➢ A Oração é um rio de purificação e perdão: foi narrado a

بسم ا الرحن الرحي
Meu irmão muçulmano:

A Oração a Oração..!

1

Por: Shaikh Muhammad bin Saalih Al-Uthaymin
(Que Allaah tenha misericórdia dele)

Traduzido por: Abu Abdillaah Faisal bin Muhammad
***

Uma Publicação
Nur Al-Islam Publicações.Com

1

A tradução deste folheto é parte de um conjunto de mensagens de Shaikh
ibn Uthaymin, que Allaah tenha misericórdia dele, sobre a Oração, Wudu,
Banho e Purificação, páginas 2-4, publicado em forma de folheto com o
título  الصلة الصلةpela Presidência Geral para a Promoção da Virtude e
Prevenção Contra os Males do Reino da Arábia Saudita.

O Islaam deu uma grande importância ao assunto da Oração,
bem como deu ênfase a sua menção e elevou o seu estatuto,
portanto ela (i.e. a Oração) é o principal pilar do Islaam depois
dos dois testemunhos da Fé, como disse o Profeta ﷺ:«O
Islaam foi erguido sobre cinco [pilares]: testemunhar que
não existe divindade digna da verdadeira adoração exceto
Allaah, e testemunhar que Muhammad é Mensageiro de
Allaah, efetuar a Oração, pagar a Caridade Obrigatória
(Zakaat), jejuar o mês de Ramadaan e efetuar a
peregrinação à Casa». [Relatado por Al-Bukhaari e Muslim]
E a Oração é a mãe das adorações e a melhor dentre as
obediências, razão pela qual veio nos textos do Alcorão e da
Sunnah mencionado a ordem da sua observância com
pontoalidade e regularidade nos seus devidos tempos.
O Altíssimo Disse: «ٍSede regulares nas Orações bem como a
Oração do meio» [Al-Baqarah: 238], e Disse: «E efetuai a
Oração e pagai a Zakaat e inclinai-vos juntamente com os
que se inclinam» [Al-Baqarah: 43], e disse, Glorificado e
Exaltado Seja Ele: «Exceto os que efetuam a Oração.
Aqueles que são regulares nas suas Orações». [Al-Ma’arij:
22-23].
E o último conselho do Profeta  ﷺantes da sua transferência
para a mais elevada Companhia foi: «[Apegai-vos] a Oração
[apegai-vos] a Oração e [tratai bem os] vossos escravos».
[Relatado por Abu Dawud, e autenticado por Al-Albaani]
Sendo assim, a Oração é a melhor dentre as ações: Pois foi
perguntado ao Mensageiro  ﷺsobre qual era a melhor dentre
as ações, ao que respondeu: «A Oração no seu devido
tempo». [Relatado por Muslim]
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partir de Abu Hurairah, que Allaah esteja Satisfeito com ele, a
partir do Profeta  ﷺcomo tendo dito: «O que acham se
existisse um rio na porta da casa de um vós, e tomasse
banho nele todos os dias cinco vezes, será que ele ficaria
com alguma sujidade [no seu corpo]?» Responderam: “Não
ficaria nele nenhuma sujidade”. Ele disse: «Este é o exemplo
das cinco Orações diárias, com elas Allaah remove os
pecados [do servo]». [Relatado por Al-Bukhaari e Muslim]

➢ A Oração é uma expiação dos pecados e más ações: foi
narrado por Abu Hurairah, que Allaah esteja Satisfeito com ele,
que o Mensageiro de Allaah  ﷺdisse: «As cinco Orações
[diárias], bem com a Oração da Sexta-feira para outra
Sexta-feira são expiações dos pecados cometidos entre elas,
desde que não sejam pecados maiores». [Relatado por
Muslim]

➢ A Oração é um escudo e segurança para o servo no
mundo: foi narrado por Jundub bin Abdullaah, que Allaah
esteja Satisfeito com ele, disse: O Profeta  ﷺdisse: «Aquele
que orar a Oração da manhã (i.e. Oração de Fajr) estará
sobre a proteção de Allaah». [Relatado por Muslim]

➢ A Oração é uma garantia de Allaah para [o servo]
entrar no Paraíso noutro mundo: foi narrado a partir de
Ubaadatu bin Saamit, que Allaah esteja Satisfeito com ele,
disse: ouvi o Mensageiro de Allaah  ﷺa dizer: « Allaah
prescreveu aos servos as Cinco Orações, portanto, aquele
que as efetuar e não abandonar algo delas desprezando a
sua obrigação, terá perante Allaah uma garantia de entrar
no Paraíso...». [Relatado por Abu Dawud, An-Nassaai, e é uma
narração autêntica]

➢ A Oração é a primeira coisa na qual o servo prestará
contas no Dia da Ressurreição: foi narrado por Abdullaah bin
Qurat disse: O Mensageiro de Allaah  ﷺdisse: «A primeira
coisa na qual o servo prestará contas no Dia da
Ressurreição é a Oração, caso isso esteja correto, então as
suas restantes ações estarão corretas, e caso a Oração esteja
incorreta, então suas as restantes ações estarão incorretas».
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[Relatado por At-Tabaraani em Al-Awssat, e é uma narração
boa]

➢ A Oração é uma luz: foi relatado a partir do Profeta ﷺ
como tendo dito: «A Oração é uma luz». [Relatado por
Muslim]

➢ A Oração é um meio de comunicação entre o servo e o
seu Senhor: Allaah, O Altíssimo disse numa narração Quduss:
«Dividi a Oração em duas metades: para Mim e para o meu
servo, e o meu servo terá aquilo que pedir. Assim, quando o
meu servo diz: “Todos louvores e elogios pertencem a
Allaah, Senhor de toda a criação.” Allaah, O Altíssimo
Responde: “O Meu servo Me elogiou...”». [Relatado por
Muslim]

➢ A Oração é uma proteção contra o Inferno: foi narrado a
partir de Abu Zuhair ‘Ammaaratu bin Ruraibah, que Allaah
esteja Satisfeito com ele, disse: ouvi o Mensageiro de Allaah
 ﷺa dizer: «O Inferno não tocará a pessoa que ora antes do
sol nascer e antes do sol se pôr». [Relatado por Muslim], ou
seja, a [Oração] de Fajr e [Oração] de Asr.

➢ A Oração é uma proteção contra a descrença, politeísmo
ou idolatria: foi relatado a partir de Jaabir, que Allaah esteja
Satisfeito com ele, como tendo dito: “ouvi o Mensageiro de
Allaah  ﷺa dizer: «Com certeza, [a barreira] existente entre
uma pessoa e o politeísmo ou a descrença é o abandono da
Oração». [Relatado por Muslim]

➢ A Oração de Fajr e Ishaa em congregação é uma
proteção contra a hipocrisia: foi relatado a partir de Abu
Hurairah, que Allaah esteja Satisfeito com ele, que o
Mensageiro de Allaah  ﷺdisse: «Não existe Oração mais
difícil para os hipócritas que a Oração de Fajr e Ishaa, e se
eles soubessem das [recompensas] delas, viriam nem que
fossem a gatinhar». [Relatado por Al-Bukhaari e Muslim]

encontrar Allaah amanha sendo muçulmano, então que seja
regular nessas Orações onde quer que sejam anunciadas, pois
na verdade, Allaah Legislou para o vosso Profeta [ ﷺvários]
Sunnah de orientação, caso orais nas vossas casas, como ora
este desobediente em casa dele, então tereis abandonado a
Sunnah do vosso Profeta, e caso abandonardes a Sunnah do
vosso Profeta, então estarei perdidos. Não existe pessoa que se
purifica e efetua a purificação com perfeição, em seguida se
dirige à mesquita dentre essas mesquitas, exceto que Allaah
irá de considerar cada passo que ele der como uma boa ação,
e com esses passos [Allaah] irá de elevar o seu grau e
Apagará dele com cada passo um pecado. E eu via entre nós
(i.e. companheiros do Profeta  )ﷺque ninguém abandonava a
Oração em congregação exceto um hipócrita conhecido com a
sua hipocrisia, a pessoa era trazida carregado nos ombros de
duas pessoas até ser colocado em pé na fileira.” [Relatado por
Muslim]
Portanto, ó meu irmão muçulmano:

✔ Apresse em se dirigir à mesquita assim que ouvires o
Adhaan.

✔ Deixe o que está na tua mão, pois Allaah é Maior do que
tudo.
✔ Esteja sempre no estado de purificação, preparado para
[responder] ao chamamento do Misericordioso.

✔ Faça a tua wudu perfeitamente, e aumente a tua caminhada
para as mesquitas e fique [na mesquita] a espera de uma
Oração para outra.

✔ Durma cedo e no estado de purificação, para garantir que
acordes para fazer a Oração de Fajr com facilidade.

✔ Seja consistente em efetuar as [Orações] Facultativas com
destaque para a Oração de Witr, e ore durante a noite nem que
seja dois rak’ah.

✔ Faça esforço de orar sempre na primeira fila, e não saia da
mesquita antes de fazeres os Adhkaar depois das Orações.
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✔ A essência da Oração é a tranquilidade, portanto ore
tranquilo.

✔ Reflita naquilo que ti é recitado do Alcorão durante a
Oração.

➢ A Oração em congregação é uma dentre as Sunnah da
orientação2: foi relatado a partir de ibn Mas’ud, que Allaah
esteja Satisfeito com ele, disse: “Aquele que gostaria de
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✔ Abstenha-se de olhar nos lados durante a Oração, ou olhar
para o relógio ou brincar com a roupa, pois isso na verdade é o
contrário da tranquilidade.

[Nota do tradutor]: Algo que é obrigatório seguir.

4

5

6

