O status da oração no Islam
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
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
Falaremos sobre a adoração (oração) imposta por Deus à nação sete quando o Profeta
subiu ao céu na jornada de Isra e Miraj, pois foi a maior evidência e afirmação da
importância da oração.
Foi imposta a todos os profetas e nações, desde Adão que a paz de esteja com ele até
Muhammad (S.A.A.W), Deus mencionou os profetas: “Abraão, Ló, Isaque e Jacó” que a
paz esteja com eles, e depois disse como foi mencionado na surata Al Ambiya versículo
73: “E os designamos imames, para que guiassem os demais, segundo os Nossos
desígnios, e lhes inspiramos a prática do bem, a observância da oração, o pagamento
do zakat, e foram Nossos adoradores.”, e também a ordenou a Moisés quando dirigiuo a palavra no vale sagrado, surata Taha versículo 14: “Sou Deus. Não há divindade
além de Mim! Adora-Me, pois, e observa a oração, para celebrar o Meu nome.”, e
foram os primeiros mandamentos do nosso Senhor a Jesus que a paz esteja com ele
quando ele falou no berço, assim como foi mencionada na surata Mariam versículo 31:
“e me encomendou a oração e (a paga do) zakat enquanto eu viver.”
Deus abriu e selou os atributos dos fiéis virtuosos com ela, revelando na surata Al
Muninun do versículo 1 ao 11: “É certo que prosperarão os fiéis, Que são humildes em
suas orações. Que desdenham a vaidade. Que são ativos em pagar o zakat. Que
observam a castidade, Exceto para os seus cônjuges ou cativas— nisso não serão
reprovados. Mas aqueles que se excederem nisso serão os transgressores. Os que
respeitarem suas obrigações e seus pactos, E que observarem as suas orações. Estes
serão os herdeiros. Herdarão o Paraíso, onde morarão eternamente.”. Então esta é
uma afirmação da importância da oração, porque a oração é a única adoração após os
dois testemunhos que nunca pode ser deixada de lado pelos humanos, você é ordenado
a preservá-lo no seu ambiente ou ao viajar, na saúde e na doença, na paz e guerra,
enquanto as outras adorações além da oração da adoração pode ser deixada de lado
quando você é incapaz de realizá-las.
Pois é a maior ação no islam, disse o Profeta (S.A.A.W): “Deus concederá virtudes aos
muçulmanos em três coisas: “ Oração, jejum e zakat”.AHMAD

É a obra mais amada por Deus sem dúvida, “A oração é o melhor tema, aqueles que
possam realiza-la com frequência, pois o façam. ”TABARANI
Ela é a absolvição para seus pecados, então elimine seus pecados com a oração, “As
cinco orações diárias (obrigatórias), a oração da sexta-feira (consecutivamente) e a
observância do jejum no mês de Ramadan (consecutivamente), expiam as faltas nesse
período.” MUSLIM
Ela é o caminho para o paraíso, quem quiser alcançar os degraus mais altas do Paraíso e
acompanhar o Profeta então deve orar, pois o Profeta (S.A.A.W) disse a Rabia bin Ka'b
quando o perguntou o que tem que fazer para poder acompanhá-lo no Paraíso, ele
disse: “Então ajuda-me por meio de multiplicares tuas prostrações na oração!”
(MUSLIM), e em outro Hadith o Profeta disse: “Cinco orações prescritas por Deus para
as pessoas, quem realiza-las sem as desperdiçar, e sem desrespeitar o seu valor, Deus
reservará o seu lugar no Paraíso.” ABU DAUD.
A oração é o refúgio dos fiéis, “entregue suas preocupações nas orações”. O Profeta
(S.A.A.W) quando passava por dificuldades orava. Deus Louvado seja revelou na surata
Al Bacara versículo 45: “Amparai-vos na perseverança e na oração.”. A quem foi
privado de ter o seu filho, reflita nas palavras de Deus Todo-Poderoso mencionadas na
surata Al Imran versículo 39: “Os anjos o chamaram, enquanto rezava no oratório,
dizendo-lhe: Deus te anuncia o nascimento de João, que corroborará o Verbo de Deus,
será nobre, casto e um dos profetas virtuosos.”. A quem está passando por momentos
financeiros difíceis, pondere nas palavras do Criador, reveladas na surata Al Imran
versículo 37: “Cada vem que Zacarias a visitava, no oratório, encontrava-a provida de
alimentos, e lhe perguntava: Ó Maria, de onde te vem isso? Ela respondia: De Deus!
porque Deus agracia imensuravelmente quem Lhe apraz.”.
Como pode ser negligente, e é a primeira coisa a ser julgada no dia do juízo final, assim
como o Profeta (S.A.A.W) disse: “A primeira coisa sobre a qual o indivíduo irá ser
questionado, no Dia do Julgamento, será a oração (salat). Se ela for constatada estar
em ordem, ele será considerado realizado, e atingirá o seu objetivo. Se for constatado
haver qualquer defeito ou deficiência nela, ele estará arruinado e será um perdedor.”
TIRMIZI. Então não deixe que nada o distraia da oração, caso contrário você será um
dos perdedores, pois o Todo-Poderoso revelou na surata l Munaficun versículo 9: “Ó
fiéis, que os vossos bens e os vossos filhos não vos alheiem da recordação de Deus,
porque aqueles que tal fizerem, serão desventurados.”, então não deixe nada te
distrair da oração e da adoração, inevitavelmente amanhã deixaremos este mundo e na
hora do julgamento você se arrependerá do que foi perdido, por isso Deus Altíssimo
revelou na surata Al na surata Al Mauun versículos 4 e 5: “Ai, pois, dos praticantes das
orações, Que são negligentes em suas orações.”.

servos de Deus, o Altíssimo louvou o povo pelo que colocou a oração a frente do seu
comércio, assim Deus mencionou na surata Na Nur versículos 36 e 37: “(Semelhante
luz brilha) nos templos que Deus tem consentido sejam erigidos, para que neles seja
celebrado o Seu nome e neles O glorifiquem de manhã e à tarde, por homens a quem
os negócios e as transações não desviam da recordação de Deus, nem da prática da
oração, nem do pagamento do zakat. Temem o dia em que os corações e os olhos se
transformem.”. Neste caso então, sejam como Deus Louvado quer que vocês sejam em
coloquem a oração a frente do seu comércio, dinheiro, filhos e tudo mais, pois não há
nada de bênção de benção em algo que desvie a sua mente da oração, assim como foi
revelado na surata Al Jumuah versículo 11: “Porém, se quando se depararem com o
comércio ou com a diversão, se dispersarem, correndo para ele e te deixarem a sós,
dize-lhes: O que está relacionado com Deus é preferível à diversão e ao comércio,
porque Deus é o melhor dos provedores.”.
por fim, meus queridos amigos, lembrem-se que seus filhos, seus cônjuges e sua família,
são de sua responsabilidade, e prestarão contas sobre eles. É um dever ensina-los e
incentivá-los e ordená-los a realizar a oração, pois Deus Altíssimo no ordenou na surata
Taha versículo 132: “E recomenda aos teus a oração e sê constante, tu também.”, e o
Profeta (S.A.A.W) disse: “Deus questionará cada pastor sobre as suas
responsabilidades, bem cuidadas ou desperdiçadas.”, além disso o Profeta Abraão que a paz esteja com ele – suplicou ao seu criador dizendo: “Ó Senhor meu, faze-me
observante da oração, assim como à minha prole! Ó Senhor, nosso, escuta a minha
súplica!” revelada na surata Ibrahim versículo 40.

