72255 - Como se beneﬁciar adequadamente da Istikhara
Pergunta

Como posso me beneﬁciar adequadamente da istikhara?
Depois de rezar istikhara, após uma pessoa vir me propor casamento, sonhei que a irmã do
pretendente estava me vestindo com um terno verde e dizia que seu irmão não me daria nada
além do que fosse bonito. Espero que você possa me dizer o signiﬁcado deste sonho para que eu
tenha certeza se ofereci a istikhara de forma correta.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Há uma série de coisas que devem ser observadas:
Em primeiro lugar:
Com relação ao sonho que você teve, você deve perguntar às pessoas que têm conhecimento
desse assunto, em cujo compromisso religioso e 'aqidah você conﬁe, para que possam explicar o
signiﬁcado. Cuidado com pessoas ignorantes e charlatãs.
Em segundo lugar:
Muitas pessoas pensam que após a istikhara deve haver um sonho ou uma sensação de conforto
no coração, e assim por diante, mas não é o caso. Mesmo que tal coisa não aconteça, quando uma
pessoa rezou istikhara e fez o melhor para descobrir o que é mais benéﬁco para ela, como:
consultar pessoas, examinar o problema e perguntar àqueles que têm experiência – e dessa
forma, ela segue adiante e age, espera-se que aquilo seja o melhor para ela, mesmo que ela não
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se sinta à vontade no início. Se presumirmos que a pessoa não tem sucesso naquele assunto
sobre o qual agiu após rezar a istikhara, provavelmente é algo bom para ela – ainda que ela não
saiba, seu Senhor sabe, exaltado seja.
Ibn al-Haaj al-Maaliki disse:
Algumas pessoas rezam istikhara conforme prescrito na shari'ah e, em seguida, esperam até
terem um sonho através do qual decidirão se devem ir em frente e fazer o que perguntaram na
istikhara ou não, ou até que outra pessoa tenha um sonho por elas. Isso não conta para nada,
porque aquele que foi infalível (ou seja, o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele) nos disse para rezar istikhara e consultar os outros, para não conﬁar no que é visto em
sonhos. Fim da citação
Al-Madkhal, 4/37
Em terceiro lugar:
Se presumirmos que a interpretação do sonho sugere algo bom, os sonhos bons não são mais do
que sugestões, mas não podemos conﬁar neles totalmente. Ao contrário, você deve tentar
descobrir e perguntar sobre aquele que propôs casamento, certiﬁque-se de que ele é
religiosamente comprometido e de bom caráter, e outras coisas que você deve descobrir sobre
aquela pessoa. Se você tem certeza dessas questões, o sonho bom nada mais é do que uma
mensagem para te alegrar e prosseguir.
Pedimos a Allah para tornar a bondade mais fácil para você e para abençoá-lo.
E Allah sabe melhor.
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