169846 - Parecer sobre a poeira que cai de roupas impuras (najis)
Pergunta

A poeira que sai das roupas impuras (najis) quando são movidas é considerada impura? Tudo o
que essa poeira atinge também é considerado impuro? Espero que você possa me aconselhar.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Uma pessoa não é afetada por qualquer coisa que caia sobre ela da poeira de substâncias impuras
(najaasah) ou roupas que foram contaminadas com substâncias impuras, por várias razões:
1. Essa poeira que sai das roupas não tem nenhuma das qualidades das substâncias impuras.
2. Essa poeira geralmente está seca, sem umidade alguma. A impureza (najaasah) não pode
ser transferida, exceto na presença de umidade.
3. Com relação a uma poeira como essa, mesmo que suponhamos que contenha alguma
impureza, a impureza que carregaria é muito pequena, e tentar se proteger disso
geralmente é muito difícil.
Shaikh al-Islam Ibn Taimiyah disse: Coisas que são muito difíceis de se evitar são relevadas, como:
fumaça e poeira que foram transformadas e originadas de coisas impuras, assim como outras
coisas relevadas que são muito difíceis de evitar, como: lama e poeira das ruas. Fim da citação.
Al-Fataawa al-Kubra (5/312).
Al-Khatib ash-Sharbini disse: Uma pequena quantidade de fumaça vinda de coisas impuras ou
poeira de esterco de animais e similares, que podem ser carregados pelo vento como partículas
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minúsculas, é esquecida. Fim da citação.
Mughni al-Muhtaaj (1/128).
Al-Mirdaawi disse: Uma pequena quantidade de fumaça, poeira ou vapor de coisas impuras pode
passar despercebida, a menos que apresente alguma qualidade da substância impura. Esta é a
visão correta de acordo com nossa madhhab. Abu'l-Ma'aali disse que a poeira das impurezas é
relevada em todos os casos, e ele não a restringiu a pequenas quantidades, porque não há como
evitá-la.
É dito em al-Furu’: E esta é a visão correta. Fim da citação.
Al-Insaaf (1/333).
Para mais informações, consulte a resposta à pergunta n° 164471.
E Allah sabe melhor.
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