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Pergunta  nº1Pergunta  nº1:  O  lugar  escolhido  para  a  oração  dos  dois  ':  O  lugar  escolhido  para  a  oração  dos  dois  'EidEid deve  ser  terra   deve  ser  terra  WaqfWaqf  
(pertencente) aos Muçulmanos ou pode ser efectuado em qualquer sítio?(pertencente) aos Muçulmanos ou pode ser efectuado em qualquer sítio?

Pergunta nº2:Pergunta nº2: O lugar para orar as duas orações de ' O lugar para orar as duas orações de 'EidEid deve ser distante da cidade ou da deve ser distante da cidade ou da  
localidade?localidade?

Pergunta nº3Pergunta nº3: E caso haja uma cidade grande onde não tenha um lugar específico fora da: E caso haja uma cidade grande onde não tenha um lugar específico fora da   
cidade  para  as  duas  orações  de  'cidade  para  as  duas  orações  de  'EidEid,  mas  existem  muitos  espaços  dentro  da  cidade,  mas  existem  muitos  espaços  dentro  da  cidade  
pertencentes a um governo não-Muçulmano e dão permissão para se orar as duas Oraçõespertencentes a um governo não-Muçulmano e dão permissão para se orar as duas Orações   
de 'de 'EidEid neles? neles?

Pergunta nº4:Pergunta nº4: Quantos   Quantos  TakbiraatTakbiraat (dizer:  “ (dizer:  “Allaahu AkbarAllaahu Akbar  [[Allaah é o MaiorAllaah é o Maior]”]”) existem na) existem na  
Oração de 'Oração de 'EidEid e em que posição eles são pronunciados durante a  e em que posição eles são pronunciados durante a SalaahSalaah, de acordo com a, de acordo com a  
SunnahSunnah do Mensageiro ( do Mensageiro (SallaAllaahu 'Alayhi wa SallaamSallaAllaahu 'Alayhi wa Sallaam)?)?
------------------------------------------------------

Resposta:Resposta:  PrimeiroPrimeiro, As duas Orações de ', As duas Orações de 'EidEid devem ser efectuadas em lugares abertos, mas devem ser efectuadas em lugares abertos, mas  
não é necessário que o lugar seja terra não é necessário que o lugar seja terra WaqfWaqf (pertencente) aos Muçulmanos, (ou que) seja (pertencente) aos Muçulmanos, (ou que) seja  
distante da cidade ou da localidade.distante da cidade ou da localidade.

SegundoSegundo,  Se  não  existir  um  lugar  específico  para  os  Muçulamnos  efectuarem  as  duas,  Se  não  existir  um  lugar  específico  para  os  Muçulamnos  efectuarem  as  duas   
Orações de 'Orações de 'Eid,Eid, mas exister um lugar que pode ser efectuado, que seja propriedade de um mas exister um lugar que pode ser efectuado, que seja propriedade de um   
governo não-Muçulmano que permite aos Muçulmanos residentes de efectuarem a governo não-Muçulmano que permite aos Muçulmanos residentes de efectuarem a SalaahSalaah  
nele, (então) é permitido efectuar a  nele, (então) é permitido efectuar a  SalaahSalaah nele (i.e. no espaço em causa), e não há mal nele (i.e. no espaço em causa), e não há mal   
fazendo isso, se Allaah assim quiser.fazendo isso, se Allaah assim quiser.

TerceiroTerceiro,  O  número  de  ,  O  número  de  TakbiraatTakbiraat durante  a  Oração  de  ' durante  a  Oração  de  'EidEid é   é  sete  no  primerio  sete  no  primerio  Rak'ahRak'ah  
(unidade da Oração), incluindo a abertura (unidade da Oração), incluindo a abertura TakbiratTakbirat--ul-Ihramul-Ihram (dizer: “ (dizer: “Allaahu AkbarAllaahu Akbar  [[Allaah éAllaah é  
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o Maioro Maior]”  ]”  na abertura da Oração),  e  na abertura da Oração),  e  cinco no segundo  cinco no segundo  Rak'ahRak'ah,  não incluindo o  ,  não incluindo o  TakbirTakbir  
pronunciado  ao  levantar  do  pronunciado  ao  levantar  do  SujudSujud (prostração)  para  efectuar  o  segundo   (prostração)  para  efectuar  o  segundo  Rak'ahRak'ah.  As.  As  
posições de pronunciar posições de pronunciar TakbirTakbir (extras): no primeiro  (extras): no primeiro Rak'ahRak'ah depois do  depois do Takbirat-ul-IhramTakbirat-ul-Ihram, e no, e no  
segundo:  depois  do  segundo:  depois  do  TakbirTakbir pronunciado ao  levantar  do   pronunciado ao  levantar  do  SujudSujud para  efectuar o  segundo para  efectuar o  segundo  
Rak'ahRak'ah..

Que Allaah nos garanta o sucesso. Que a Paz e Bênçãos estejam sobre o nosso ProfetaQue Allaah nos garanta o sucesso. Que a Paz e Bênçãos estejam sobre o nosso Profeta   
Muhammad, a sua  família, e os seus Companheiros.Muhammad, a sua  família, e os seus Companheiros.

O Comité Permanente para Pesquisas Acadêmicas e Promulgação de Veredictos IslâmicosO Comité Permanente para Pesquisas Acadêmicas e Promulgação de Veredictos Islâmicos
Shaykh 'Abdul-'Aziz ibn 'Abdullaah ibn BaazShaykh 'Abdul-'Aziz ibn 'Abdullaah ibn Baaz
Shaykh 'Abdul-Razzaq 'AfifyShaykh 'Abdul-Razzaq 'Afify
Shaykh 'Abdullaah ibn Qa'udShaykh 'Abdullaah ibn Qa'ud
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