37838 - Ele não pôde rezar o Tarawih na mesquita porque estava ocupado
cuidando de sua ﬁlha
Pergunta

Eu volto do trabalho às 18:30h e, em seguida, cuido da minha ﬁlha que tem oito anos de idade.
Minha esposa e meu ﬁlho mais novo voltaram para casa para ver sua mãe que está entre a vida e
morte. Neste caso, eu não posso ir à mesquita para o tarawih. Por favor, orienta-me sobre o
tarawih. Eu nunca vou para o tarawih, mas esse Ramadan tinha feito planos. Mas,
imprevisivelmente, minha esposa viajou por dois meses.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
A oração do Tarawih é a Sunnah, pela qual aquele que a cumprir será recompensado, mas aquele
que não a cumprir, não será punido. Então, não há nada de errado contigo em não rezar o Tarawih
em congregação. Allah conhece a solidez de sua intenção e você pode ser recompensado mesmo
que não compareça a essas orações nawaﬁl, especialmente porque você não está sendo
negligente por não rezá-las. Na verdade, às vezes, uma pessoa pode ﬁcar ocupada com algo que é
mais importante, como alguém que cuida de uma mãe idosa ou de crianças órfãs que precisam
ser cuidadas nesses momentos. Uma pessoa pode ser mais recompensada com isso que se for
distraída daquilo por causa de uma boa ação que precisa ser feita naquele momento.
Não há nada errado em rezar o Tarawih em casa, caso n]ao possa ir à mesquita.
Não é necessário rezar um número especíﬁco de rak'aat, mas você deve rezar o máximo que
puder. A Sunnah é rezar onze rak'aat – veja a pergunta n° 9036. Se você rezar rak'atein (duas), é
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melhor do que não rezar. Pedimos a Allah para recompensar-lhe pelo bem que perdeu e para
registrar para você uma recompensa que é maior do que a sua oração do Tarawih.
Você deixar sua esposa visitar sua mãe e, ainda, cuidar de sua ﬁlha são dois grandes feitos pelos
quais será recompensado insha’Allah. Consulte a resposta à pergunta n° 37742.
Mas gostaríamos de chamar sua atenção para dois assuntos importantes:
1 - É haram que sua esposa viaje sozinha para o seu país sem um mahram. Veja a resposta à
pergunta nº 316 e 9370.
2 – O parecer sobre permanecer em um país kaaﬁr. Veja a resposta à pergunta nº 13363 e 27211.
E Allah sabe melhor.

2/2

