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Escrito pelo nobre Shaykh Naasir ud-Din al-Albaani (rahimahullah) em Damasco, dia 21
Sha’baan 1395H
Há alguns fragmentos de conselho e pontos proveitosos que eu ofereço aos
nossos irmãos que estão quase a executar a Hajj...

PRIMEIRO – O peregrino deve temer o seu Senhor através de lhE obedecer, e
ele deve ter muita cautela em não cair naquilo que Allah proibiu, como Allah
Ta’ala diz:

“A peregrinação se faz em meses determinados. E quem
neles se propõe a peregrinação, então, não haverá união
carnal nem perversidade nem contenda, na peregrinação.”
[Surat-al-Baqarah ayah: 197]
E o Profeta (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) disse: “Aquele que executa a Hajj e não
fala de forma obscena ou comete mal então ele retorna de seus pecados como no
dia que a sua mãe lhe deu à luz.”, e se ele fizer isto então a sua Hajj seria aceite e
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Rasulullah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) diz: “A Hajj aceite – não há recompensa
menor para ela senão o Paraíso”. Portanto ele deve estar consciente daquilo sobre
o qual muitos são afectados por causa da sua ignorância ou desvio:

A – Direccionar qualquer forma de adoração a outro além de Allah (shirk). E
nós temos visto muitas pessoas a caírem em Shirk – como orar pela remoção de
agonia ou ajuda dos Profetas e os piedosos em vez de Allah sozinho, e tomar
juramentos por eles em veneração deles – então por as suas acções eles
invalidaram completamente a sua Hajj. Como Allah Ta’ala diz:

“Em verdade, se idolatras, teus atos anular-se-ão e,
certamente, serás dos perdedores.” [Surat-ul-Zumar: ayah 65]

B – Alguns homens rapam a sua barba – como é uma acção pecaminosa – e
fazendo-a envolve quatro pecados separados como expliquei em “O Original”.

C – O uso de anéis de ouro pelos homens – e isto é Haram – e para mais aqueles
que são conhecidos por anéis de casamento incluindo isso além disto, o pecado
de imitar os Cristãos.

SEGUNDO – Aquele que tenciona executar a Hajj e não trouxe um animal de
sacrifício (Hadi) com ele então ele deve tencionar de executar a Hajj de Tamattu'
[ver o Glossário] – como o Profeta (sallallaahu 'alayhi wa sallam) ordenou os seus
companheiros para fazer no fim, e como ele se tornava zangado quando alguém
não cumpria esta ordem de mudar a intenção de Hajj para uma 'Umrah e ele
(sallallaahu 'alayhi wa sallam) disse: “Eu entrei a 'Umrah para dentro da Hajj até ao
Dia de Ressurreição”, e quando alguns dos seus Companheiros perguntaram se
ele tinha feito isso somente para aquele ano ou para sempre o Profeta (sallallaahu
'alayhi wa sallam) juntou os seus dedos e disse: “Eu entrei a 'Umrah na Hajj até ao
Dia de Ressurreição, não só por um tempo, mas para sempre.”
E por causa disto ele ordenou Fatimah e também todas as suas esposas – que
Allah esteja satisfeito com elas todas – para deixar o estado de Ihram depois da
conclusão da 'Umrah, e portanto Ibn 'Abaas (radiyAllaahu 'anhu) costumava dizer:
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“Quem quer que faça tawaaf da Casa – então ele deixou Ihram – a Sunnah do
vosso Profeta – mesmo que sejam adversos a ela.”
Portanto cada um que não trouxe o animal de sacrifício com ele, deve evocar que
ele irá de executar 'Umrah – nos três meses de Hajj, e aquele que declara a sua
intenção para executar Hajj Mufrad (Hajj por conta própria) ou Hajj Qaarin
então ele ouve do Profeta (sallallaahu 'alayhi wa sallam) para mudá-la para 'Umrah
– então ele deve obedecer rapidamente mesmo depois de chegar a Makkah e Sa'i
entre Safaa e Marwah – depois ele deve deixar o estado de Ihram – e de seguida
declarar a intenção para a Hajj no Dia de Tarwiyyah – o oitavo dia de Dhul
Hijjah.

“Ó vós que credes! Atendei a Allah e a Seu Mensageiro,
quando este vos convocar ao que vos dá a verdadeira vida.”
[Soorat-ul-Anfal: ayah 24].

TERCEIRO – Não deves deixar de ficar a noite em Mina na noite antes de
'Arafah como é obrigatório (waajib) – o Profeta (sallallaahu 'alayhi wa sallam) fez
isto e ordenou isto com o seu ditado “Tomai de mim os vossos rituais de
peregrinação.” E deves também ficar a noite em Muzdalifah até orares a oração
Fajr, e se perderes esta estadia então deves pelo menos orar Fajr lá – visto que isso
é ainda mais obrigatório – é especialmente um dos rukn (pilares) da Hajj de
acordo com o ditado mais correcto dos estudiosos – excepto sobre as mulheres e
os fracos – sendo permitido para eles partir depois de metade da noite ter
passado.

QUARTO – E tem muito cuidado para não andar directamente à frente de
alguém orando na Mesquita Haram, não falar de outras mesquitas e lugares de
oração como o Profeta (sallallaahu 'alayhi wa sallam) disse: “Se aquele andando
entre as mãos de um que está orando soubesse o que estava sobre ele então seria
melhor para ele ficar quieto por quarenta (…) do que ele devesse andar entre suas
mãos.” [Maalik, al-Bukhaari, Muslim e as 4 Sunan de Abu Juhaim]. E isto é um
texto geral cobrindo toda a gente andando à frente, de alguém orando – e não
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existe um Hadith autêntica para fazer qualquer excepção para aquele fazendo
(isto) no Masjid Haram – e deves orar lá dentro como em qualquer outro lugar
em direcção a uma sutrah – de acordo com a natureza geral do Hadith em
respeito disso – e existem também algumas narrações do Companheiros (que
Allah possa estar satisfeito com eles) particularmente sobre o Masjid-al-Haram –
que eu mencionei em “O Original”.

QUINTO – O povo de conhecimento deve ensinar aos peregrinos os ritos
(rituais) da Hajj e os seus comandos conforme o Livro e a Sunnah a qualquer
hora que se encontre com eles, e isso não lhes deve parar de chamar para Tawhid
que é a essência do Islam e foi a razão para o envio dos Profetas, e o envio dos
livros revelados, como a maioria das pessoas que nós conhecemos – mesmo
(sendo) alguns deles supostos a procurar conhecimento – nós econtramos(-os) em
ignorância completa dos significados reais das necessidades óbvias de retorno dos
Muçulmanos – sobre as suas madhabs (escolas de pensamento) e vários partidos –
para unificação e união de níveis sobre a base do Livro e da Sunnah, - em crença
('Aqidah) e Regulações (Ahkaam) e transacções, e comportamento, e (acções)
políticas e assuntos económicos e todos os outros aspectos da vida.
E eles devem-se lembrar que cada voz levantada ou qualquer movimento feito
para reformar aquilo que é baseado sobre qualquer outra fundação, que esta
divisão firme e enfraquecimento dos Muçulmanos – que irá de aumentar a
vergonha deles e humilhação – e o estado presente dos assuntos é a prova maior
para isso – e Allah é Aquele do Qual a ajuda é procurada.
E não há nada de mal em debater da melhor maneira – quando requerido, sendo
o tipo de argumentação que é proibido na Hajj o argumento inútil que é também
proibido fora da Hajj, como que fazer mal é (também) proibido fora da Hajj –
pois não sendo isso o debate que é comandado pelo ditado de Allah Ta'ala:

“Convoca ao caminho de teu Senhor, com a sabedoria e a
bela exortação, e discute com eles, da melhor maneira.”
[Soorat-un-Nahi: ayah 125]
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No entanto, deve ser notado que se ao mostrar que não há benefício na discussão
devido à adesão cega da outra pessoa à sua madhab ou opinião própria – (e) se
ele continuar então existe o perigo de entrar naquilo que não é permitido – então
é melhor deixar esta argumentação com ele como o Profeta (sallallaahu 'alayhi wa
sallam) disse “Eu sou um requerente para a casa nos subúrbios do Paraíso para
aquele que deixa (a) discussão mesmo estando ele no direito...
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