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1. ABANDONAR A 1. ABANDONAR A SALAAHSALAAH  TOTALMENTE  TOTALMENTE

Na verdade isso é Na verdade isso é kufrkufr (descrença) e a evidência está no  (descrença) e a evidência está no Qur'aanQur'aan, na , na SunnahSunnah Autêntica e no Autêntica e no  
consenso da  consenso da  ummahummah. Allaah Ta'aala afirma:  . Allaah Ta'aala afirma:  “Então, se se voltam e cumprem a oração e“Então, se se voltam e cumprem a oração e  
concedem concedem az-zakahaz-zakah, serão, pois vossos irmãos na religião.”, serão, pois vossos irmãos na religião.”[Surah At-Tawbah: 11] Bem[Surah At-Tawbah: 11] Bem  
como na como na SunnahSunnah: O : O hadithhadith  de Jaabir em que o Profeta (de Jaabir em que o Profeta (SallAllaahu 'Alaihi wa sallamSallAllaahu 'Alaihi wa sallam) disse:) disse:  
“Entre um homem e o “Entre um homem e o shirkshirk está o abandono da  está o abandono da SalaahSalaah.”.” [ [Al-Muslim SahihAl-Muslim Sahih] ] 

É relatado por Abu Dawud, An-Nassa'i, Ibn Maajah e At-Tirmidh na autoria  de BuraidahÉ relatado por Abu Dawud, An-Nassa'i, Ibn Maajah e At-Tirmidh na autoria  de Buraidah  
Ibn Al-Husaib que o Profeta (Ibn Al-Husaib que o Profeta (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse:  ) disse:  “O compromisso entre“O compromisso entre  
nós e eles (i.e. o Profeta e/ou seus sucessores e aqueles que afirmam ser Muçulmanos) énós e eles (i.e. o Profeta e/ou seus sucessores e aqueles que afirmam ser Muçulmanos) é  
a  a  SalahSalah, assim aquele que abandonar (a  , assim aquele que abandonar (a  SalahSalah) é um descrente.”) é um descrente.” [Ahmad e outros e é [Ahmad e outros e é  
sahihsahih] ] 

Também  no  consenso  (Também  no  consenso  (al-Ijmaa'al-Ijmaa'):  Abdullah  Ibn  Shaqiq  ():  Abdullah  Ibn  Shaqiq  (radiyAllaahu  'anhuradiyAllaahu  'anhu)  disse:  “Os)  disse:  “Os  
Companheiros de Muhammad (Companheiros de Muhammad (radiyAllaahu 'anhumradiyAllaahu 'anhum)  não consideravam o abandono de) não consideravam o abandono de  
qualquer outra acção como qualquer outra acção como kufrkufr (descrença) excepto (abandonar) a  (descrença) excepto (abandonar) a SalaahSalaah.” [At-Tirmidh e.” [At-Tirmidh e  
outros com uma cadeia autêntica de narradores]outros com uma cadeia autêntica de narradores]

2. ADIAR A 2. ADIAR A SALAAHSALAAH DO TEMPO PRESCRITO DO TEMPO PRESCRITO

Esta é uma violação de acordo com as palavras de Allaah Ta'aala:  Esta é uma violação de acordo com as palavras de Allaah Ta'aala:  “Por certo, a oração,“Por certo, a oração,  
para os crentes é prescrição com para os crentes é prescrição com tempos marcadostempos marcados.”.” [Surah An-Nissaa': 103]  [Surah An-Nissaa': 103] Al-MawqutAl-Mawqut   
(tempos marcados)(tempos marcados) indica o decreto de um tempo específico e o adiamento da  indica o decreto de um tempo específico e o adiamento da SalaahSalaah além além  
do tempo obrigatório  (do tempo obrigatório  (fardhfardh)  é  um pecado maior  e  Allaah é  o  Único  sobre Quem nós)  é  um pecado maior  e  Allaah é  o  Único  sobre Quem nós  
dependemos.   Anas narra  que o Profeta (dependemos.   Anas narra  que o Profeta (SallAllaahu 'alayhi  wa sallamSallAllaahu 'alayhi  wa sallam)  disse:  )  disse:  “Esta é a“Esta é a  
SalaahSalaah do hipócrita ( do hipócrita (munaafiqmunaafiq);  Quando ele senta e observa o sol até que este esteja); Quando ele senta e observa o sol até que este esteja  
entre os cornos do entre os cornos do ShaytaanShaytaan, então ele levanta para efectuar quatro (, então ele levanta para efectuar quatro (rak'aatrak'aat) recordando) recordando  
Allaah pouco.”Allaah pouco.” [Muslim] [Muslim]
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Se esta é a Se esta é a SalaahSalaah do hipócrita, então qual é a  do hipócrita, então qual é a SalaahSalaah de alguém que adia a oração até que de alguém que adia a oração até que  
passe o período completo da passe o período completo da SalaahSalaah sem nenhuma desculpa válida? sem nenhuma desculpa válida?

3. O ABANDONO REGULAR OU OCASIONAL DA ORAÇÃO EM CONGREGAÇÃO3. O ABANDONO REGULAR OU OCASIONAL DA ORAÇÃO EM CONGREGAÇÃO  
NA NA MASJIDMASJID

A ordem  foi  dada  para  se  efectuar  a  A  ordem  foi  dada  para  se  efectuar  a  SalaahSalaah em  congregação  na   em  congregação  na  MasjidMasjid.  A  .  A  SalaahSalaah em em  
congregação (congregação (al-jamaa'ahal-jamaa'ah) é uma obrigação excepto para os que têm uma desculpa válida) é uma obrigação excepto para os que têm uma desculpa válida  
de acordo com a  de acordo com a  Shari'ahShari'ah.  O Mensageiro de Allaah (. O Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse:) disse:  
“Quem ouvir o chamamento (“Quem ouvir o chamamento (al-adhaanal-adhaan) e depois disso não o responder (i.e. não ir ao) e depois disso não o responder (i.e. não ir ao  
masjidmasjid), não há  ), não há  salaahsalaah para ele excepto com uma desculpa válida.” para ele excepto com uma desculpa válida.” [Relatado por Ibn [Relatado por Ibn  
Maajah e outros com uma forte cadeia de narradores (Maajah e outros com uma forte cadeia de narradores (isnaadisnaad), Hafidh Ibn Hajar disse: “A), Hafidh Ibn Hajar disse: “A  
sua cadeia está de acordo com as condições de Muslim.”]sua cadeia está de acordo com as condições de Muslim.”]

Allaah ta'ala também diz:Allaah ta'ala também diz:

“E Curvai-vos com os que se curvam.”“E Curvai-vos com os que se curvam.” [Surah Al-Baqarah: 43] [Surah Al-Baqarah: 43]

Num  Num  hadithhadith em Al-Bukhaari  e  Muslim ( em Al-Bukhaari  e  Muslim (mutafaqun 'alayhimutafaqun 'alayhi):  ):  “...Eu gostaria  de  deixar  (a“...Eu gostaria  de  deixar  (a  
salaahsalaah após o seu início)  e dirigir-me àqueles homens que não atendem a  após o seu início)  e dirigir-me àqueles homens que não atendem a Salaah Salaah (em(em  
congregação) e queimar as suas casas.”congregação) e queimar as suas casas.”

4. A FALTA DE TRANQUILIDADE (4. A FALTA DE TRANQUILIDADE (AT-TAMA'NINAHAT-TAMA'NINAH) DURANTE A ) DURANTE A SALAAHSALAAH

Isso  geralmente  é  feito  fora  de  ignorância  e  isso  é  um  pecado  aberto,  porque  aIsso  geralmente  é  feito  fora  de  ignorância  e  isso  é  um  pecado  aberto,  porque  a  
tranquilidade é um pilar (tranquilidade é um pilar (ruknrukn) da ) da SalaahSalaah sem o qual a  sem o qual a SalaahSalaah está incorrecta. O  está incorrecta. O hadithhadith do do  
homem que efectuou a sua  homem que efectuou a sua  SalaahSalaah defeituosamente é uma clara evidência sobre isso. O defeituosamente é uma clara evidência sobre isso. O  
significado de significado de tama'ninahtama'ninah (tranquilidade) é que alguém ore tranquilo na  (tranquilidade) é que alguém ore tranquilo na ruku'ruku' (curvatura), (curvatura),  
em pé ('em pé ('itidaalitidaal), prostração (), prostração (sujudsujud), e sente entre as duas prostrações (), e sente entre as duas prostrações (julusjulus), e deve ficar), e deve ficar  
nestas posições de modo que todos os seus ossos estejam à vontade com o lugar,  nãonestas posições de modo que todos os seus ossos estejam à vontade com o lugar,  não  
devendo se apressar entre as porções da oração até que tenha alcançado a tranquilidadedevendo se apressar entre as porções da oração até que tenha alcançado a tranquilidade  
nela e dado cada o seu tempo. O Profeta (nela e dado cada o seu tempo. O Profeta (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse para esse que) disse para esse que  
foi impetuoso durante a sua foi impetuoso durante a sua SalaahSalaah sem observar a própria tranquilidade:  sem observar a própria tranquilidade: “Volte e faça a“Volte e faça a  
SalahSalah porque tu não fizeste a  porque tu não fizeste a SalahSalah.”.”

5. PRECEDER INTENCIONAMENTE O 5. PRECEDER INTENCIONAMENTE O IMAAMIMAAM NOS MOVIMENTOS DA ORAÇÃO NOS MOVIMENTOS DA ORAÇÃO  
OU NÃO O SEGUIR NOS SEUS MOVIMENTOS.OU NÃO O SEGUIR NOS SEUS MOVIMENTOS.

Isso anula a  Isso anula a  SalaahSalaah ou   ou  rak'ahrak'ah daquele que se curva antes do seu   daquele que se curva antes do seu  ImaamImaam,  invalida a sua, invalida a sua  
rak'ahrak'ah a menos que ele o siga depois com outra curvatura. É obrigatório para a pessoa que a menos que ele o siga depois com outra curvatura. É obrigatório para a pessoa que  
ora  com  um  ora  com  um  ImaamImaam seguir-lhe  completamente  sem  preceder-lhe  ou  atrasar  (nos seguir-lhe  completamente  sem  preceder-lhe  ou  atrasar  (nos  
movimentos) atrás dele em qualquer  movimentos) atrás dele em qualquer  ruknrukn (pilar). Abu Dawud e outros transmitem com (pilar). Abu Dawud e outros transmitem com  
uma cadeia autêntica de narradores a partir de Abu Hurairah que o Mensageiro de Allaahuma cadeia autêntica de narradores a partir de Abu Hurairah que o Mensageiro de Allaah  
((SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: ) disse: “Certamente, o “Certamente, o ImaamImaam é para ser seguido, portanto se é para ser seguido, portanto se  
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ele fizer o  ele fizer o  takbirtakbir então façam   então façam  takbirtakbir e não façam o   e não façam o  takbirtakbir antes dele, e se ele curvar antes dele, e se ele curvar  
então curvem e não curvem antes dele fazer isso...”então curvem e não curvem antes dele fazer isso...” [Sua origem são os dois  [Sua origem são os dois SahihSahih e Al- e Al-
Bukhaari tem uma narração igual a essa narrada por Anas]Bukhaari tem uma narração igual a essa narrada por Anas]

Quem esquecer ou quem é ignorante é desculpado.Quem esquecer ou quem é ignorante é desculpado.

6. PRONUNCIAR A INTENÇÃO (6. PRONUNCIAR A INTENÇÃO (NIYYAHNIYYAH) DA ORAÇÃO DE FORMA AUDÍVEL) DA ORAÇÃO DE FORMA AUDÍVEL

Isso é uma inovação Isso é uma inovação (bid'ah).(bid'ah). O Profeta ( O Profeta (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) nunca fez a intenção) nunca fez a intenção  
para a  para a  SalaahSalaah audível. Ibn Qayyim (r audível. Ibn Qayyim (rahimahullaahahimahullaah) disse em  ) disse em  Zaad Al-Ma'aadZaad Al-Ma'aad ou   ou  Al-HudaaAl-Hudaa   
An-NabawiyyAn-Nabawiyy: Quando o Profeta (: Quando o Profeta (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) levantava para efectuar a) levantava para efectuar a  
SalaahSalaah ele dizia:   ele dizia:  ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR e permanecia em silêncio, ou seja não pronunciava ae permanecia em silêncio, ou seja não pronunciava a  
sua intenção audível. Nem disse: “eu irei de orar para Allaah tal e tal sua intenção audível. Nem disse: “eu irei de orar para Allaah tal e tal SalaahSalaah virado para a virado para a  
QiblahQiblah, 4 , 4 rak'aatrak'aat como o  como o ImaamImaam ou seguidor.” Tudo isso é  ou seguidor.” Tudo isso é bid'ahbid'ah, ninguém relatou com uma, ninguém relatou com uma  
cadeia autêntica que ele (cadeia autêntica que ele (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) fez isso, nem mesmo alguém fraco,) fez isso, nem mesmo alguém fraco,  
nenhum nenhum MusnadMusnad, nenhum , nenhum MursalMursal, nem uma simples palavra. Na verdade, ninguém dentre, nem uma simples palavra. Na verdade, ninguém dentre  
os  os  SahaabahSahaabah narrou  ou  os  melhores  dos  seguidores  das  gerações  ( narrou  ou  os  melhores  dos  seguidores  das  gerações  (Taabi'inTaabi'in),  nem  os  4),  nem  os  4  
ImaamImaam.”.”

7. NÃO RECITAR A SURAH AL-FAATIHA NA 7. NÃO RECITAR A SURAH AL-FAATIHA NA SALAAHSALAAH..

A recitação da (Surah) Al-Faatiha é um pilar (A recitação da (Surah) Al-Faatiha é um pilar (ruknrukn)  e a  )  e a  SalaahSalaah de quem não a recita é de quem não a recita é  
inválida.  Isso  de  acordo  com o dito  do  Profeta  (inválida.  Isso  de  acordo  com o dito  do  Profeta  (SallAllaahu  'alayhi  wa  sallamSallAllaahu  'alayhi  wa  sallam):  ):  “Quem“Quem  
efectuar uma efectuar uma SalaahSalaah em que a Al-Faatiha não é recitada, então, isso é  em que a Al-Faatiha não é recitada, então, isso é khidaajkhidaaj (não terá (não terá  
sucesso) - e ele (sucesso) - e ele (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) repetiu 3 vezes - ) repetiu 3 vezes - incompletaincompleta.” [Relatado por.” [Relatado por  
Muslim a partir de Abu Hurairah] Muslim a partir de Abu Hurairah] 

Também é relatado nos dois  Também é relatado nos dois  SahihSahih o   o  hadithhadith de 'Ubaadah Ibn Saamit ( de 'Ubaadah Ibn Saamit (RadiyAllaahu 'anhuRadiyAllaahu 'anhu))  
marfu'anmarfu'an (atribuível ao Profeta,  (atribuível ao Profeta, SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam): “A ): “A SalaahSalaah é nula para aquele é nula para aquele  
que não recita a abertura do Livro (i.e. Surah Al-Faatiha). Em outras palavras de 'Ubaadah:que não recita a abertura do Livro (i.e. Surah Al-Faatiha). Em outras palavras de 'Ubaadah:   
“Isso é o que vocês recitam atrás do vosso  “Isso é o que vocês recitam atrás do vosso  ImaamImaam? Nós dissemos:  Sim. Ele disse:  Não? Nós dissemos:  Sim. Ele disse:  Não  
façam isso excepto com a abertura do Livro (Al-Faatiha), pois a  façam isso excepto com a abertura do Livro (Al-Faatiha), pois a  SalaahSalaah é inválida para é inválida para  
aquele que não recita isso .” [Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidh, Ibn Hibbaan] Esta é umaaquele que não recita isso .” [Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidh, Ibn Hibbaan] Esta é uma  
evidência da sua obrigação para o seguidor (i.e. aquele que ora por trás do evidência da sua obrigação para o seguidor (i.e. aquele que ora por trás do ImaamImaam).).

8.  LEVANTAR  PARA  COMPLETAR  UM  8.  LEVANTAR  PARA  COMPLETAR  UM  RAK'AHRAK'AH PERDIDO  ANTES  DO   PERDIDO  ANTES  DO  IMAAMIMAAM  
FINALIZAR COMPLETAMENTE O SEGUNDO FINALIZAR COMPLETAMENTE O SEGUNDO TASLIMTASLIM

É relatado no  É relatado no  SahihSahih  MuslimMuslim que o Mensageiro de Allaah ( que o Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi  wa sallamSallAllaahu 'alayhi  wa sallam))  
disse: disse: “Não me precedam na “Não me precedam na rukuruku' (curvatura), nem na ' (curvatura), nem na sujudsujud (prostração), nem a sair da (prostração), nem a sair da  
oração (oração (alal--insiraafinsiraaf).”).” Os estudiosos disseram que o significado de   Os estudiosos disseram que o significado de  al-insiraaal-insiraaf é f é at-taslimat-taslim e é e é  
assim denominado porque o orador pode depois sair (da oração) e isso somente (ocorre)assim denominado porque o orador pode depois sair (da oração) e isso somente (ocorre)  
depois do segundo depois do segundo taslimtaslim. Aquele que precede o . Aquele que precede o ImaamImaam deve permanecer no seu lugar até deve permanecer no seu lugar até  
que o que o ImaamImaam complete a sua  complete a sua salahsalah, em seguida, ele pode levantar e completar tudo o que, em seguida, ele pode levantar e completar tudo o que  
perdeu, e Allaah sabe melhor.perdeu, e Allaah sabe melhor.
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9. A RECITAÇÃO DO 9. A RECITAÇÃO DO QUR'AANQUR'AAN NA  NA RUKU'RUKU' OU DURANTE A  OU DURANTE A SUJUDSUJUD

Isso é proibido baseado na narração a partir de ibn Abbaas (rIsso é proibido baseado na narração a partir de ibn Abbaas (radiyAllaahu 'anhuadiyAllaahu 'anhu) em que o) em que o  
Profeta  (Profeta  (SallAllaahu  'alayhi  wa  sallamSallAllaahu  'alayhi  wa  sallam)  disse:  )  disse:  “Eu  fui  impedido  de  recitar  o  “Eu  fui  impedido  de  recitar  o  Qur'aanQur'aan  
enquanto curvando ou na prostração...”enquanto curvando ou na prostração...”  [[MuslimMuslim]]

'Ali (r'Ali (radiyAllaahu 'anhuadiyAllaahu 'anhu) narra: ) narra: “O Mensageiro de Allaah (“O Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam))  
impediu-me de recitar o impediu-me de recitar o Qur'aanQur'aan enquanto curvando ou prostrando.” enquanto curvando ou prostrando.”  [[Muslim e outrosMuslim e outros]]

10. NÃO PRONUNCIAR O 10. NÃO PRONUNCIAR O TAKBIRATUL-IHRAAMTAKBIRATUL-IHRAAM ( (TAKBIRTAKBIR DE ABERTURA) DE ABERTURA)

Este é o maior erro, pois o Este é o maior erro, pois o takbiratul-ihraamtakbiratul-ihraam é um pilar ( é um pilar (ruknrukn) da S) da Salaahalaah que deve ser feito que deve ser feito  
pelo orador quando levantar para a  pelo orador quando levantar para a  salaahsalaah e bem como depois de se juntar ao   e bem como depois de se juntar ao  ImaamImaam na na  
posição de curvatura (posição de curvatura (rukuruku'). A melhor e completa  metodologia é fazer o '). A melhor e completa  metodologia é fazer o takbirtakbir ( (al-ihraamal-ihraam))  
e em seguida o outro e em seguida o outro takbirtakbir antes de ir ao  antes de ir ao rukuruku'. Abu Hurairah ('. Abu Hurairah (radiyAllaahu 'anhradiyAllaahu 'anhu) narrou:u) narrou:  
“O  Mensageiro  de  Allaah  (“O  Mensageiro  de  Allaah  (SallAllaahu  'alayhi  wa  sallamSallAllaahu  'alayhi  wa  sallam)  fazia  )  fazia  takbirtakbir quando quando  
levantava para a levantava para a salaahsalaah e fazia  e fazia takbirtakbir ao se curvar.” ao se curvar.”
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