Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
E proclama a peregrinação às pessoas

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de Allah,
sua família, e seus companheiros.
O Hajj é o pilar mais grandioso além de ser o mais preferível das obediência e o mais
esplêndido na sua proximidade com Deus no Islam. Pois é a convocação de Deus para
seus crentes adoradores, visitem a SUA casa, para que possam purificar sua alma dos
pecados e para que possam testemunhar os benefícios divinos e mundanos no caminho
da peregrinação abençoada. Temos alguns pontos a esclarecer com o dever religioso
que é o Hajj.
Primeiro ponto: O dever do Hajj: Deus impôs o Hajj aos muçulmanos, assim como nos
revelou na surata Al Imran versículo 97: “A peregrinação à Casa é um dever para com
Deus, por parte de todos os seres humanos, que estão em condições de empreendêla; entretanto, quem se negar a isso saiba que Deus pode prescindir de toda a
humanidade.” A capacidade é competência física e material de realizar tal ato, e
proporcionar segurança na ida e na volta e a ausência de obstáculos que o impeçam de
alcançar este objetivo.
E sobre Abdullah bin Omar-Allah está satisfeito com ele relatou que o Mensageiro de
Allah (S.A.A.W) disse: “O Islam se assenta sobre cinco pilares. O primeiro de todos é
darmos testemunho de que não há outra divindade além de Deus, e que Mohammad
é o Seu Mensageiro; o segundo é praticarmos as orações; o terceiro é pagarmos o
tributo social (zacat) e o quarto é peregrinarmos à Casa de Deus (em Makka), e o
quinto é observarmos o jejum de Ramadan.” (Bukhári e Musslim)
Segundo ponto: a virtude do Hajj: A peregrinação tem uma grande recompensa, é uma
das melhores obras onde o servo se aproxima do seu Criador, Abu Hurayrah que Deus
esteja satisfeito com ele relatou que quando o Mensageiro (S.A.A.W) foi perguntado:
“Qual ação é a melhor de todas?” Ele respondeu: “Creres em Deus e no Seu
Mensageiro.” Foi-lhe perguntado mais: “E o que vem depois?” Ele disse: “Esforçai-vos
no caminho de Deus.” Foi-lhe perguntado ainda: “E depois disso?” Ele respondeu:
“Peregrinares destituídos de vícios e defeitos.” (Bukhári e Musslim), e também disse
(S.A.A.W): “A recompensa para uma peregrinação livre de vícios) é nada menos que o

Paraíso.” (Bukhári e Musslim). Pois a peregrinação livre de vícios nunca cairá em
tentações.
Das suas grandes recompensas: O ser humano se purifica dos pecados, assim como o
Profeta (S.A.A.W) disse: “Uma pessoa que cumprir a peregrinação, e, durante a
mesma, se abstiver dos vícios e defeitos, essa pessoa retornará (da peregrinação)
devidamente purificada, como se tivesse sido parida por sua mãe, nesse mesmo dia!”
(Bukhári e Musslim. Em outro hadith relatado por Ibn Chimássa que ele e outras pessoas
foram visitar Amr Ibn al ‘Ás Que Allah esteja satisfeito com ele, que se encontrava a
ponto de morrer, chorou muito e disse: “ Porém, quando Deus pôs o Islam no meu
coração, fui ter com o Profeta (S), e lhe disse: ‘Dá-me a tua mão direita para receberes
o meu testemunho e o meu compromisso para contigo!’ Porém, quando estendeu a
mão direita, retirei a minha. Então me perguntou: ‘Ó Amr, que acontece?’ Disse eu:
‘Gostaria que me concedesses uma condição.’ Perguntou: ‘E que condição é essa?’
Respondi: ‘Que eu seja perdoado!’ Disse ele: ‘Não sabes, acaso, que o Islam apaga todo
o passado, quando a pessoa o abraça? Que a emigração apaga tudo o que ocorreu
anteriormente a ela? e que a peregrinação apaga tudo o que se passou anteriormente
a ela?’.
Das recompensas: Que o peregrino é atendida a sua suplica, o Profeta (S.A.A.W) disse:
os peregrinos e os (peregrinos da Umrah), se suplicar a Deus ele os atenderá, e se eles
pediram perdão, ELE os perdoará.” (al-Bazar)
Terceiro Ponto: Aviso de deixar o Hajj tendo a capacidade: O muçulmano deve realizar
o Hajj enquanto ele tem capacidade física e financeira. No hadith do Sahih: "Apresse o
Hajj, pois voce não sabe o que te acontecerá" (narrado por Ahmad)
'Abd-Allaah Ibn' Abbaas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: Quem tem dinheiro,
não faz Hajj, e não paga zakaah sobre sua riqueza, Allah pedirá a ele que retorne quando
ele morrer. Allahe revelou na surata Al Munaficun versículos 10 e 11: “ Fazei caridade
de tudo com que vos agraciamos, antes que a morte surpreenda qualquer um de vós,
e este diga: Ó Senhor meu, porque não me toleras até um término próximo, para que
eu possa fazer caridade e ser um dos virtuosos? Porém, Deus jamais adiará a hora de
qualquer alma, quando ela chegar, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto
fazeis.” Todos aqueles que deixarem o seu dever e foi preguiçoso na obediência, ele se
arrependerá e lamentará quando a sua morte chegar.
É por isso que os estudiosos disseram que aquele que morrer e não realizou o Hajj e
tinha condições financeiras, os seus herdeiros devem realiza-lo antes da divisão da
herança, pois é uma dívida com Deus e deve ser quitada. Ibn Abbas que Allah esteja
satisfeito com ele relatou que uma mulher veio até Profeta (S.A.A.W) e disse: “Minha

mãe prometeu realizar o Hajj, então ela morreu antes de realiza-lo. Posso faze-lo por
ela?, Ele disse: Sim, o faça por ela, pois se a sua mãe tivesse uma dívida, iria paga-la
por ela? Ela disse: Sim, Ele disse: compra com o seu dever perante Deus, pois Deus é o
mais digno pela sua lealdade. Bukhari
Quarto ponto: Allah ordenou o Hajj uma vez na vida para um muçulmano que é capaz,
tem condições, doente e incapacitado, que tem a capacidade financeira para alguém
realiza-lo por ele, e este relato confirma o que foi dito, Ibn Abbas que Allah esteja
satisfeito com ele relatou que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Ó povo, o Hajj foi lhe
ordenado. Então al-Aqra 'ibn al-Habbis disse: "Todo ano, Ó Mensageiro de Allah, ele
disse: Se eu disser, será obrigatoria que é obrigado e vocês não irão fazer e não irão
conseguir faze-lo a fazer, o Hajj é uma só vez.”AHMAD
Quinto ponto: Os benefícios do Hajj: O Hajj tem benefícios mundanos e na outra vida,
Deus Altíssimo mencionou na surata Al Hajj versículos 27 e 28 : “ ele disse E proclama
a peregrinação às pessoas; elas virão a ti a pé, e montando toda espécie de camelos,
de todo longínquo lugar, Para testemunhar os seus benefícios e invocar o nome de
Deus, nos dias mencionados.” Quanto aos benefícios da vida após a morte, é Deus
esteja satisfeito com você, e os benefícios da vida mundana são os benefícios que você
receba de saúde, os sacrifícios, a peregrinação e o comércio. Foi narrado sobre Abu
Hanifa, ele comparava entre todas as adorações antes de fazer o Hajj, quando o fez, ele
preferiu o Hajj entre todas as adorações, pelo o que viu das suas características.

Sexto Ponto: O peregrino, que deseja realizar o Hajj, deve começar com o
arrependimento, se afastar dos delitos, devolver o que foi depositado pelas
pessoas e pagar as dívidas, e verificar a origem do dinheiro halal, porque
Allah é bom e não aceita nada além de bom.
Então, muçulmanos sejam tementes a Deus, e tomem a iniciativa em
realizar o Hajj, o quanto puderem, e não atrasem tendo a habilidade e a
capacidade. A vida é curta e o futuro é desconhecido, e a saúde não é
segura e você sabe o valor deste pilar aos olhos da Sharia, e conheceram o
perigo em deixa-lo e em se atrasar para realiza-lo, assim Deus altíssimo nos
revelou na surata Al Hajj versículo 32: “Tal será. Contudo, quem enaltecer
os símbolos de Deus, saiba que tal (enaltecimento) partirá de quem
possuir piedade no coração.”

