36619 - Pareceres que se aplicam somente às mulheres durante o Hajj
Pergunta

Eu decidi fazer Hajj este ano in sha Allah. Eu espero que você possa me dar alguma recomendação
que seja benéﬁca para mim durante o Hajj.
Eu também gostaria de fazer esta pergunta: há pareceres que se aplicam especialmente às
mulheres durante o Hajj, distintos dos homens?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
TodososlouvoressãoparaAllah.
ParabénspelasuadecisãodeiraMakkahparacumprirodeverobrigatóriodoHajj, estaobrigaçãoà
qualmuitasmulheresmuçulmanasnãoprestamatençãosuﬁciente.
Algumasmulheressãoignorantesdofato de queoHajjéobrigatórioparaelas; algumassabemdisso,
masprocrastinamatéqueamorteaslevadesprevenidaseelasfalharamemirparaoHajj;
ealgumasdelasnãoentendemnenhumdosrituaisentãoelasfazemcoisasquesãoharamepodematéinvali
daro seuHajjsemperceberem. AllahéAqueledeQuembuscamosajuda.
O HajjéumdeverqueAllahordenousobreosseusservos, eleéoquintopilardoIslameéajihaddasmulheres,
comooProfeta (queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) dissea ‘A’isha
(queAllahestejasatisfeitocomela) “A vossajihadéoHajj. ”Narradoporal-Bukhari.
Seguemalgumasrecomendaçõeseospareceresqueseaplicamespecialmenteàsmulheresquequeremf
azeroHajj. EstassãocoisasqueajudarãoatornaroseuHajjaceitável, eumHajjaceito, talcomooProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) disse,
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“trazumarecompensanãomenorqueoParaíso”. Em concordância.
1- SinceridadeparacomAllahéumacondiçãodequalqueratodeadoração, incluindooHajj,
serválidoeaceitável. EntãosejasinceraparacomAllahemseuHajjetomecuidadoemseexibir, porque a
exibiçãoinvalidaasboasaçõesetrazpunição.

2-SeguiraSunnaherealizaraçõesdeacordocomosensinamentosdoProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele)
éasegundacondiçãodasaçõesseremválidaseaceitáveis, porqueoProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) disse,
“Quemquerquerealizequalqueraçãoquenãoestiverdeacordocomestenossoassunto,
teráamesmarejeitada.”NarradoporMuslim.
IstosigniﬁcaquevocêdeveaprenderospareceresdoHajjdeacordocomaSunnahdoProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele),
comaajudadelivrosúteisquesãobaseadosemevidênciassahihdoAlcorãoedaSunnah.
3- Cuidadocomoshirkmaioremenor (associaçãodeoutroscomAllah),
ecomopecadoemtodasassuasformas. ShirkmaiorsigniﬁcaqueumapessoafoialémdolimitedoIslam,
suasboasaçõessãoinvalidadaseelaéexpostaapunição.
Shirkmenorsigniﬁcaqueasboasaçõesdeumapessoasãoinvalidadaseelaéexpostaapunição.
Pecadosigniﬁcaqueelaéexpostaapunição.
4- NãoépermissívelqueumamulherviajeparaoHajj,ouporqualqueroutropropósito,semummahram,
porqueoProfeta (queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) disse:
“Nenhumamulherdeveviajarsemummahram”. Em concordância.
Omahraméomaridoouqualquerhomemqueamulherestejaparasempreproibidadesecasarporcausadel
igaçõesdesangueourada’ah (ligaçõesqueresultamdaamamentação)
ouligaçõesatravésdocasamento. EstaéumadascondiçõesdoHajjserobrigatórioparaasmulheres.
Seumamulhernãotemummahramparaviajarcomela, entãoelanãotemdefazeroHajj.
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5- Umamulherpodeentraremihramemqualquerroupaqueelagoste, pretaoudeoutracorqualquer,
desdequeelaeviteexibiçãodesenfreada (tabarruj)
ouroupasdefamaevaidadetaiscomoroupasapertadas, transparentes, curtas, ﬁnasoudecoradas.
Mulherestambémdevemtercuidadoemevitarroupasquelembremasroupasdoshomensoudoskuﬀar.
Portantonóssabemosquenãoháevidenciaparaapráticadealgumas pessoas
deescolherumacorespecíﬁcaparaasmulheresvestiremnoihram, taiscomoverdeoubranco; pelo
contrário,istoéumtipodebid’ah (inovação)
6- Depoisdeformaraintençãoparaoihram, éharamparaamuhrimah (mulhernoihram)
colocarqualquertipodeperfume, sejanocorpoounasroupas.
7- Éharamparaamuhrimahremoverqualquerﬁodesuacabeçaoucorpoporquaisquermétodos,
eapararasunhas.
8- Éharamparaamuhrimahvestiraburqaouniqab (tiposdevéusparao rosto), evestirluvas,
porqueoProfeta (queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) disse: “As mulheres (duranteoHajj)
nãodevemusarniqabouluvas”. Narradoporal-Bukhari.
9- Amuhrimahnãodevedescobrirsuafaceoumãosàfrentedehomensnãomahramusandoadesculpa
dequeoniqabeasluvasestãoentreascoisasproibidasnoihram,
porqueelaspodemcobrirsuasfacesemãoscomqualquercoisatalcomosuasroupas, lenços, etc. A
Ummal-Mu’minin ‘A’isha (queAllahestejasatisfeitocomela) disse:
“OscavaleiroscostumavampassarpornósquandoestávamoscomoMensageirodeAllah
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) noihram. Quandoeleschegavamladoaladoconosco,
nósabaixávamosnossosjilbabsdenossascabeçassobrenossasfaces, equandoeles já tinham
passadonósasdescobríamos.” NarradoporAbuDawudeclassiﬁcadocomosahihporalAlbaniemHijaabal-Mar’ahal-Muslimah.
10- Algumasmulheres, quandoentramnoihram,
colocamalgocomoumturbanteougramposnascabeçasdelas,
paraquenenhumapartedokhimaroujilbabcubrasuasfaces.
Istoéseincomodarpeloquenãohánecessidade, porquenãohánada de
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erradocomacoberturatocarorostodamuhrimah.
11- Épermissívelparaamuhrimahvestirumacamisa, calças, meiasnospés, pulseirasdeouroeanéis,
relógios, etc,
maseladevecobrirseusadornosnafrentedehomensnãomahramduranteoHajjeemoutrosmomentos.
12- Algumasmulheres, seelaspassampelomiqatcomaintençãodefazeroHajjou
‘Umraheacontecedeestaremmenstruando, nãoentramnoihram,
pensandoqueéumacondiçãodoihramqueestejamlivresdemenstruação.
Entãoelaspassampelomiqatsementraremihram. Esteéumerroóbvio,
porqueamenstruarãonãosigniﬁcaqueumamulhernãopossaentraremihram.
Entãoumamulhermenstruadadeveriaentraremihramefazertudoqueoutrosperegrinosfazem,
foraotawafaoredordaKa’bah.
Eladeveadiarotawafatéqueelasetornepura (isto é, atéquesuamenstruaçãoacabe).
Seelaadiaoihramepassaomiqatsementrarnoihram, entãoelatemdevoltaratráseentrarnoihramdesde
omiqat; seelanãovoltarentãoelatemdeoferecerumsacrifícioporqueelafalhouemfazeralgoque lhe
éobrigatório.
13- SeumamulhertemequeelapossanãoestaraptaparacompletarosrituaisdoHajj,
elapodeestipularumacondiçãoquandoestiverentrandoemihramdizendo “Seeuforimpedida
(decompletaroHajj), entãoeusaireidoihramnopontonoqualeuforimpedida”. Entãosealgoocorrerque a
impeça decompletaroHajj, elasaidoihramenãohaveráculpasobreela.
14- Lembre-se dasaçõesdoHajj:
(i)Quandoodiadeal-Tarwiayhchega, queéooitavodiadeDhu’l-Hijjah, façaghusleentreemihram,
ereciteaTalbiyah, dizendo, “LabbaikaAllahummalabbaik, labbaikalasharikalakalabbaik. Innaalhamdwa’l-ni’matalakawa’l-mulk, lasharikalak (Aquiestou, óAllah, aquiestou. Aquiestou,
Tunãotensparceiros, aquiestou. Por certo,todososlouvoresebênçãossãoTeus, etoda a soberania,
Tunãotensparceiros).”
(ii)SaiaparaMinaerezeláo Dhuhr, ‘Asr, Maghrib, ‘IshaeFajr,
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encurtandoasoraçõesdequatrorak’ahparaduasrak’ahssemjuntá-las.
(iii)QuandoosolselevantarnononodiadeDhu’l-Hijjah, vápara ‘Arafah, erezeDhuhreAsrlá,
encurtadosejuntadosnahoradeDhuhr. Fiqueem ‘Arafahfazendodu’a, lembrandodeAllah,
suplicandoaAllahesearrependendo, atéopôrdosol.
(iv) Quandoosolsepôrnononodia, váde ‘ArafahparaMuzdalifah, erezeláMaghribe ‘Isha’
encurtadosejuntos. Fiqueláatéàoração de Fajr, eseesforcedepoisdoFajremdhikr,
du’aeconversecomAllah, atéquetenhaclareadobastante.
(v)PartadeMuzdalifahparaMinaantesqueosolseerganodiadoEid. QuandochegaraMina,
façaoseguinte:
a.ApedrejeJamratal-‘Aqabahcomsetepedras, edigaoTakbir (“Allahuakbar”) comcadalançamento.
b.Abataohadiy (sacrifício) depoisqueosoltiversurgido.
c.Corteapontadeumdedodecomprimentodecadaladodeseucabelo
(aproximadamentedoiscentímetros).
d.VolteaMakkah efaçaotawafal-ifadah, efaçaosa’ideHajjentreal-Safaeal-Marwah,
seestiverfazendotamattu’, ouseestiverfazendoifraadouqiraan, masnão
fezsa’idepoisdotawafdechegada.
(vi)ApedrejeosJamaratno 11º,12ºe 13ºdeDhu’l-Hijjah, depoisqueosoltiverpassadoseuzênite,
sevocêquiseradiarapartida; ouno 11ºe 12ºsomentesevocêquisersairmaiscedo.
VocêdevetambémpermaneceremMinanaquelasnoites.
(vii)Sevocêquiserretornaraoseupaís, entãofaçaotawafdedespedida; istoirá concluirasaçõesdoHajj.
15- MulheresnãodevemrecitaraTalbiyahem voz alta, pelo contrário,elasdevemdizêlasilenciosamenteparaquesomenteelaseasmulherespróximaspossamescutálaeparaqueoshomensnãomahramnão a possamouvir, aﬁmdequenãocauseﬁtnah (tentação)
eatraiaatenção.
AhoraderecitaraTalbiyahcomeçaapósentraremihramparaoHajjeduraatéqueseapedrejeoJamratal‘AqabahnoDiadoSacrifício.
16- Seamenstruaçãodeumamulhercomeçardepoisdeelaterfeitootawafeantesde elafazersa’i,
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eladevecompletarorestodosrituaisefazerosa’imesmoseestivermenstruando, porqueataharah
(pureza) nãoéessencialparaosa’i.
17- ÉpermissívelparaumamulherusarpílulasparaadiaramenstruaçãoparahabilitalaacumprirosrituaisdeHajj, sujeitoàcondiçãodequeistonão lhe causedano.
18- Cuidadocoma aglomeraçãocomhomensemtodososrituaisdeHajj, especialmentedurante
otawafenaPedraNegraenoCantoIemenita, durante o sa’ieaoapedrejarosJamarat. Escolhahorasnas
quais hámenosaglomeração. A Ummal-Muminin ‘A’isha (queAllahestejasatisfeitocomela)
costumavafazertawafnumaárealongedoshomens, eelanãotocava na PedraNegraou
noCantoIemenitasehaviaaglomeração.
19- As mulheresnãotêmdeandarrapidamente (raml) duranteotawafoucorrerlevemente (rakd)
duranteosa’i. Ramlsigniﬁcaandarrapidamentenosprimeirostrêscircuitosdotawaf,
erakdsigniﬁcacorrerlevementeentreosdoismarcadoresverdesemcadacircuitodesa’i.
EstasaçõessãoSunnahsomenteparaoshomens.
20- Cuidadocomestepequenolivroquecontémdu’asinovados,
comodu’asespecíﬁcosparacadacircuitodotawafesa’i,
paraosquaisnãoháevidênciadoAlcorãoedaSunnah.
Estáprescritorecitardu’aduranteotawafesa’idamaneiraquesequiser,
paraomelhornessemundoenopróximo. Seodu’aforumquefoinarradodoProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele), éatémelhor.
21- Umamulherqueestámenstruandopodelerlivrosdedu’aedhikrquesãoprescritosnaShari’ah,
aindaquecontenhamversículosdoAlcorão.
TambémépermissívelparaelarecitaroAlcorãosemtocaroMus-haf.
22- Cuidadocomdescobrirqualquerpartedeseucorpo,
especialmenteemlocaisnosquaisoshomenspoderiamvê-la, taiscomoasáreaspúblicasparawudu.
Algumasmulheresnãoseimportamcomhomensestarempróximosdestasáreaseelasdescobremdurant
eowuducoisasquenãosãopermissíveisaelasdescobrirem, taiscomoaface, antebraçosepernas.
Elaspodematéretirarseus véus, assimdescobrindosuascabeçasepescoços.
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Tudoistoéharamenãoépermissível, porquecausaumagrandequantidadedeﬁtnah (tentação)
paraelasepara os homens.
23- ÉpermissívelàsmulheresdeixarMuzdalifahantesdaaurora, porqueoProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele) permitiualgumasmulheres,
especialmenteaquelasqueestavamfracas, adeixarMuzdalifahdepoisde aluase
terpostonoﬁmdanoite. IssofoiparaqueelaspudessemapedrejarosJamaratal‘Aqabahantesqueﬁcassemaglomerados. Nosal-Sahihainénarradode ‘A’isha
(queAllahestejasatisfeitocomela) queSaudah (queAllahestejasatisfeitocomela) pediuaoProfeta
(queapazeasbênçãosdeAllahestejam sobre ele), nanoitedeMuzdalifah,
permissãoparapartirantesqueﬁcassemuitoaglomerado, porqueelaeraumamulherpesada, eeledeulhe permissão.
24- ÉpermissíveladiaroapedrejamentodoJamrahatéanoite,
seoguardiãodamulherpensarqueaaglomeraçãoémuitograndeaoredordosJamratal‘Aqabahequeissopoderárepresentarumperigoparaasmulheresqueestãocomele.
Entãoépermissíveladiaro seu
apedrejamentodoJamrahatéqueaaglomeraçãosejamenoroutenhaparado, enãohánada de
erradocomelasfazeremisso.
OmesmoseaplicaarespeitodoapedrejamentodosJamaratduranteostrêsdiasdeTashriq,
quandoasmulherespodemapedrejá-losdepoisdo ‘Asr, queéahoraquandoaaglomeraçãoébemmenor,
comoébemconhecido. Seistonãoforpossívelentãonãohánada de erradoematrasá-loatéanoite.
25- Cuidadocomoseguinteponto: não é permissívelque umamulherdeixeseumaridoterrelação
sexualcomelaou que sejaíntimocomelaenquantoelaaindanãotiverdeixadooihramcompletamente.
Estasaídadoihraméalcançadaquandotrêscoisastomamlugar:
(i)ApedrejamentodosJamaratal-‘Aqabahcomsetepedras.
(ii)Cortarocomprimentodapontadeumdedodetodasasextremidadesdocabelo,
oqueéaproximadamente 2 centímetros.
(iii)FazerotawafdoHajj (tawafal-ifadah).
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Umavezqueamulhertenhafeitoessastrêscoisasépermissívelqueelafaçatodasascoisasque lhe
estavamproibidasduranteoihram, incluindorelação sexual.
Seelativerfeitosomenteduasdelasentãoépermissívelqueela façatudo, exceto relação sexual.
26Nãoépermissívelparaumamulhermostrarocabelodelaparahomensnãomahramenquantoelaestiverco
rtandoaspontasdocabelo, talcomofazemmuitasmulheresnoMas’a (lugardosa’i), porqueocabeloé
‘awrahenãoépermissívelmostrá-loaumhomemnãomahram.
27- Cuidadocomdormiràfrentedehomens. Istoéoquenósvemosmuitasmulheres fazendo durante
oHajjcomsuasfamíliassemumatendaoualgumacoisaparaesconde-lasdosolhosdoshomens,
entãoelasdormemnasruasounascalçadas, edebaixodasponteselevadas, enoMasjidal-Khif,
entreoshomensoupróximasaoshomens. Esteéumdosmaioresmalesquedevemserparados.
28- Mulheresqueestãomenstruandooucom sangramento póspartonãotêmdefazerotawafdedespedida. EstaéumadasconcessõesqueaShari’adáàsmulheres.
Mulheresqueestãomenstruandopodemvoltarpara
assuasfamíliasmesmosenãotiveremfeitootawafdedespedida.
EntãodêgraçasaAllahporestaconcessãoebenção.
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