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Pergunta  nº10  (a):Pergunta  nº10  (a): “Depois  de  recitar  o  Surat  ul-Faatiha  na  oração,  devemos  dizer  o “Depois  de  recitar  o  Surat  ul-Faatiha  na  oração,  devemos  dizer  o  
basmalahbasmalah11   antes da Surah seguinte?” antes da Surah seguinte?”

Shaikh al-Albaani (Shaikh al-Albaani (rahimahullaahrahimahullaah) responde:) responde:

“Se a pessoa que está orando termina de recitar o (Surat) ul-Faatiha e inicia o outro Surah“Se a pessoa que está orando termina de recitar o (Surat) ul-Faatiha e inicia o outro Surah  
do iníciodo início, então  , então  ele recita o  ele recita o  basmalahbasmalah antes disso, porque é parte do Surah,   antes disso, porque é parte do Surah,  exceptoexcepto o o  
Surah Baraa'a (ou seja, Surat ut-Tawbah) como é conhecido. Enquanto que, se ele começarSurah Baraa'a (ou seja, Surat ut-Tawbah) como é conhecido. Enquanto que, se ele começar  
a recitação no a recitação no meiomeio ou no  ou no fimfim do Surah, então aqui  do Surah, então aqui não há não há basmalahbasmalah.”.”

    
Pergunta  nº1  (b):Pergunta  nº1  (b): “Depois  de  recitar  o  Surat  ul-Faatiha,  a  pessoa  começa  a  recitação “Depois  de  recitar  o  Surat  ul-Faatiha,  a  pessoa  começa  a  recitação  
seguinte com o seguinte com o basmalahbasmalah?”?”

Shaikh al-Albaani responde:Shaikh al-Albaani responde:

“Se ele começar o Surah (desde o início), ele recita o “Se ele começar o Surah (desde o início), ele recita o basmalahbasmalah  silenciosamentsilenciosamente; Enquantoe; Enquanto  
que se ele começar a partir do seu meio ou no fim, então não há que se ele começar a partir do seu meio ou no fim, então não há basmalahbasmalah.”.”

  
Pergunta  nº1  (b):Pergunta  nº1  (b): “Se  ele  recitar  mais  de  um  Surah,  deverá  ele  dizer  o   “Se  ele  recitar  mais  de  um  Surah,  deverá  ele  dizer  o  basmalahbasmalah  
silenciosamentesilenciosamente por cada vez (que iniciar um Surah)?” por cada vez (que iniciar um Surah)?”

Shaikh al-Albaani responde: “(Sim), cada vez. Shaikh al-Albaani responde: “(Sim), cada vez. Não é correcto recitar o Não é correcto recitar o basmalahbasmalah (em tom) (em tom)  
altoalto.”.”

1 Dizer “Bismillaah ir-Rahmaan ir-Rahim”
Nota do Tradutor: Para uma discussão detalhada sobre esse tópico veja o livro “Sifat Salaatin-Nabiyy minat-Takbir
ilat-Taslim Ka'annaka Taraahaa” (pág.277) de Shaikh Al-Albaani (rahimahullah).
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