diz: “Uma ação propagável / disseminável é mais benéfica e 
melhor do que um benefício particular”. Não há sombra de 
dúvida que a busca do conhecimento e seu ensinamento são mais 
benéficos e dissemináveis, enquanto que a Oração, a Recordação 
de Allah e o Jejum são benefícios particulares / limitados, e as 
práticas dos Sahabahs (que Allah esteja satisfeito com eles) e as 
de geração posterior são inúmeras. 

O melhor para quem busca o conhecimento é esperar seu 
devido tempo, para que use o tempo com uma prática adequada 
quanto o abandono de virtudes de adorações e, ocupar-se na 
busca do conhecimento definitivamente nisso há uma objeção, 
quando há emulação e concorrência que um deve a ser apresen-
tado em detrimento do outro.

Temos que saber que a prática de ações voluntárias é uma 
maneira de aumentar / aprimorar o ensino e cumprir a obri-
gação de espalhar conhecimento e fazer a divulgação do Islam, 
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enquanto que adoração é o fruto do conhecimento e contém a 
bondade de coração, sua aprovação, sua firmeza na verdade e seu 
distanciamento dos pecados e desorientação.

Imam Al-Zhahabi 6 diz: “Se você ver alguém muito empe-
nhado na busca do conhecimento, e ele não pratica ações faculta-
tivas e nem obediência, então este é um preguiçoso acabrunhado / 
reprimido, não é sincero em suas boas intenções”. Fim da citação.

Mas, quando houver afluência / convergência entre assun-
tos religiosos, o ensino do conhecimento e educação de pessoas 
será prioritário e melhor, neste caso, consegue apenas virtude 
contida na sessão, como foi apresentado no primeiro tópico a 
respeito do mérito de sessão até o nascimento do sol.

Quinta condição: Permanecer sentado no seu local onde fez a 
Oração de Aurora até o nascimento do sol, segundo os Hadiths 
mencionados anteriormente e as práticas dos nossos antepassa-
dos (que Allah tenha misericórdia por eles). 

Já foram mencionados Hadiths e vestígios sobre isso. Segundo 
Mudrak Bin Auf 6 disse: “Passei por Bilal em Shami enquanto 
ele estava sentado logo pela manhã, e perguntei: por que ainda está 
sentado aqui ó Aba Abdullah (pai de Abdullah)? Ele respondeu: 
Estou à espera do nascimento do sol”. Veja no livro Mussanaf de 
Abi Shaibah, nº26383.

Sexta condição: Observar oração de duas genuflexões em uma 
mesquita depois do levantamento do sol e depois de passar o 
tempo proibido de fazer oração.
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Vigésimo Nono Tópico: Será que uma oração feita 
fora de mesquita impede a obtenção da recompensa 
prometida?

Neste assunto há divergência entre os teólogos e juristas 
(que Allah misericórdia por eles):

Primeira opinião: Impede a obtenção da recompensa prome-
tida, porque a condição é de fazer a Oração em uma Mesquita. 
Isto é o que indica os Hadiths citados anteriormente, porque 
todo o processo em caso está ligado à mesquita. Isso fica evi-
dente nas palavras dos juristas, e é a opinião mais cautelosa.

Segunda opinião: Se ele sair para rezar em outro lugar fora 
da Mesquita, isso não é impede obtenção da recompensa pro-
metida.

A mais correta das duas opiniões: É a primeira do que foi 
mencionado acima, porque a segunda delas está distante da ver-
dade, pelo significado aparente da escritura, se fosse dito para 
expandir este assunto, a obra não permaneceria com o signifi-
cado aparente do Hadith e o assunto não firmaria em todas as 
suas temáticas.

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q



A Provisão de Sessão Matinal

78

Trigésimo Tópico: Será que a pureza é condição 
para permanecer / continuar na Sessão Matinal?

Segundo a escritura não é condição estar de ablução, porque 
não é obrigatório estar abluído, porque o significado no Hadith 
é a recordação geral e, isso não é uma condição para pureza 
menor. 

Se alguém perguntar: Como realizará a oração? A resposta 
será: Se ele quiser Oração, deve fazer a ablução conforme men-
cionado acima.

Trigésimo Primeiro Tópico: Se for dito que Tawaf 
(circunvolução em volta do Kaabah) não impede 
a recompensa prometida, então qual das duas 
genuflexões faz primeiro, a oração após Tawaf ou 
a Oração Matinal? Isso quando terminar de fazer 
Tawaf no horário da prática da Oração Matinal?

A opinião mais próxima da verdade é: Primeiro faz a Oração 
Matinal, porque este tempo é especificamente para esta Oração, 
segundo as escrituras sagradas, porque as duas rakaahs (genufle-
xões) de Tawaf têm um tempo muito vasto e o assunto é amplo.

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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Trigésimo Segundo Tópico: 
Será que é permitida / válida interferência / junção 
das duas orações acima citadas em uma oração de 
duas genuflexões?

Neste assunto há divergência entre os teólogos e juristas (que 
Allah misericórdia por eles):

Primeira opinião: Não pode ocorrer interferência / junção de 
duas orações se for considerada uma Sunnah independente; por-
que são duas Sunnah destinadas à sua condição, então não há 
nenhuma interferência / junção entre si, para solucionar o assunto 
sobre as duas genuflexões do Tawaf e Sunnahs subsequentes. Esta é 
a opinião da maioria dos juristas acadêmicos, porque a origem de 
todas as adorações é que não há interferência entre si.

Ma’dan Bin Talha E narra: “Conheci Thauban, o escravo 
libertado do Mensageiro de Allah n e pedi a ele que me contasse 
sobre um ato pelo qual, se eu o fizer, Allah me admitirá no Paraíso, 
ou perguntei sobre o ato que era mais amado por Allah. Ele não res-
pondeu. Perguntei de novo e ele não respondeu. Eu perguntei a ele 
pela terceira vez, e ele disse: Eu perguntei ao Mensageiro de Allah n 
sobre isso e ele disse: Faça prostrações (orações) frequentes diante de 
Allah, pois você não fará uma prostração sem se elevar um degrau por 
causa disso, e ser perdoado um pecado por causa disso. Ma’dan disse 
que então ele conheceu Abu Al-Darda e quando perguntou a ele, se 
recebeu uma resposta semelhante à dada por Thauban”. Relatado por 
Muslim. Nº 225.

Segunda opinião: Pode haver interferência / junção entre oração 
de Sunnah de Tawaf e Matinal para solucionar o assunto sobre 
duas genuflexões do Tawaf e Sunnahs subsequentes. Esta é a opi-
nião de um grupo de juristas.
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Trigésimo Terceiro Tópico: Caso alguém perca 
fazer a Sunnah antes da Oração de Aurora, qual 
das duas Sunnahs deve começar a rezar, Sunnah de 
Oração Matinal ou a de antes da Oração de Aurora? 
Isso para quem leva em consideração que a Sunnah 
antes da Oração de Aurora pode se repor depois de 
passar o tempo de proibição; Como é a opinião da 
maioria dos juristas das academias Islâmicas, caso 
não queira interromper a recordação de Allah?

A opinião mais próxima da verdade é: Comece por fazer a 
Sunnah da Oração Matinal, porque este é o seu tempo, especial-
mente para quem começa diretamente quando passa o tempo de 
proibição, porque a reposição da Sunnah feita antes da Oração 
de Aurora tem um tempo vasto – como mencionaremos poste-
riormente com anuência de Allah o Altíssimo. 

E a regra diz: “É melhor começar praticar aquilo que 
se receia perder sobre aquilo que não se receia per-
der, por isso é melhor priorizar a Sunnah do tempo 
sobre outras Sunnahs e priorizar a virtude do tempo 
sobre outras virtudes”.

Mesmo se dizer que a Oração Ishraq (do nascimento do sol) 
é a Matinal (Oração de Alba) é dito: A Oração Matinal de Alba 
tem dois estados ou dois tempos, e para cada um deles tem suas 
próprias características.

Será que pode se dizer que começa com a Sunnah da Oração de 
Aurora em consideração à ordem e sequência entre as Sunnahs?

A opinião mais próxima da verdade é: Se não forem da mesma 
natureza – como a Sunnah antes da Oração de Aurora e Sunnah 
Matinal, não se pode falar de ordem e sequência, porém se 
forem Sunnahs do mesmo gênero como as subsequentes – há 
uma probabilidade no assunto. E Allah o Altíssimo sabe melhor.  
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Trigésimo Quarto Tópico: 
Será que há interferência entre a Sunnah da Oração 
de Aurora e a de Oração Matinal?

Não há sobreposição / interferência entre si, porque elas 
são Sunnah planejadas por si mesmas, então não há sobreposi-
ção entre as Sunnahs regulares, ou entre o Witr e a Sunnah da 
Oração de Ishá (Oração de Noite), porque o princípio é que não 
há sobreposição / interferência.

Trigésimo Quinto Tópico: Qual das duas práticas é 
melhor que a outra, prolongar a Oração voluntária 
noturna ou participar de Sessão Matinal?

Para esclarecer isso, algumas pessoas perguntam – especial-
mente na última dezena do Ramadan: Qual é a melhor forma 
de proceder, empenhar-se na adoração até ao romper de Aurora 
ou mais, ou melhor, agir de maneira moderada repousando um 
pouco para conseguir sentar na sessão matinal até o nascimento 
do sol?

Neste caso há várias situações:

Primeira situação: Juntar ambas as práticas é melhor.

Segunda situação: Vivificar a última dezena do Ramadan é 
melhor do que participar de sessão matinal e a prática de oração 
depois, porque uma das noites da última dezena de Ramadan 
tem nela a Noite do Decreto, ela é melhor que mil meses e, 
quem nela parar para observar a oração facultativa, terá seus 
pecados anteriores revogados. 
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Terceira situação: Quando houver coincidência entre as 
práticas ao longo dos dias de ano – além da última dezena de 
Ramadan – neste contexto haverá prioridade entre as adorações, 
nisso olha a virtude de tempo e de adoração:

O tempo de Suhr (refeição de aurora antes do jejum) começa 
no último terço até o romper de aurora e suas especificidades são: 

1. O tempo em que Allah Todo-Poderoso desce para o céu 
mais próximo da terra, então a súplica neste tempo é 
atendida, o perdão é aceito, melhor tempo para a prática 
de oração noturna facultativa e nela também é o período 
de pernoitar melhor até na oração de Aurora;

2. Sabendo que Sessão Matinal até o nascimento do sol é 
Sunnah e a recompensa nela esperando e praticando a 
oração no fim do horário;

3. Melhor em relação à prática: Quando meditamos nas 
Escrituras Sagradas referentes à Oração facultativa 
noturna, é muito melhor porque nela insere inúmeras 
práticas, cada vez que as ações e as virtudes se multiplicam 
em uma ação será melhor que outra. Porém, alguns teó-
logos veem que dormir antes do rompimento de aurora 
é melhor para que evite soneca na Sessão Matinal e para 
conseguir se recordar de Allah após a Oração de Aurora, 
mas o assunto exige ainda muita ponderação, aliás, cada 
um observa aquilo que for mais benéfico e melhor para 
seu coração.  
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Trigésimo Sexto Tópico: Qual das duas práticas é 
melhor na sexta-feira: cumprir com Sessão Matinal 
ou voltar para casa para se preparar para a Oração 
de sexta-feira com o banho e a chegada à mesquita 
muito cedo?

Neste contexto há duas situações:

Primeira situação: Se for Imam (líder das orações na mes-
quita) para ele a sua situação não conflitante, porque para Imam 
não é aconselhável chegar cedo à mesquita, a sua presença na 
hora de Sermão ser-lhe-á suficiente, porque esta é a prática do 
Mensageiro de Allah n.

Abu Hurairah E narra: relatou que o Profeta de Allah n 
disse: “Há um anjo em cada porta da mesquita registrando aquele 
que (vem) primeiro (à mesquita para a oração de sexta-feira). E 
ele [o Profeta n] o comparou a alguém que oferece um camelo 
como sacrifício, então ele continuou na ordem decrescente até chegar 
ao ponto em que o mínimo (sacrifício) é o de um ovo. E quando 
o Imam se senta (no púlpito), os registros são dobrados e eles (os 
anjos) prestam atenção à menção de Allah, (escutando Sermão)”.  
Relatado por Muslim, nº 1886.

Aparentemente consta na Sunnah que o Profeta de Allah n 
ficava para sessões matinais mesmo nas sextas-feiras, porque tal 
prática fazia com frequência, como consta na opinião da maioria 
dos juristas. Porém, a mais correta indica que na maioria das 
vezes caso não haja prova contrariando isso.

Segunda situação: Para quem não é Imam. Este assunto é vol-
tado para o início da primeira hora na sexta-feira e início do seu 
horário, nisso há várias opiniões:

Primeira opinião: Começa depois do rompimento de aurora. 
Esta é a opinião das academias dos Imams Shafii e Ahmad (que 
Allah tenha misericórdia por eles);
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Segunda opinião: Começa depois do nascimento do sol. Esta 
é a opinião da academia de Imam Abu Hanifah e a escolha de 
Ibn Hajar Al-Assqalani (que Allah tenha misericórdia por eles);

Terceira opinião: Começa depois de sol passar pelo meridiano / 
meio-dia solar. Esta é a opinião de academia de Imam Málik 6.

A opinião mais próxima da verdade: A segunda opinião está 
mais próxima da verdade, isto é, começa depois do nascimento 
do sol. Estae é a visão de um grupo de juristas / sábios, por isso 
que os nossos antepassados se esforçavam para chegarem muito 
cedo, infelizmente a perda e a negligência da Sunnah e aspectos 
da adoração é o que se observa diante de muita gente que não vão 
à oração de sexta-feira senão muito tarde, quase no início de ser-
mão, talvez a oração esteja próxima ou durante a sua prática, que 
Allah nos ajude. Acabam perdendo muitos benefícios tais como: 
oração supérflua, recitando do Nobre Alcorão e recordação de 
Allah o Majestoso. Com isso, eles acabam perdendo uma grande 
recompensa neste dia, que é um dos melhores dias perante Allah o 
Altíssimo. Ó Allah, não nos prive desses benefícios.

Abu Hurairah E narra: relatou que o Profeta de Allah n 
disse: “Aquele que toma banho (após relações conjugais) na sexta-
-feira, e depois vai (para a mesquita), será como aquele que oferece 
um camelo em busca de recompensa de Allah; e aquele que vem na 
segunda hora será como aquele que oferece uma vaca para em busca 
de recompensa de Allah; e aquele que vem na terceira hora será como 
aquele que oferece um carneiro de chifres em busca de recompensa de 
Allah; e aquele que vem na quarta hora será como aquele que oferece 
uma galinha buscando recompensa de Allah; e quem vem na quinta 
hora será como aquele que oferece um ovo em busca de recompensa de 
Allah. E quando o Imam sobe ao púlpito, os anjos (que escrevem os 
nomes daqueles que vêm à mesquita antes da vinda do Imam) fecham 
os registros deles para se sentarem e ouvir Sermão”. Relatado por 
Al-Bukhari e Muslim.
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Consequentemente, na primeira opinião ocorre discordância 
e posteriormente trataremos sobre o assunto de predileção sobre 
as práticas. Quanto à segunda opinião e terceira não há discórdia 
salvo naquilo que as pessoas perguntam dizendo: 

Qual é o melhor: Sentar para uma Sessão Matinal, em seguida 
descansar um pouco e depois ir para a Oração de sexta-feira? Ou 
então: Não precisa sentar para Sessão Matinal, nem descansar 
depois da Oração de Aurora para em seguida ir para a Oração de 
sexta-feira? 

O melhor que pode se dizer é o seguinte: Para quem deseja ir à 
Oração de sexta-feira depois de nascimento do sol e chegar às pri-
meiras horas, pode deixar de cumprir com a Sunnah de se sentar 
para uma Sessão Matinal para não perder a oportunidade de che-
gar à mesquita nas primeiras horas do dia depois do nascimento 
do sol, mas para quem não deseja ir cedo à mesquita, melhor é ele 
sentar para uma Sessão Matinal na sexta- feira até o nascimento 
do sol, em seguida vai se preparar para a Oração de sexta-feira, na 
segunda, ou na terceira ou depois disso. 

O que foi narrado sobre sentar-se para uma Sessão Matinal até 
o nascimento do sol, os Companheiros do Profeta n e depois 
deles os servos devotos dentre os nossos antepassados, que eles se 
sentavam nas sessões matinais todos os dias até o nascimento do 
sol, quer seja na sexta-feira ou um dia normal. 

Pode-se dizer que: A pessoa deve olhar para aquilo que é mais 
adequado para o seu coração quando as virtudes se opõem, porque 
dentre as causas da legislação e seus propósitos é melhorar a condi-
ção espiritual de corações e a disciplina de almas.  
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Trigésimo Sétimo Tópico: Qual das duas opções 
é melhor: Sentar até o nascimento do sol para 
conseguir a recompensa prometida nisso ou 
participar de um funeral?

Neste contexto há duas situações:

Primeira situação: Se o funeral for obrigatório, isto é, não haver 
ninguém que faça o funeral além dele – então, a obrigatoriedade 
neste caso é uma prioridade do que cumprir com a Sunnah.

Segunda situação: Caso haja pessoas para acompanharem e 
fazerem o sepultamento, neste caso pode cumprir com a Sunnah, 
porque o funeral se torna uma obrigação comum que quando um 
grupo de Muçulmanos cumpre, o resto estará isento de pecado. 
Esta é a opinião de a maioria dos juristas.

Ao dizer que a virtude / recompensa está comprovada – então, 
a recompensa de Hajj e de Umrah - será melhor que a recom-
pensa de um Qirat e, o Qirat é equivalente à montanha de Uhud 
ou maior que ela.  

Abu Hurairah E narra: relatou que o Profeta de Allah n 
disse: “Se alguém comparecer ao funeral e fizer a oração fúnebre 
receberá a recompensa de um Qirat, e se alguém comparecer ao fune-
ral até o enterro receberá a recompensa de dois Qirats, o menor deles 
equivalente a montanha de Uhud, ou um deles sendo equivalente a 
Uhud”. Relatado por Al-Bukhari, nº1323.

Abu Hurairah E narra: relatou que o Profeta de Allah n 
disse: “Quem acompanha um funeral e oferece a oração fúnebre e 
sai, terá uma recompensa Qirat. E quem acompanha e oferece a ora-
ção fúnebre então fica até que o enterro seja concluído terá dois Qirat 
de recompensa, ambos dos quais são maiores do que a montanha de 
Uhud”. Relatado por An-Nassai, nº1997.

Para concluir: Acompanhar um funeral e participar do sepulta-
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mento pode ser melhor do que sentar-se em uma Sessão Matinal 
até o nascimento do sol - considerando os interesses na obten-
ção de bem e afastamento de mal. É melhor por outras consi-
derações, como participação no funeral dos pais, da esposa, dos 
irmãos, dos filhos e assim por diante, porque é uma forma de 
fortalecimento de laços familiares e benevolência a eles.

Trigésimo Oitavo Tópico: Será que a Oração 
Matinal pode se repor para que a considere uma 
Sunnah independente?

Neste assunto há divergência entre os sábios (que Allah 
tenha misericórdia por eles):

Primeira opinião: Deve repor a Oração perdida, consequen-
temente, a Oração Matinal são duas rakaahs, com as quais pode 
incluir na intenção da Sunnah da Oração de Alba, e a pessoa deve 
fazer a reposição caso tenha perdido. Esta é a doutrina de alguns 
Shafitas, porque esta oração tem um tempo. 

Segundo Qatada narra sob a autoridade de Anass Bin Malik 
(que Allah esteja satisfeito com eles) narra: Profeta de Allah n 
disse: “Aquele que se esquece de uma oração, ou dorme sem observá-
-la, a sua expiação é (apenas) que a observe quando se lembrar dela 
ou acordar”. Relatado por Muslim.

Segunda opinião: Não é necessário fazer a reposição, porque 
perde o tempo de nascimento do sol. Por ser uma Sunnah que 
seu tempo já passou, o mais correto é não repor alvo com a exis-
tência de uma evidência. 

E a opinião mais próxima da verdade: Não será necessário repor 
caso não apresente as condições anteriores.
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Trigésimo Nono Tópico: Será que é necessário 
repor a Oração de Alba para quem acha que é a 
mesma coisa com a Oração Matinal?

Neste assunto há divergência entre os sábios (que Allah 
tenha misericórdia por eles):

Primeira opinião: Deve repor a Oração – mesmo depois do 
meio dia solar, porém se repor da Oração de Zuhr será válida a 
reposição. Esta é a opinião de um grupo de juristas.

Segunda opinião: Não é necessário repor a oração. Esta é a 
opinião da maioria dos juristas das academias Islâmicas.

A opinião mais próxima da verdade: Pode repor a oração 
Sunnah. Segundo Anass Bin Malik E narra: Mensageiro de 
Allah n disse: “Aquele que se esquece de uma oração, ou dorme 
sem observá-la, a sua expiação é (apenas) que a observe quando se 
lembrar dela ou acordar”. Relatado por Muslim.

Os ditos do Profeta n englobam todo tipo de oração, quer 
seja obrigatória, quer seja facultativa, subsequentes ou não sub-
sequentes, porque consta que o Mensageiro de Allah n fez a 
reposição de Sunnah de Aurora e a do Zuhr.

Será que fará reposição normalmente?

Opinião mais próxima da verdade: Há duas situações:

Primeira situação: Se deixar isso por uma desculpa islamica-
mente aceita, deve repor, segundo o Hadith anterior.

Segunda opinião: Se deixar sem ser por uma desculpa islami-
camente aceita, pode-se comparar com o assunto em questão: 
reposição por deixar oração obrigatória sem motivo justifica-
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tivo? O assunto é possível, e as escrituras toleram isso. Allah o 
Altíssimo sabe melhor.

É narrado que Aisha I disse: “Se o Mensageiro de Allah n 
perdesse as quatro Rakaah antes do Zuhr, ele as realizava depois 
dos dois Rakaah que vêm depois do Zuhr”. Darussalam, nº 1158.

Quadragésimo Tópico: Como juntar entre a 
opinião da Oração Matinal ser a mesma coisa 
que a Oração de Alba e os ditos do Profeta n: 
“A oração dos penitentes / arrependidos é feita 
quando os camelos jovens desmamados sentem o 
calor da areia”? Qual das duas situações é melhor: 
A oração de Alba no início do dia ou quando o sol 
está muito alto?

Ibn Jauzi 6 diz: “Quando o sol está muito alto, é a melhor 
hora”.

Meio de junção entre Hadith: “Receberá a recompensa de Hajj e 
Umrah completos...” e o Hadith anterior, será da seguinte forma: 

• Pode se dizer: Não há nada em um dos dois Hadiths que 
indique que praticar uma das duas ações é melhor do que 
a outra.

• Não é possível juntar entre os dois assuntos e as duas prá-
ticas, especialmente porque o horário de Alba, pois seu 
tempo é amplo até ao meio-dia sol / sol no meridiano – 
na hora do chamamento para a Oração de Zuhr -, e que 
se ele fizer a oração no início do horário, não é necessário 
que faça no final do horário devido à legitimidade de ser 
mais do que duas rakaahs, como uma pessoa divide sua 
oração noturna para o início da noite e no final.
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• Cada Hadith é interpretado de uma maneira específica, 
então quem se senta após a Oração de Aurora até o nas-
cimento do sol, a oração de Dhuha (Alba) é melhor para 
ele, e quem não se sentar, atrasar a oração de Dhuha até 
o momento em que o sol estiver forte será melhor. E essa 
combinação tem análogos no dizer de alguns estudiosos 
/ sábios.

• É possível para preferência aplicando as regras de diferen-
ciação entre as boas ações, tais como:

a)- Regra: “A recompensa é o resultado de diferença de clas-
sificação na notabilidade, então se as duas ações forem iguais 
em todos os aspectos, a maior recompensa será para a mais 
destacada entre ambas”.

Al-Qarafi 6 diz: “A abundância na prática de ações, muitas 
vezes exige uma imensidão de bondades”; “O que exige mais prática 
tem mais valor / virtude”.

Não há dúvida de que a Sessão Matinal após a Oração de 
Aurora e em seguida fazer a oração é mais importante do que a 
oração solitária de Dhuha ao meio-dia.

b)- Isso se enquadra na regra: “O que remonta a uma deter-
minada adoração é melhor que pode se recorrer ao seu tempo 
e lugar”.

c)- Isso se enquadra na regra: “O que traz bondade ao cora-
ção é melhor, porque as ações não se diferenciam entre si pela 
forma e número, mas sim pelo que está inserido no coração”; 
“A adoração de coração é melhor que a dos membros”; “As 
virtudes variam entre pessoas diferentes”.
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Para que a nossa Nação volte à glória
Vivermos sempre nela sem desfalque

Estávamos distraídos e desatentos
Da montaria de povo que apressou na corrida

Meus irmãos, vamos vivificar a Sunnah
Para libertarmos os corações desatenção

Porque a alma pura voa sempre alto
Com suas asas no mundo de sessão matinal

Vamos ocupar tempo precioso da recordação
Em reclusão com Allah e não com amigos

Esta é a vida do coração, esse é o seu alimento
E sua salvação da brasa ardente

Ó Allah, rogamos-Te a bondade às nossas almas, a pureza e a 
dignidade aos nossos corações, proporcione a firmeza nos nossos 
assuntos, defenda a Sua Religião, Seu Livro e a Sunnah do Teu 
Profeta, Teus servos crentes / devotos, Seus servos vulneráveis   e 
ansiosos.

Ó Senhor meu, vim até a Ti e não suplico a ninguém além de TI
Não baterei nenhuma porta além da Tua, para expor minha necessidade

E até mais um encontro no caminho do conhecimento e da 
orientação, que Allah Todo-poderoso nos facilite na prática de 
boas ações com a Sua transigência e generosidade.

Mesmo nós que estejamos distantes e separados
Unimo-nos através da recordação se estivemos desunidos fisicamente

Considerações finais
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• Abertura aos horizontes para práticas sérias;
• Nostalgia dos corações;
• Viagem sucedida de um casal;
• Disputa de divulgadores nas procissões de peregrinos;
• Sofrimento de um jovem;
• Resumo de regras de viagem;
• A provisão de um viajante;
• A obra-prima nas regras de Umrah e da Mesquita Sagrada;
• A provisão de Moutamir (visitante para fazer Umrah); 
• Tendo em vista a saudade de regras de sessão de matinal;
• A provisão da sessão matinal;
• Os incentivos, esperanças, dores e regras;
• Combinação Sincera para aproveitamento de Ramadan;
• Passos para a visita à Casa Sagrada de Allah;
• A sentença de participar nas comemorações de descrente 

com argumento de angariar benefícios e divulgação do 
Islam no caminho de Allah;

• Alívio dos corações nas regras e diretrizes dos limites;
• As respostas claras nos diretrizes da repetição da leitura do 

capítulo de abertura;
• Desfrute de olhar as provisões de junção de orações durante 

a chuva;
• Parte de algumas regras de hospedagens nos hotéis;
• A licença nas regras de oração fúnebre;
• A humildade científica.
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