112171 - Como uma mulher deve esfregar as mãos úmidas na cabeça ao
fazer wudu'
Pergunta
Como é que uma mulher deve esfregar as mãos úmidas na cabeça ao fazer wudu'?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
A maneira pela qual uma mulher – e um homem com cabelos longos – deve esfregar a cabeça ao
fazer wudu' é a que foi narrada nos ahadith de ar-Rubayyi bint Mu'awwidh (que Allah esteja
satisfeito com ela). Ahmad (26484) e Abu Dawud (128) narraram dela que o Mensageiro de Allah
(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) fez wudu' em sua casa, e ele passou as mãos
por toda a cabeça, desde a coroa da cabeça e por toda a extensão até a parte de trás, e ele não
perturbou ou bagunçou os cabelos. Classiﬁcado como hasan por al-Albaani em Sahih Abi Dawud.
O que se entende por "coroa da cabeça" é o topo da cabeça, ou seja, começando a esfregar do
alto para baixo.
Al-‘Iraaqi disse: O que se quer dizer é que ele começaria a esfregar do topo da cabeça para baixo,
e ele fez isso de cada lado. Fim da citação de 'Awn al-Ma'bud.
Outra maneira bem conhecida de esfregar também foi narrada, que é esfregar o cabelo com as
duas mãos da frente para trás e, em seguida, trazer as mãos de volta ao local onde se iniciou. Mas
esse método desarruma o cabelo, e o método preferido para as mulheres é esfregar a cabeça da
primeira maneira ou esfregar da frente para a parte de trás da cabeça e não trazer as mãos de
volta. Essa é outra interpretação do hadith de ar-Rubayyi'. Consulte a resposta à pergunta nº
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45867.
Ibn Qudaamah (que Allah tenha misericórdia dele) disse em al-Mughni (1/87): Se alguém que tem
cabelos teme desarrumá-los se esfregar as mãos de trás para frente, sobre a cabeça, ele pode não
o fazer. Isto foi aﬁrmado por Ahmad. Foi perguntado a ele: Como alguém que tem cabelos até os
ombros deve esfregar (a cabeça) durante o wudu'? Ele esfregou as mãos na cabeça uma vez e
disse: Assim, para evitar bagunçar o cabelo, ou seja, ele deve esfregar as mãos até a parte de trás
da cabeça e não as trazer para a frente novamente.
Se ele quiser, pode esfregar a cabeça, como foi narrado por ar-Rubayyi' sobre como o Mensageiro
de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) fez wudu' em sua casa, e ele
esfregou a cabeça inteira, do alto de cada lado para trás, e ele não perturbou ou bagunçou os
cabelos. Narrado por Abu Dawud. Ahmad foi perguntado: Como uma mulher deve esfregar o
cabelo? Ele disse: Assim; e ele colocou a mão no meio da cabeça, puxou-a para a frente, levantoua e colocou-a onde havia começado; depois, puxou-a para trás. Tudo o que se esfregar depois de
esfregar o que é obrigatório é bom o suﬁciente. Fim da citação.
E Allah sabe melhor.
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