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Por ocasião do nascimento de Jesus (a paz esteja 
com ele) e início do ano novo cristão, a família

 editorial da Revista (Evidências Islâmica) 
deseja aos seguidores de Cristo (a paz esteja com ele) 

e aos que o amam os mais calorosos votos de
 felicitações e bênçãos, pedindo a Deus, o Altíssimo, 

que o ano novo seja um ano de benesses e de paz. 

Feliz Ano 
Novo
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com grande satisfação que nos dirigimos a você mais uma vez. Primeiramente, para agradecer 

pela grande repercussão e aceitação que o primeiro número da Revista Evidências teve, nos mais 

variados segmentos sociais. Ficamos muito felizes pelas correspondências e contatos, com elo-

gios, sugestões e críticas. Nosso objetivo é exatamente esse: despertar as pessoas quanto à perti-

nência e necessidade de conhecer e debater o Islã. Rogamos ao Altíssimo, louvado seja sempre, 

para que nos dê serenidade, sabedoria e confiança para continuar essa jornada que, por hora, se 

inicia.

Neste número de Evidências, além de outros assuntos, você, leitor (a), vai conhecer mais profundamente um dos pilares 

da Religião Islâmica, que é a Peregrinação, em árabe denominada Hajj. Em homenagem ao mês de Zul Hijja, período 

em que essa obrigação é realizada, trazemos reportagens especiais que falam sobre essa que é considerada a maior con-

ferência de paz da humanidade. Anualmente, durante os dez primeiros dias do 12º mês do calendário islâmico, milhões 

de muçulmanos, do mundo inteiro, atendem ao chamado divino e comparecem à cidade sagrada de Meca. Pronunciando 

a célebre frase “Labaik, Allahumma, Labaik”, ou seja, “Aqui estou, Senhor, aqui estou”, homens e mulheres de todas as 

nações, raças e estamentos sociais congregam-se neste santo local, em louvor ao Deus Uno e Único.

Falamos, também, neste número de Evidências, sobre a Revolução do Imam Hussein (A.S.). Neto do Profeta (S.), ciente 

de sua obrigação como herdeiro da mensagem islâmica e dos compromissos gerados por essa condição, levantou-se o 

Imam (A.S.) contra o governo corrupto do dissoluto Yazid ibn Moawiya ibn Abu Sufián, segundo governante da dinastia 

Omíada e neto de um dos mais cruéis inimigos do Profeta (S.). O martírio de Al-Hussein e seus seguidores nos desertos 

de Karbalá, na região do atual Iraque, há 13 séculos, garantiu a sobrevivência do verdadeiro Islã de Mohammad (S.) e 

inspira, até hoje, os muçulmanos no mundo inteiro. Nos dez primeiros dias do mês de Muharram, o primeiro do calen-

dário lunar islâmico, celebra-se a Ashura, período de lamentos e recordações que trazem para o presente esse evento 

fundamental na história islâmica.

Boa leitura e que a paz esteja convosco!

Caro Leitor

É
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obrigação do Hajj (Peregrina-
ção) é repleta de orientação e 
encaminhamento, abundante de 
utilidades e benefícios, uma via-
gem de honra e abstinência. Deus 
Altíssimo estipulou-a para que a 
comunidade do Derradeiro dos 
Profetas1  continue empunhando 
a bandeira do Monoteísmo, in-
corporando a união da humani-

dade, concretizando o nível mais sublime que a humani-
dade possa alcançar e o mais elevado grau de liberdade, 
igualdade, justiça e segurança, prosperidade, fraternida-
de, estabilidade e florescimento. A Peregrinação encerra 
o cumprimento do direito de Deus e dos seres humanos, 
uma viagem para o corpo e uma ascensão para o espí-
rito, uma unificação para a diversidade da comunidade 
humana e uma propagação da Palavra do Monoteísmo. 
Ela possui costumes imediatos para a vida neste mundo 
e utilidades posteriores na Outra Vida. 

Seguindo os passos do Patriarca dos Profetas (A.S.) 

O profeta de Deus, Abraão (A.S) seguiu a sua longa 
viagem através da terra da Babilônia, da Síria e da Pe-
nínsula Arábica. Ele atravessou campos, colinas e vales 
para chegar, finalmente, à terra da Nobre Meca, junta-
mente com sua esposa, Agar, e seu filho, Ismael (a.s.). Ele 
ergueu os olhos e as mãos aos céus, com humildade e sub-
missão, em súplica: “Ó Senhor nosso, estabeleci parte 
da minha descendência em um vale inculto, perto da 
Tua Sagrada Casa para que, ó Senhor nosso, observem 
a oração; faze com que os corações de alguns humanos 

os apreciem, e agracia-os com os frutos, a fim de que 
Te agradeçam” (14:37).

Abraão retorna, deixando esposa e filho. Agar fica 
em silêncio e Ismael (A.S.) olha ao redor, e se aquieta 
com o silêncio do deserto. Procura água e não encontra. 
A sede fica mais forte, fazendo-o cavar a areia do vale 
com os seus pequenos pés, com lábios mostrando os si-
nais da sede e da sequidão. O seu coração estava repleto 
de amor e de fé, os olhos sendo a extensão da grande 
esperança, nos seus flancos a esperança pelo futuro que 
anunciava o nascimento de uma comunidade que seme-
aria no coração do vale árido a árvore da fé e da vida. 
A criança continua remexendo a areia com os pés e as 
mãos, talvez despeje entre seus lábios uma gota de água, 
e o coração da terra se afine de carinho, fazendo brotar 
uma fonte que possa regar a sequidão do deserto. Agar 
fica estupefata. Estaria acordada ou tendo um belo so-
nho? Ela se aproxima da água, enche as mãos e dá de be-
ber a Ismael (A.S.). A criança permaneceu na companhia 
do poço (chamado Zamzam), alegre na sua beirada, na 
terra das mensagens, para erguer, nos seus limites, jun-
tamente com seu pai, a Caaba, que atrai até os dias de 
hoje os corações dos monoteístas, a diretriz para a qual 
os muçulmanos se orientam, um local para visitas que os 
peregrinos freqüentam durante o ano inteiro.

Abraão (A.S.) volta para encontrar-se com Ismael 
(A.S.), para iniciar uma nova fase na história da fé sobre 
a terra sagrada, e para iniciar, com o filho, a construção 
da Casa para adoração de Allah. Abraão (A.S.) ergue os 
alicerces da Casa e a construção vai crescendo, tornan-
do-se a Caaba, atração para as almas e local freqüen-
tado pelos corações puros: “E (recorda-te) de quando 
indicamos a Abraão o local da Casa, dizendo: Não Me 
atribuas parceiros, mas consagra a Minha Casa para 
os circungirantes, para os que permanecem em pé, ou 
inclinados e prostrados. E proclama a peregrinação às 
pessoas; elas virão a ti a pé, e montando toda espécie de 
camelos, de todo o longínquo lugar” (22:26-27). Abraão 
e o filho completam a construção: “E quando Abraão e 
Ismael levantaram os alicerces da Casa, exclamaram: 
Ó Senhor nosso, aceita-a de nós, pois Tu és Oniouvinte, 
Sapientíssimo. Ó Senhor nosso, permite que nos sub-
metamos a Ti e que surja, da nossa descendência, uma 
nação submissa à Tua vontade. Ensina-nos os nossos 
ritos e absolve-nos, pois Tu és o Remissório, o Miseri-

A Jornada da Paz para a cidade segura

Por Sayed Sharif Sayed Al-Amily

1 - É o Profeta Muhammad (S.) (NE).

Editorial

A
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cordioso” (2:127-128). Assim, eles ergueram a primeira 
Casa dedicada à peregrinação e ao culto a Allah, Único 
e Uno, tornando-a um local sagrado. Deus consagrou-a a 
Ele, dizendo a Abraão (A.S.): “Consagra a Minha Casa 
para os peregrinos, para os que permanecem em pé, 
ou inclinados e prostrados” (22:27). 

A Caaba tornou-se a Casa de Deus, o símbolo da fé, 
o local de culto e consagração, de visita e peregrinação, 
a Casa da hospitalidade de 
Deus. Quem chega à sua hos-
pitalidade acolhedora é como 
se fosse acolhido por Deus. O 
peregrino caminha ao redor 
do Trono, na Terra de Deus. 
Abraão (A.S.) passou a cui-
dar da Casa, freqüentando-a 
e praticando os cultos nela, 
mantendo-a com exaltação e 
magnificência, visualizando 
a glória desse elevado símbo-
lo, esperando que tenha um 
papel importante na história da humanidade. Um papel 
para aquela modesta Casa de pedra, modesta na sua arte 
e construção, simples em sua elegância e imponência, 
aquela Casa flutuante no mar de areia, entre as ondas 
das montanhas, cercada pela aridez de todo lugar. Nada 
de água corrente nem de terra fértil, não era freqüenta-
da pelas caravanas. Ninguém tinha alguma consideração 
por aquele espaço desprovido de aspectos de opulência e 
de civilização. Porém, Deus Altíssimo, elevou-o, dizendo: 
“Teu Senhor cria e escolhe da maneira que melhor Lhe 
apraz.” (28:68). 

Então, a glória se projeta sobre a terra de pedras e 
de areia; eis que os vales áridos de Meca sobrepujam os 
vales férteis e primaveris… e por que não? Não seria ela 
a terra que foi escolhida por Deus para ser o desencade-
amento da mensagem de Abraão (A.S.)? O propagador da 
fé e o viajante pela terra, que fugiu, com a mensagem do 
monoteísmo, escapando da injustiça dos tiranos para a 
justiça de Deus, da superstição da idolatria para a escola 
do raciocínio correto – a religião. Não foi ela a terra que 
acreditou nos objetivos do patriarca dos profetas, depois 
de ser alvo da arrogância dos vales e das culturas de Ba-
bilônia e da Síria?

Não é a terra que seria fertilizada pela fé das pesso-
as, enchendo o mundo com a civilização e a cultura, que 
Deus escolheu para Abraão (A.S.), para colocar a pedra 
fundamental em seu coração, a Caaba da fé, a Casa para 
o culto, e a diretriz para os corações?

Não é a terra que Deus determinou que fosse um 
local seguro e uma casa de paz?

É isso, e Deus determinou que assim fosse. Que 
aquele vale árido tornasse fértil com as plantas da fé, 
que se enchesse aquele campo seco com os corações dos 

apaixonados e com as caravanas dos peregrinos; que se 
enchesse o vale do silêncio com as vozes dos que atendem 
ao chamado. Deus quis tudo isso, e inspirou ao patriarca 
Abraão (A.S.): “E proclama a peregrinação às pessoas; 
elas virão a ti a pé, e montando toda espécie de came-
los, de todo o longínquo lugar” (22:27).

Abraão (A.S.) proclamou e os corações dos cren-
tes atenderam à proclamação, com caravanas de pe-

regrinos povoando o local, 
geração após geração. A 
voz de Abraão (A.S.) conti-
nua soando nos ouvidos dos 
seus filhos, como convoca-
ção eterna, uma voz amiga, 
que as almas escutam com 
saudade e tranqüilidade, 
os corações almejam com 
amor e calor. É a procla-
mação do Patriarca Abraão 
(A.S.) que continua a soar 
nos corações dos monoteís-

tas, que continuam a amar com toda ternura, orienta-
dos para Deus, glorificado seja: “Eis-me aqui, ó Deus, 
eis-me aqui, não possuis parceiro algum. O louvor e 
as dádivas Te pertencem, Não tens parceiro algum… 
Eis-me aqui.”

Assim, a peregrinação tornou-se uma obrigação des-
de o dia da proclamação do Patriarca Abraão (A.S.). Com 
a introdução do Islã por Mohammad (S.), a peregrinação 
tornou-se um dos pilares de sua missão e a Caaba tornou-
se a sua diretriz. O Alcorão dirigiu-se aos muçulmanos com 
clara eloqüência e proclamação correta: “A peregrinação 
à Casa é um dever para com Deus, por parte de todos os 
seres humanos, que estejam em condições de empreen-
dê-la; entretanto, quem se negar a isso saiba que Deus 
pode prescindir de todas as criaturas.” (3:97).

Narra-se que os familiares do Profeta (A.S.) dis-
seram: “A Caaba se queixou a Deus, exaltado e glori-
ficado seja, durante o período entre Jesus (A.S.) e Mo-
hammad (S.), dizendo: ‘Óh, Senhor, os meus visitantes 
se reduziram. O que houve para que o número dos fre-
qüentadores ter diminuído?’ Deus lhe respondeu: ‘Vou 
instituir uma nova luz para um povo que te amará como 
o gado ama as suas crias2.  Essa comunidade tornou a 
peregrinação algo sagrado, freqüentando a Casa com 
a prática corriqueira dos cultos. Ela entende a peregri-
nação da forma como foi interpretado pelo Imam Ali 
(A.S.), ao dizer: “Deus tornou obrigatório para vós a 
peregrinação à Sua casa sagrada, coisa que constitui o 
ponto decisivo para as pessoas irem, como os animais 
procuram a aguada para saciar a sua sede e os pom-
bos vão em busca do refúgio primaveril. Deus, o Glo-
rificado, fez dela um sinal para a súplica das pessoas 
perante a Sua Grandiosidade e para a conscientização 

2 - Ou seja, a comunidade de Mohammad (S.) (NE) / 3 - Nahjul Balágha – O Método da Eloqüência, pág. 8, tradução Samir El Hayek, agosto 1998 

Eis-me aqui, ó Deus, 
eis-me aqui, não possuis 

parceiro algum. O louvor e 
as dádivas Te pertencem, 
Não tens parceiro algum… 

Eis-me aqui.



delas quanto à Sua Dignidade. Ele selecionou, dentre a 
Sua criação, aqueles que, ouvindo o Seu chamamento, 
responderam-No e testificaram a Sua palavra. Eles as-
sumem a posição dos profetas e lembram os anjos, que 
rodeiam o Trono Divino3.”  

A Viagem da Paz para a Cidade Segura

“E recorda-te de quando Abraão disse: Ó Senhor 
meu, Faze esta uma Metrópole segura e mantém a mim e 
aos meus filhos livres da adoração dos ídolos!” (14:35).

Foi com a anuência de Deus, glorificado seja, que 
se instituiu, para as pessoas, um local seguro, uma terra 
de paz, cuja lembrança preenche as almas com segurança 
e a tranqüilidade. Nela realizam-se rituais que espalham 
pelo mundo a paz e o respeito à vida, educando as pesso-
as a respeitar a segurança e o amor à paz, eliminando as 
tendências do mal e da inimizade. Aquelas tendências que 
convidavam o homem, antes do advento do Islã, a derra-
mar sangue, lançando-o de tal forma sobre a terra que 
os anjos questionaram a criação do homem e sua inves-
tidura como legatário de Deus: “Como pode quem deve 
trabalhar a terra e proteger a vida praticar a corrupção 
e derramar o sangue?  Disseram os anjos a Allah: “Esta-
belecerás nela quem ali fará corrupção, derramando 
sangue, enquanto nós celebramos Teus louvores, glo-
rificando-Te?”.

Não é suficiente essa tendência criminosa do ho-
mem para vedá-lo o direito à existência e à vida na vas-
tidão da terra? Não seria aquele que celebra os louvores 
de Deus e O glorifica mais merecedor de habitar a terra 
e respeitar a vida e a vontade de Deus e Sua sabedoria 
na criação? Para apagar da terra esse crime e para que 
fosse esquecido esse pecado, o Islã passou a educar a 
alma do peregrino, convocando-o para a segurança e a 
paz, semeando nela o sentido da religião sobre a santi-
dade da vida, ensinando-o que não merece viver quem 
não respeita a vida; que os que celebram os louvores de 
Deus e O conhecem são os que merecem habitar a terra 
e reanimar a vida, pois são os que respeitam a vontade 
da vida de acordo com a sabedoria e a justiça de Deus. 
Assim, o peregrino encontra nos rituais da Peregrinação 
a educação devocional de que necessita no respeito à 
vida, sentido no recinto da cidade de Meca, cidade da 
segurança e da paz. A Casa Sagrada e a Cidade Sagrada 
representam um local de reunião para as pessoas, um 
local seguro para as almas temerosas, tranqüilizando-se 
em seu recinto os corações que foram assolados pelo 
medo. 

Este sentimento de segurança não se restringe ape-
nas aos medos da vida. É também segurança para as 
pessoas contra o pecado, um local para o arrependimen-
to e o retorno a Deus, glorificado seja, o ingresso em 

Sua segurança e proteção ao castigo e indignação. Por 
isso, o Alcorão confirma em seus versículos a santidade 
e a segurança do local, inspirando o homem e o fazendo 
sentir a importância dessa verdade na vida, a verdade 
de segurança e de paz, para livrar o homem do medo, 
seu problema maior, e sua aflição, que o persegue em 
todos as épocas: “Que adorem o Senhor desta Casa, 
Que os provê contra a fome e os salvaguarda do te-
mor (do perigo)” (106:3-4). “E quando Abraão im-
plorou: Ó Senhor meu, faze com que esta cidade seja 
de segurança” (2:126). “Encerra sinais evidentes: lá 
está a Estância de Abraão, e quem quer que nela en-
tre estará em segurança” (3:97). “Deus designou a 
Caaba como Casa Sagrada, como local seguro para 
os humanos. Também estabeleceu o mês sagrado” 
(5:97). “Está-vos proibida a caça terrestre, enquanto 
estiverdes consagrados à peregrinação” (5:96). 

Esses, contudo, não são os únicos textos a falar so-
bre a segurança e a paz, sobre a santidade da vida e o 
respeito a ela. Essa é apenas uma ínfima parte do Alco-
rão, que cita a santidade da Casa Sagrada, a Caaba, a 
Cidade Sagrada, Meca, o mês sagrado da Peregrinação4 
, confirmando que se deve evitar, durante os rituais do 
Hajj, o derramamento de sangue dos animais selvagens 
e sua caça, cortar as plantações, as árvores que crescem 
sob a sombra da Casa de Deus e no seu recinto sagrado e 
a matança dos insetos, enquanto os peregrinos estiverem 
consagrados à peregrinação. Assim, semeia-se na alma 
humana o respeito à segurança, o amor à paz, libertando 
o homem das frivolidades, dos crimes e do derramamento 
do sangue. Por isso, dizemos que a Peregrinação é uma 
viagem de paz para a cidade de segurança e paz. Uma 
viagem em que o peregrino sente a importância da segu-
rança em si mesma, em sua sociedade, em união com o 
Criador, que tornou aquele local sagrado um local segu-
ro, em que sua alma fica tranqüila, segura da insatisfa-
ção de seu Criador, com a esperança de conseguir o Seu 
perdão, sentindo a Sua misericórdia e o ingresso em Sua 
proteção. O peregrino, assim, retorna à sua vida normal 
preparado para o arrependimento, disposto à reconcilia-

“Auxiliai-vos na virtude e na piedade. Não vos auxilieis mutuamente 
no pecado e na hostilidade” (Alcorão Sagrado, 5:2).

4 -   Zul Hijjah, o 12º do calendário lunar islâmico (NE).
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O 
Diretor Geral da Revista 
Evidências Islâmica, S. Emi-
nência, Allama Sayed Charif 
Sayed visita o Frei Agostinho 

Salvador Piccolo.
Ambas as autoridades religiosas con-

versaram a respeito das relações inter-reli-
giosas, uma vez que a essência é a mesma, 
o Deus é Um só, e que o papel dos profetas 
é transmitir a Mensagem, cada um deles 
complementando o outro que o antece-
deu. Por isso, todas as religiões devem se 
aproximar, distantes do fanatismo cego. O 
melhor caminho para essa aproximação, 
compreensão e cooperação é o diálogo. Na 
oportunidade S. Eminência Sayed ofereceu 
ao anfitrião o livro “O Islã, a Religião do 
Diálogo” do Ayatullah, o Jurisconsulto, S. 
Eminência Mohammad Hussain Fadlallah, 
traduzido para a língua portuguesa.

FREI AgostINho RECEBE DIREtoR 
DA REvIstA EvIDêNCIAs IsLÂMICA



Interpretando o Alcorão

exege 
1 - Surat (pl. suwar) é cada um dos versículos do Alcorão, o Livro Sagrado dos 
muçulmanos (N.E). 2 - Al-Fátiha é o nome da primeira surat do Alcorão, por 
isso denominada, também, de “Surata da Abertura” (N.E).

Surat1  Al-Fátiha2

alcor

1 - Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

10  -  Evidências Islâmica

Por Sayed Sharif Sayed Al-Amily

2 - Louvado seja Deus, Senhor do Universo3



Parte 2  
Damos continuidade, nesse número de Evidências, às explicações quanto à Surata de Abertura do Alcorão Sagra-

do, analisando cada um de seus sete versículos, o primeiro e o terceiro dos quais aqui não estão por terem sido analisa-
dos na edição anterior.

Após o início em nome de Deus, vem este nobre versí-
culo para nos esclarecer que o ato que iniciamos em 
nome de Deus deve ser encerrado com o louvor a Ele. 
O significado de “Louvado seja Deus” é render graças 
a Ele, glorificado seja, com a intenção de engrande-
cê-Lo e honrá-Lo em todas as situações, mesmo nas 
adversidades. O Príncipe dos Crentes (A.S.)4 , em um 
dos seus sermões, disse: “Nós O louvamos pelas Suas 
mercês, como O louvamos pelas Suas provações.”

O louvor e a glorificação são atos irmãos. São o 
rendimento de graça pelas benesses e pelos favores. 
Quanto ao agradecimento, é feito pelas dádivas em 
particular. A louvação é feita apenas por intermédio 
da língua. Quanto ao agradecimento, é realizado pelo 
coração, língua e demais órgãos e membros do corpo 
humano. O Mensageiro de Deus (S.) disse: “A louva-
ção é o ápice do agradecimento”, porque o agrade-
cimento por intermédio da língua é dos mais belos e 
esclarecedores. 

Quanto ao oposto da louvação é a reprovação, e 
o oposto do agradecimento é a ingratidão, o que de-
monstra incredulidade. No que diz respeito à louvação, 
ela só pode ser dirigida a Deus, glorificado seja, pois é 

ão sagrado
se do

Quem concede as dádivas e as graças no mundo. 
A outra expressão digna de nota  é “Senhor do 

Universo”. No que diz respeito ao termo “Senhor” 
(Rabb), ele é aplicado ao senhor, ao soberano e ao edu-
cador. O termo não é específico de Deus, pois é utiliza-
do em outras expressões. Diz-se: “O senhor da casa.”

Quanto ao termo “‘alamin” (mundos), é o plural 
de “‘alam” (mundo). O termo “‘álam” é aplicado a um 
tipo em particular de existências. Diz-se: “mundo mi-
neral, mundo vegetal, mundo animal, mundo humano.” 
O que se quer dizer com “‘alamin”, aqui, é tudo com 
exceção de Deus, glorificado seja. Portanto, abrange 
tudo que existe, ou seja, todo o Universo. A expressão 
significa, também, o Criador e o Organizador de tudo.

3. O Clemente, o Misericordioso.

4. Soberano do Dia do Juízo5.

Este versículo chama a atenção a uma crença fun-
damental do Islã, considerada um dos seus pilares, que 
é a crença no Dia da Ressurreição. Com ele, completa-
se o eixo do princípio e do fim, que interpreta a base de 

3 - Em árabe: “Al-hamdu li’Llahi rabbil ‘alamin” (NE). 4 -   I.é, o Imam Ali ibn Abi Tálib (A.S.), o 4º Califa dos muçulmanos (NE). 5 - Em árabe: “Máliki yaumi 
din” (NE).
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toda reforma moral e social da existência humana.
O termo “soberano” é pronunciado como “má-

liki”, tendo o mesmo sentido quando dizemos “fulano 
é máliki (proprietário) deste pomar”. E lê-se também 
“maliki” (sem acentuação), como na frase: “maliki al-
yunan”, ou seja, “rei dos gregos”, no sentido de go-
verno e autoridade. A primeira leitura, porém, é mais 
usada. Quanto à primeira leitura (Málik) o termo é 
atributo, e quanto à segunda leitura, (malik) é título.

No que tange ao termo “din”, este possui muitos 
significados, entre os quais “recompensa” e “casti-
go”. Por exemplo: “Como te conduzes, serás julgado”.  
Este significado coaduna com a posição específica do 
julgamento divino dentro da Religião Islâmica, segun-
do a qual cada alma terá, no Dia do Juízo Final, a 
recompensa ou o castigo merecido e será julgada de 
acordo com o que tiver realizado na terra, não sendo 
possível um ser humano pagar pelo pecado cometido 
por outro.

5. Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda6.

Neste versículo, o sentido da Surat muda, pois co-
meça a prece e a súplica do servo para o seu Senhor. Os 
versículos anteriores falam sobre a unicidade de Deus e 
de Seus atributos. Esses versículos expressam a intenção 
do servo de dedicar seus rituais e seus atos somente a 
Deus. 

Nesse trecho, a ênfase é dada sobre a dedicação 
e a adoração somente a Deus. Por isso, o objeto direto 
é antecipado (“iyaka”, isto é, “somente a Ti”) sobre o 
verbo (isto é, “na’budu”, ou “adoramos”) e o sujeito 
oculto, representado na expressão “a Ti adoramos” e 
“de Ti imploramos ajuda” (isto é, “nasta’in”). Essa 
particularidade é a restrição indicada pela preferência 
do predicado sobre o verbo, para que o significado seja 
a restrição da adoração somente a Deus, do pedido de 
ajuda somente a Ele, expressando-se, assim, o monote-
ísmo prático que é a incorporação real do monoteísmo 
intelectual e ideológico. Não é suficiente, no Islã, como 
em todas as Mensagens monoteístas, que o homem viva 
a crença no âmbito formal. Ele deve vivê-la no seu âm-
bito prático.

Porém, qual é o significado de “adoração”?

Filologicamente falando, a adoração implica em 
três significados:

1º - A obediência. A esse respeito, Deus, exalta-
do seja, diz: “Porventura não vos prescrevi, ó filhos 
de Adão, que não adorásseis Satanás, porque é vosso 
inimigo declarado?” (36:60). O adorar a Satanás, ato 
proibido por Deus no versículo sagrado, é o mesmo que 
o “obedecer”.

2º A submissão e a humilhação.  A esse res-
peito, Deus diz: “E disseram: Como havemos de 
crer em dois homens como nós, cujo povo nos está 
submetido?” (23:47), ou seja “submetidos” e “hu-
milhados”.

3º - A divinização. A esse respeito, Deus diz: 
“Dize: Tem-me sido ordenado adorar a Deus e não Lhe 
atribuir parceiros; só a Ele imploro, e para Ele será o 
meu retorno!” (13:36). Este último significado ao con-
ceito, muito caro na Doutrina Islâmica, de que Deus é 
um ser sem semelhante.

Observamos que esses sentidos todos denotam um 
só significado: a submissão absoluta ao Adorado, a 
rendição total a Ele, a contrição perante Ele. A ado-
ração, em verdade, não se constitui apenas em obedi-
ência, submissão e divinização, mas abrange tudo isso 
numa distinta particularidade.

Assim sendo, podemos entender o que o Imam 
Al Hussein (A.S.) disse: “As pessoas são escravas do 
mundo e a religião é mera expressão pronunciada por 
eles, enquanto sua vida for abundante. Quando são 
acometidos por provações, reduz-se o número dos re-
ligiosos.”7 

A adoração das pessoas ao mundo se dá com 
o fato de sua permanência nele, dando-lhe o atri-
buto de deus na sua submissão absoluta a todas as 
suas paixões e necessidades, como se fossem o mun-
do e suas coisas deuses a serem adorados. Essa é 
uma forma de divinização oculta que o homem não 
sente conscientemente, porém guarda no seu sub-
consciente. Isso é extraído das palavras de Deus, 
Altíssimo: “Não tens reparado naquele que tomou 
os seus vãos desejos como deuses?” (45:23). Con-
siderar os desejos mundanos como deus dá-se no 
envolvimento profundo neles, como se abrangessem 
a existência total do indivíduo, sem que o homem 
nada veja além deles e não se lance a não ser em 
sua direção, não se apegue a não ser a eles que, 
então, dominam-no por completo.

Podemos, também, encontrar esses ensinamentos 
no seguinte dito: “Quem obedecer a uma pessoa, a esta-
rá adorando. Se a pessoa estiver falando de Deus Altís-
simo, estará adorando a Ele. Se estiver falando de outro 
que não seja Deus, estará adorando a outro, que não é 

6 - Em árabe: “Iyaka na’budu wa iyaka nasta’in” (NE). 7 - Bihar A- Anwar (Mares de Luz), p. 670, capítulo 37. 8 - Op. Cit., p. 273, capítulo 128.
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Ele.”8

Há um ponto que deve ser ressaltado quando se 
estuda a adoração a Deus, respeitando Sua Unicidade 
e sendo sincero para com Ele. São os estímulos espi-
rituais que impulsionam o homem à adoração. Há os 
estímulos dinâmicos, manifestados no desejo de auferir 
o Paraíso e baseados na busca da satisfação de Deus; 
há os estímulos causados 
pelo temor, especialmen-
te da fuga do Inferno, 
distanciando-se dos atos 
proibidos por Deus; e há 
os estímulos oriundos de 
Deus, da Sua Divindade 
e Grandiosidade, de todos 
os Seus magníficos e belos 
atributos, por Seu mere-
cimento de ser adorado, 
distante do fator de desejo 
ou de fuga.

Algumas pessoas crêem que a verdadeira adora-
ção é representada pelo terceiro tipo, porque é o fe-
nômeno vivo da submissão ao Ser Divino, sem que se 
espere nada de recompensa estrita ao adorador, sem 
que este vise à necessidade de lucro ou ao afastamento 
do prejuízo quanto à satisfação de suas necessidades. 

O desejo e a fuga são duas situações humanas que mo-
vimentam o homem até em sua abertura para Deus.

Esta é a revelação ideológica que o Imam Ali 
(A.S.) faz em seu livro “Nahjal Balágha”, onde ensi-
na: “Um grupo de pessoas cultuava a Deus pelo desejo 
de recompensa; este é o culto dos mercadores. Outro 
grupo cultuava por causa do medo; este é o culto dos 

escravos. Ainda, outro grupo 
cultuava a Deus por gratidão; 
este é o culto de homens liber-
tos.” 9

Observamos nessa ex-
pressão uma forma de reve-
lação de que o homem mo-
vido pelo desejo único de 
obter recompensas de Deus 
é como o comerciante, mo-
vendo-se conforme uma 
mentalidade mercantil; da 
mesma forma, quem pratica 

a religião apenas por temor é como o servo, com 
medo do castigo. Ambos os comportamentos não 
se constituem, na verdade, em situações de ado-
ração, mas de envolvimento do ser humano com 
seus interesses particulares, em última instância, 
naquilo que a relação com o Criador pode forne-

9 -   Nahjal Balágha  (O Tratado da Eloquência), dito, nº 237. 
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Aqueles que invocam an-
seiam por um meio que os 
aproxime do seu Senhor

 e esperam a Sua 
misericórdia e temem 
o Seu castigo” (17:57)



cer-lhe de proveito ou prejuízo. Disse o Imam Ali 
(A.S.): “Ó Deus meu, não Te adoro por temer o 
Teu Inferno, nem por desejar o Teu Paraíso, mas 
por achar que Tu mereces a adoração e, por isso, 
adoro-Te.”10

Porém, não encontramos nos sentimentos do 
medo e da ambição qualquer negativa do significado 
profundo da adoração, porque a submissão humana 
direcionada ao próprio Deus – o Adorado ¬– parte 
do pensamento e da constatação de Sua grandeza. O 
fiel sente que é atraído para o Criador na sua existên-
cia e precisa d’Ele por causa de suas necessidades, 
submetendo-se a Ele no seu destino. O desejo ou o 
temor, no sentido absoluto, não se relacionam a não 
ser a Quem tem todo o poder na Sua mão, é o Dono 
de toda existência, de forma que nada se oculta d’Ele, 
tendo Ele o controle de tudo e nenhuma criatura pode 
impedi-Lo. Principalmente quando os objetos sobre 
os quais projetam-se o desejo e o temor humanos es-
tão fora do círculo do palpável e dentro do círculo do 
incognoscível, de forma que nenhuma criatura possa 
alcançá-lo, como o Paraíso e o Inferno.

Essa questão não prejudica o significado da ado-
ração, mas o confirma de outra forma. O Alcorão Sa-
grado nos traz a firmeza na adoração nesse comenos. 
Deus, Altíssimo, diz, sobre os Seus adoradores sinceros: 
“São aqueles cujos flancos não relutam em se afastar 
dos leitos para invocar seu Senhor com temor e esperan-
ça” (32:16). E diz: “Invocai-O com temor e esperança, 
porque Sua misericórdia está próxima dos benfeitores.” 
(7:56). E diz: “Aqueles que invocam anseiam por um 
meio que os aproxime do seu Senhor e esperam a Sua 
misericórdia e temem o Seu castigo” (17:57).

Baseada nisso, a educação islâmica confirma o 
lado humano nas aspirações que as pessoas possuem, 
com base no desejo do que as reforma, no temor do que 
corrompe sua natureza. É difícil para elas se livrarem 
dessas características que são, por fim, resultado de sua 
condição natural, instintiva, biológica. Assim, o Islã 
reconhece esse lado da humanidade, não afastando a 
pessoa dele, mas orientando-a para se vincular a Deus 
quando surgem as pressões do temor e a renovação da 
esperança, no que diz respeito a este mundo e à Outra 

Vida.
Esse é o método fundamental do Islã, que educa 

os instintos e sentimentos humanos na ação correta-
mente guiada, em vez de negá-los ou eliminá-los. O 
objetivo é dinamizar o homem por meio da sua pró-
pria realidade, não somente do exemplo.

Se o versículo sagrado confirma o monoteísmo, 
confirma também o monoteísmo no pedido de ajuda. Se 
Deus não deseja que adoremos a outro, não deseja que 
peçamos ajuda a outro, para pedirmos somente a Ele.

Porém, como entendemos o significado do monote-
ísmo no pedido de ajuda a Deus?

Será que entendemos disso que o homem não pos-
sui independência em seus assuntos, e necessita pedir 
ajuda a Deus em todos os seus atos, para que sejam o 
aspecto dos atos de Deus, tornando a sua origem n’Ele 
a origem real, enquanto a sua própria origem seria me-
cânica ou formal?

Ou entendemos que o homem possui o poder de 
agir, porém com o que Deus lhe concede de sabedoria 
e livre-arbítrio, ficando vinculado a Ele, sem perder de 
vista que o movimento contínuo desse poder é devido à 
Sua existência, pois é Ele que lhe concede a força em 
sua natureza e tem o poder de tirá-la? O ato é devido a 
Deus pelo fato de que a Sua vontade constitui-se na pro-
fundeza da força, na força e no movimento do homem. 
Sem Ele, o ser humano não existiria e não conseguiria 
se movimentar. 

Deus deseja que o homem viva o livre arbítrio em 
sua percepção dogmática, na sua sensibilidade espi-
ritual, sem que a sua sensibilidade leve-o a um movi-
mento sem leis ou regras, desviando-o da senda reta. 
O livre arbítrio deve conduzir o homem na percepção 
tanto do sentimento – e da satisfação – de sua necessi-
dade de Deus quanto dos elementos naturais quer lhe 
permitam a permanência da dinâmica de sua existência. 
O ser humano pede ajuda a Ele a cada instante devido 
às limitações inerentes a sua natureza, expressando um 
sentimento de incapacidade perante cada dificuldade e 
confirmando o sentimento de gratidão pelo auxílio res-
taurador oferecido por Deus para a solução das ques-
tões da existência e pela ajuda prática por Ele estendida 
nos momentos de fraqueza. 

10 -   Mirát al Uqul (Espelho das Mentes), capítulo da Intenção, volume 2 p. 101.
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O servo se dirige ao seu Senhor na forma sin-
gular por lealdade ao monoteísmo, abstendo-se 
do politeísmo. Por isso, não se dirige ao Único 
e Todo-Poderoso de forma plural. Quanto ao su-
jeito “nós” em “adoramos” e “pedimos ajuda”, 
pertence a quem fala e a quem está com ele.

Para entendermos o elemento de pluralida-
de em “adoramos” e “pedimos ajuda”, quando 
quem fala é um só, damos o seguinte exemplo: 
A nobre shari’a (lei islâmica) nos orienta que, 
quando alguém vende algo e surge determina-
do defeito em uma parte do objeto, o comprador 
pode devolver tudo ou ficar com tudo. Ele não 
pode dividir o conjunto, devolvendo a parte ruim 
e ficando com a parte sã. 

Deduzimos disso que o servo, ao perceber 
que a sua adoração é falha, não a exibe sozinha 
ao Excelso, mas junta a ela a adoração de todos 
os crentes, de profetas, escolhidos e virtuosos, in-
cluindo a sua adoração à de todos, de uma só vez, 
esperando, assim, que sua adoração seja aceita no 
conjunto, pois o todo não pode ser devolvido quan-
do uma parte é aceita. 

Rua Maria Marcolina, 1002 - Brás - São Paulo - SP - CEP 03011-000
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liberdade e o livre arbítrio consti-
tuem dois dos mais sublimes valores 
humanos. A liberdade é o abandonar 
as algemas e o domínio imposto pe-
los outros; é o poder de se conduzir 
com uma vontade livre. O livre ar-
bítrio é o poder de agir ou não por 
decisão interior, determinada pelo 
próprio ser humano, sem imposição 
ou influência forçada, contra a von-

tade. 
A leitura dinâmica dos textos do Alcorão nos esclare-

ce que um dos seus objetivos fundamentais é libertar o ser 
humano para se tornar livre em seu movimento e sua rela-
ção com Deus. A partir desse relacionamento, lança-se o 
homem para formar o seu relacionamento consigo próprio 
e com os outros. Para que fique claro para nós o método 
islâmico e sua linha na convocação para a liberdade, va-
mos esclarecer as mais distintas situações que podem apri-
sionar o ser humano e sobre as quais atua o Alcorão no 
sentido de libertá-lo, apresentando-lhe sua natureza inata 
e favorecendo sua existência social. Essas situações são:

1. A paralisação mental e a liberdade
2. A autoridade e a liberdade
3. A herança social e a liberdade
4. A liberdade individual

1. A Paralisação Mental e a Liberdade

A fonte da liberdade no ser humano é a mente. Quan-
do ela se liberta da estagnação, da paralisação e da su-

perstição, iluminando-se com o conhecimento, com a 
ciência, com a educação, adquire o equipamento efetivo 
para se libertar e se fazer respeitar. O auto-respeito e a 
conservação do direito e da liberdade só são conseguidos 
com o respeito aos direitos dos outros e a proteção de sua 
liberdade. O Alcorão Sagrado convoca para a libertação 
da mente da superstição e da estagnação, convocando o 
homem e a mulher a adquirir conhecimento e ciência. Com 
essa convocação, inspira-se a mente muçulmana. O ser hu-
mano conseguiu, à sombra dessa convocação, a sua liber-
dade, obtendo as conquistas científicas no campo natural, 
da sociologia e da inovação cultural. Lemos esse apelo em 
muitos versículos e tradições proféticas e em práticas efeti-
vas. Deus Altíssimo, diz: “Assim Deus vos elucida os Seus 
versículos, a fim de que mediteis” (2:219). E diz: “Temos 
elucidado os versículos para os sensatos” (6:98). E diz, 
ainda: “Na mudança dos ventos; nas nuvens submeti-
das entre o céu e a terra, (nisso tudo) há sinais para 
os sensatos” (2:164). E diz, mais: “E estas parábolas, 
citamo-las aos humanos; porém, só os sensatos as com-
preendem” (29:43). E diz, mais, ainda: “Dize: Ó Senhor 
meu, aumenta-me em sabedoria!” (20:114). E diz, ain-
da, mais: “Deus dignificará os crentes, dentre vós, assim 
como os sábios, porque está inteirado de tudo quanto 
fazeis” (58:11).

Assim, o apelo do Alcorão nos instiga a pensar, com-
preender, procurar e aumentar o conhecimento. Os muçul-
manos receberam conscientemente esse apelo e estabele-
ceram as bases da ciência e do conhecimento, fundando 
métodos de pesquisa científica, incentivando a conquista 
do conhecimento e a iluminação da mente, características 
presentes até hoje no mundo contemporâneo. Na sunna1  
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profética lemos o mesmo apelo para se respeitar a mente, 
utilizando-a para a orientação do ser humano, a ilumina-
ção de sua vida com a ciência, com o conhecimento e com 
a instrução. O Imam Abu Jaafar Al Báquir (A.S.) disse: 
“Quando Deus criou a mente, interrogou-a, e então lhe 
disse: ‘Venha!’, e ela obedeceu. Disse-lhe: ‘Vai!’, e ela se 
foi. Então, disse: ‘Por Minha Glória e Magnificência, não 
criei ninguém mais caro nem mais perfeito do que você. 
Porém, vou ordená-la, proibi-la, castigá-la e recompensá-
la.” 

Dessa forma, a tradição estabelece que a mente seja a 
mais amada criatura para o Criador. A mente, nesse contex-
to, é a origem do discurso, a força orientadora e diretora do 
ser humano e da vida. Quando a incapacidade é removida 
da mente, ela parte para o pensamento, tanto no âmbito da 
natureza e da matéria, como no do mundo social e humano. 
Ela descobre as constituições, analisa as questões, extrai as 
verdades científicas, da mesma forma que se lança para a 
compreensão da crença e da mensagem divina, de acordo 
com regras e normas seguras para a compreensão. A mensa-
gem divina concedeu à mente um papel importante para sua 
própria compreensão e descobrimento. Deus Altíssimo, diz: 
“Não meditam, acaso, no Alcorão, ou é que seus cora-
ções são insensíveis?” (47:24). Assim, Ele convoca para se 
meditar racionalmente a respeito do Alcorão, compreendê-
lo científica e logicamente, dando à mente a função da sua 
compreensão, a meditação em seus significados, livrando o 
conhecimento corânico – a fonte do conhecimento islâmico 
– da petrificação, da superstição e da estagnação. A mente 
citada no Alcorão é a mente natural, ou científica, com suas 
regras e lógica saudável.

2.  A Autoridade e a Liberdade

Se o ser humano e a natureza fossem deixados sem 
uma força exterior que os dominasse, o homem seria li-
vre como os pássaros no céu e os peixes no mar. Porém, 
a opressão e a transgressão, ou o prevalecimento do forte 
sobre o fraco, tolhe a liberdade e a vontade humana, com 
domínio e tirania, transformando a as ações do homem ins-
trumentos de submissão, despotismo e infelicidade.

A autoridade, em seu significado legal e intelectual, 
é uma instituição com o direito de utilizar a força, em sua 
forma legal, para proteger a sociedade da anarquia, da in-
justiça, da dominação, da opressão e agir para realizar os 
interesses da nação. É a força encarregada de orientar o 
ser humano, proteger a sua vontade e sua liberdade, con-
cretizando os seus interesses legais na vida. Então, ela é a 
força que representa a vontade humana e o interesse do in-
divíduo e da sociedade. Deus Altíssimo diz: “Deus manda 
restituirdes ao seu dono o que vos está confiado; quando 
julgardes entre as pessoas, fazei-o com eqüidade” (4:58). 
E diz: “São aqueles que, quando os estabelecemos na ter-
ra, observam a oração, pagam o zakat, recomendam o 
bem e proíbem o ilícito. E em Deus repousa o destino de 
todos os assuntos” (22:41). E disse, ainda: “Destinamos a 

morada, no Outro Mundo, àqueles que não se envaide-
cem nem fazem corrupção na terra; e a recompensa será 
dos tementes” (28:83). Assim, a autoridade é instituída no 
Islã baseada no direito e na justiça, na prática do lícito e na 
proibição do ilícito, longe da injustiça, da corrupção e da 
soberba.

No momento em que fala sobre a autoridade injusta, 
tirânica, que impede a liberdade e o livre arbítrio do ser 
humano, com opressão e terrorismo, procurando escravi-
zá-lo, o Alcorão apresenta o exemplo do Faraó: “É certo 
que o Faraó se ensoberbeceu, na terra (do Egito), e di-
vidiu em castas o seu povo; subjugou um grupo deles, 
sacrificando-lhes os filhos e deixando com vida as suas 
mulheres. Ele era um dos corruptores” (28:4).

Esse versículo é uma rejeição explícita à injustiça e à 
tirania política com base em ideologia, raça e língua. Essa 
injustiça identifica a pior espécie de tirania, que impede a 
liberdade do ser humano e o seu direito à vida. Assim, o 
Alcorão se constitui no fenômeno da justiça política quan-
do fala sobre o governo, a autoridade e a soberba na terra, 
abrindo espaço para a liberdade política do ser humano, 
colocando-se contra a autoridade despótica e a opressão. 
Não apenas isso, confisca a autoridade do governante in-
justo, considerando-o incapaz de exercer o governo e a 
liderança. Isso acontece no diálogo com Abraão (A.S.): 
“Disse-lhe: Designar-te-ei Imam dos homens. (Abraão) 
perguntou: E também o serão os meus descendentes? 
Respondeu-lhe: Minha promessa não alcançará os in-
justos” (2:124). O mesmo significado é corroborado 
pelas palavras do Altíssimo: “Não vos inclineis para os 
injustos, porque o fogo apoderar-se-á de vós” (11:113).

O tirano não merece a designação de liderança, 
cuja principal função é guiar a humanidade. Não se deve 
dar confiança e apoio ao tirano, aceitando as suas ordens 
e os seus atos. Isso é estabelecido pela tradição do Men-
sageiro de Deus (s): “O melhor jihad (empenho) é uma 
palavra justa perante um governante injusto.” Aparece, 
ainda, nas palavras do Imam Assádiq (A.S.) “O tirano, 
o seu ajudante e quem os aceita são parceiros.” Isso de-
termina a ilegalidade da autoridade tirânica e o dever 
de combatê-la. O Alcorão condena, em muitas oportuni-
dades, as autoridades tirânicas, denominado-as de sedu-
tores e arrogantes. O Altíssimo diz: “Adorai a Deus e 
afastai-vos do sedutor!” (16:36). E diz: “Quem renegar 
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o sedutor e crer em Deus, ter-se-á apegado a um firme 
e inquebrantável sustentáculo” (2:256).

A injustiça tem um significado amplo na interpreta-
ção corânica. A infidelidade e o politeísmo são injustiças. 
A obstrução dos direitos e liberdades dos outros é injustiça. 
A perpetração dos crimes e os desvios de comportamento 
constituem injustiça. Assim, é ampliado o significado da 
injustiça com terminologias diferentes do seu significado 
original corrente. Devido a esse significado político cons-
trutivo, os imames orientadores e os jurisconsultos muçul-
manos deram o seu parecer quanto à ilegalidade da ajuda 
ao tirano e a ilegalidade de sua autoridade.

3. A herança social e a liberdade

O ser humano nasce no meio do ambiente social, sendo 
influenciando por suas tradições, sabedoria e crença. Ele se vê 
como uma parte da sociedade, no seu pensamento e conheci-
mento. Porém, nem tudo que a sociedade herda de costumes, 
pensamentos, tradições e conhecimento constitui em herança 
saudável ou apropriada para as circunstâncias da época e da 
etapa em que o ser humano vive. A autoridade e a opinião pú-
blica retrógradas e reacionárias agem para impedir a vontade 
humana quanto à mudança e tolhem a sua liberdade de expres-
são, disseminando o desprestígio à conduta do indivíduo oposi-
tor, pressionando-o, boicotando-o psicológica e culturalmente, 
ameaçando a sua segurança e os seus pensamentos. Assim é-
lhe imposto o que poderíamos caracterizar como terror cultural 
e psicológico, colocando-se em risco, inclusive, sua segurança 
pessoal, algumas vezes. O Alcorão Sagrado convoca o indiví-
duo a libertar-se da herança da autoridade social retrógrada e 
incorreta, incitando-o a abandoná-la, convidando-o a desem-
penhar o seu papel com liberdade e instigando sua vontade de 
se libertar da tradição social e política atrasada e pervertida. 
Ele critica aqueles que se fecharam em si mesmos, anestesian-
do suas mentes e suas vontades, transformando-se em imitado-
res do que a sociedade herdou. O Altíssimo, diz, descrevendo 
esse fenômeno com texto a respeito de posições quanto a al-
guns conceitos: “Dizem: Só seguimos as pegadas dos nossos 
pais! Segui-las-iam ainda que seus pais fossem destituídos 
de compreensão e orientação?” (2:170). E diz: “Responde-
ram-lhe: Não; porém, assim encontramos fazendo os nossos 
pais” (26:74).

O primeiro aspecto da convocação para a libertação da 
mente, da vontade e do comportamento humanos é a liberta-
ção da herança social atrasada, da pressão da autoridade e 
da sociedade corrompidas, do domínio das tendências psico-
lógicas perversas. Esses elementos são responsáveis funda-
mentalmente quanto ao confisco da vontade humana e da sua 
liberdade, lançando-se, em seguida, sobre a sua personalida-

de e a sua existência.

4. A Liberdade Individual
A liberdade individual se relaciona com o que o ho-

mem faz e escolhe, ou deixa de fazer e escolher, na sua con-
duta individual. Segundo o Alcorão, o homem que sabe e 
está firme na sua individualidade tem a sua soberania, sua 
vontade e privacidade, seus direitos e tendências, suas an-
siedades e saudades, seus sentimentos e esperanças, define 
os locais de seu descanso, estabelecimento e segurança. 
O homem não alcança a sua verdadeira existência a não 
ser com a expressão de sua individualidade e seus direitos. 
Quando a individualidade do homem é reprimida, impon-
do-lhe restrições, proibindo-o de se expressar a respeito 
do que ele considera importante, a pessoa leva uma vida 
reprimida, de sofrimento e privação. E como o homem so-
fre psicológica, física e socialmente devido à repressão e à 
privação imposta! 

O Alcorão considera o ser humano um ser que possui 
inclinações e desejos, sentimentos, reações e tendências 
psicológicas particulares. São realidades presentes em sua 
formação, que o Criador da existência lhe inculcou. É jus-
to que lhe seja dada a liberdade de expressão. Essa expres-
são livre é sinal da justiça e sabedoria de Deus na criação. 
Deve, contudo, estar junto da responsabilidade e da fide-
lidade. Ambas têm como objetivo organizar os estímulos e 
os meios de expressão para a conservação dos interesses 
do indivíduo e da sociedade. Quanto à permissividade e 
a decomposição do comportamento, são contrárias à li-
berdade, pois o objetivo desta é a expressão natural das 
tendências pessoais (como a sexual), a pesquisa quanto à 
segurança e à estabilidade, a apreciação do belo, a busca 
da relação com os outros, da auto-estima, da conservação 
dos interesses pessoais, sem violação da honra do ser hu-
mano, dos direitos dos outros e da Lei Divina.

Infelizmente, contudo, a individualidade, muitas 
vezes, não consegue se ver livre de manchas e estímulos 
desviantes, que o homem adquire da sociedade e de outros 
grupos. Ela está sujeita à poluição e ao desvio. Por isso, as 
mensagens divinas foram enviadas, com seus métodos e va-
lores, para conservar a sociedade humana dentro da linha 
natural, que é a designada por Deus, dono de toda bonda-
de. A mensagem islâmica contempla um método científico 
completo, que tem por objetivo conservar a sociedade e 
protegê-la do desvio. Ao analisarmos a estrutura jurídica 
das leis islâmicas, entendemos que esse método dividiu as 
condutas em três grupos fundamentais:

1. O Permitido2 : Constitui o maior círculo de ações. 
Tudo é permitido ao ser humano, desde que não traga pre-
juízo para o indivíduo e a sociedade. A base da conduta 
islâmica é a permissão, como dizem os jurisconsultos. O 

2 -  E  Em árabe, “hallal” (NE).
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Imam Assádiq (A.S.) esclarece essa base, dizendo: “Toda 
atitude possui permissão e proibição. Ela é permitida até 
que se descubra o limite de sua proibição e, então, seja 
abandonada.” Esse princípio significa dispor a liberdade 
para o homem, a não ser em relação ao que está especifi-
camente proibido. O Alcorão nega a interdição e proibição 
sem motivo, que paralisam a liberdade humana, privando 
o ser humano de vivenciar as coisas boas da vida. Ele o faz 
com as seguintes palavras: “Ó crentes, não vos priveis 
das coisas boas que Deus permitiu e não excedais, por-
que Ele não estima os que cometem excesso” (5:87).

2. O Proibido (ou ilícito)3 : É o segundo dos círcu-
los de atitudes humanas previstos pela legislação islâmica. 
Tratam-se dos atos que o homem não tem o direito de ultra-
passar. Essa proibição é para o bem do ser humano, para 
a proteção de sua personalidade, de seus interesses, de sua 
saúde física, psicológica, social e econômica. A proibição 
da usura, do monopólio, da especulação, tem por objetivo 
proteger a atividade econômica e a propriedade privada. 
Essa aliança entre o direito de propriedade e a proibição 
da disposição absoluta dos bens (ou seja, para a exploração 
e o prejuízo do outro) tem por função proteger a sociedade 
da cobiça, egoísmo e da anarquia econômica. A proibição 
das bebidas inebriantes, da fornicação, da depravação, da 
insolência e da perversão sexual é para a proteção da vida 
do indivíduo e da coletividade das enfermidades morais e 
dos crimes gerados por essas práticas. Elas terminam por 
influenciar negativamente o indivíduo, a família e a socieda-
de. 

Por isso, o Alcorão esclarece a realidade da proibi-
ção, com as palavras do Altíssimo: “Dize: Meu Senhor 
vedou as obscenidades, manifestas ou íntimas” (7:33). E 

diz: “… prescreve-lhes todo o bem e veda-lhes o imun-
do” (7:157). Portanto, a proibição é para a proteção do ser 
humano, guardar os seus interesses e não para reprimir a 
liberdade particular e confiscar suas tendências naturais.

3. O obrigatório4 : O terceiro círculo da legislação 
islâmica é a obrigatoriedade. Com a obrigatoriedade, a lei 
islâmica limita a responsabilidade do ser humano perante 
si mesmo, perante o seu Senhor, perante a sua comunida-
de, perante a sua família e perante a humanidade, perante 
o mundo natural e dos seres vivos ao seu redor. A legislação 
da obrigatoriedade veio para atrair o interesse do indivíduo 
em relação ao que é lícito e rejeitar a depravação. Por isso, 
em cada lei há um fundamento quanto à obrigatoriedade ou 
à proibição, ou seja, a existência de um interesse legítimo ou 
depravação, o que exige e enseja o estabelecimento de uma 
legislação. 

Por isso, os Imames5  das escolas de pensamento is-
lâmico Xiita6  e Mu’tazilita dizem que a benevolência e a 
malevolência são duas individualidades, ou seja, as ações 
humanas e as coisas carregam descrições individuais de be-
nefício e malefício. O Legislador, glorificado seja, instituiu 
as leis de acordo com a natureza das coisas. Ele define os 
atos maléficos com base em sua proibição e os atos bené-
ficos com base no prejuízo gerado pela não observação de 
sua prática obrigatória. 

Dessa forma, a legislação, a proibição e a obriga-
toriedade representam a identificação das realidades dos 
objetivos e das condutas humanas. Não é uma questão de 
capricho, sem base científica, mas confirmada pelos estudos 
das ciências humanas, como a Psicologia, a Sociologia e a 
Economia, biológicas, como a Medicina, além de ser teste-
munhada pelas ciências exatas, como a Estatística. 

Desta feita, esclarece-se o significado de “liberda-

3 - Em árabe, “haram” (NE). 
4 - Em árabe, “wájib” (NE). 
5 - I.é, os líderes e guias religiosos e espiri-
tuais (do árabe “amám”, ou seja, “frente”). 
Os Imames são, portanto, os que seguem “à 
frente” da comunidade, liderando-a. (NE)
6 - Também chamada de Escola Jaafarita, 
em referência ao Imam Jáafar Assádiq 
(A.S), um dos principais sistematizadores do 
pensamento islâmico xiita Foi mestre de al-
guns dos fundadores de importantes escolas 
filosóficas e teológicas sunitas, como Hanafi, 
ibn Hanbal e Shafi’i (N.E.).
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de” e “proibido” no Islã, bem como as causas da proibi-
ção, quais sejam, incentivar os interesses corretamente 
guiados do indivíduo e rejeitar as depravações. Esses 
conceitos têm por objetivo precípuo proteger o ser huma-
no e conservar a sua existência, sua honra e sua liberda-
de, não confiscar a liberdade humana ou seus sentimentos 
e vontades legais.

 

História

Parte 2  

A hIstÓRIA 
Do IsLÃ

uem consultar os registros 
históricos dos árabes ante-
riormente ao Islã e ler suas 
páginas e o seu legado de 
modo consciente; quem ler os 
versículos do Alcorão Sagra-
do, aprofundando-se em sua 
interpretação e entendimento 
sobre a sociedade e sua natu-
reza particular (econômica, 
cultural, doutrinária e social); 

enfim, quem ler todas estas fontes verá o aspecto adverso e 
as situações conflitantes em que viviam os que eram consi-
derados relativamente cultos na Península Arábica, antes 
do advento do Islã

 Esta região, chamada originalmente Al-Hijaz, 
incluía a cidade de Meca, considerada pelos árabes um 
lugar importante do ponto de vista comercial, político e 
religioso. A população local vivia uma situação de instabi-
lidade e degradação, em todos os aspectos. A ignorância, 
o analfabetismo e as superstições dominavam a Península 
Arábica, dominando as mentes e as crenças das pessoas. 
De acordo com os historiadores, não havia em Meca al-
guém que soubesse ler e escrever, a não ser um pequeno 
número de pessoas que poderiam ser contadas a dedo.

 Os árabes não tinham um livro sagrado nem uma 
religião celeste que pudesse elevar seu nível intelectual ou 
que ordenasse sua vida social e elevasse seu nível cultural. 
Eram árabes do deserto, beduínos que ignoravam a cultura 
e, do ponto de vista exotérico, adoravam estátuas, ídolos, 
demônios, estrelas e anjos (jins). 

Poucos seguiam a religião monoteísta de Abraão (a.s.) 
ou do Messias Jesus, filho de Maria (a.s.). É importante 

Os árabes antes do Islã lembrar que Meca foi a cidade do monoteísmo e berço da 
fé, nos tempos de Abraão (a.s.) e Ismael (a.s.) os quais fo-
ram enviados, aproximadamente, quatro mil anos antes do 
nosso Profeta Muhammad (s.a.a.a.s.).  Eles exortaram à 
concórdia e ao monoteísmo, fundando o Santuário (a Ca-
aba), fazendo dela uma casa de exortação à unicidade de 
Deus e à adoração ao Clemente. 

O Alcorão mencionou esta verdade e a esclareceu. 
Vejamos: “E (recorda-te) de quando indicamos a Abraão 
o local da Casa, dizendo: Não Me atribuas parceiros, mas 
consagra a Minha Casa para os circungirantes, para os 
que permanecem em pé, ou inclinados e prostrados”. (22; 
26). E, ainda, disse, Deus Altíssimo: “E quando Abraão e 
Ismael levantaram os alicerces da Casa, exclamaram: Ó 
Senhor nosso, aceita-a de nós, pois Tu és Oniouvinte, Sa-
pientíssimo” (2; 127).

 A mensagem de Abraão propagou-se pela Penín-
sula Arábica e a Caaba foi eleita como o templo desta men-
sagem. É de se notar que os Coraixitas se consideravam 
descendentes do Profeta Ismael, filho de Abraão (a.s.), or-
gulhando-se disto. Eles afirmavam que o Profeta Muham-
mad (s.a.a.a.s.), o Mensageiro que trouxe a palavra do Islã, 
era de sua bendita descendência.

 Após certo tempo, a idolatria chegou a Meca. 
Entrou na cidade após a degradação das crenças e a dis-
persão dos árabes pelas cidades e deserto, bem como pela 
influência das religiões pagãs e idólatras já estavam difun-
didas no Chám1.

 De acordo com os registros históricos, o primeiro 
árabe que levou ídolos para dentro da Caaba foi Omar Ben 
Luhai, chefe de um grupo que, sob seu comando, foi vito-
rioso sobre a tribo dos Jurham. Ele entrou com a grande 
estátua de um deus chamado Hubel2 , colocando-a nesta 
Casa e afastando, assim, a população local dos ensinamen-
tos da unicidade, modificando a verdadeira fé que Abraão 

Q

1 - Cham ou Biladi Cham, também chamada “Terra de Cham”. Correspondia ao território da Grande Síria (Suriah Al-Kubra), que englobava a atual República Árabe da Síria, 
Líbano, Iraque, Jordânia e Palestina (NE).  2 -  Ou “Hubal” (NE).
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e seu filho Ismael (a.s.) haviam difundido.
A partir deste momento, a idolatria foi-se difundindo 

e passou a reinar em Meca, ocupando o espaço dos en-
sinamentos do Monoteísmo, profanando a Caaba, apesar 
da dedicação total dos Coraixitas e das tribos árabes que 
serviam esta Casa Sagrada, de seus zelos com relação à 
peregrinação e santificação do Templo nos tempos da ig-
norância e da idolatria. Eles a consideravam um local sa-
grado, seguro e abençoado.

Se esta era a crença dominante entre os árabes na-
quela época e o aspecto principal de sua religiosidade, 
as comunidades mais cultas entre eles, isto é, os judeus, 
os cristãos e os seguidores do Mazdeísmo3 , também le-
vavam uma vida de ignorância cultural. Envolvidos pela 
escuridão, pelo desvirtuamento doutrinal, opressão e per-
seguição política e social, sujeitavam-se ao domínio dos 
impostores. Os judeus, por exemplo, modificaram a Torá e 
as leis de Moisés, alterando o conteúdo das mensagens que 
os profetas haviam anunciado anteriormente.

Os cristãos também modificaram o Evangelho. Alte-
raram a mensagem do Messias e a doutrina do Monoteísmo 
puro, dando a este uma característica de idolatria e trinda-
de, herdade da cultura roma-
na idólatra e do pensamento 
judaico desvirtuado. Basea-
dos em pressupostos que do 
ponto de vista islâmico são 
incorretos, passaram a con-
siderar o Criador Majestoso 
um e, ao mesmo tempo, três: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

 Também foram des-
virtuados outros princípios e 
bases das crenças e das leis 
da religião cristã. Naquela 
época, o Cristianismo tinha 
uma força política e civilizacional impressionantes, pois 
havia no Chám uma nação romana cristã4. O Egito tam-
bém era uma nação cristã forte5.

Na Abissínia – atual Etiópia – a nação também era 
predominantemente cristã. Este país situava-se em frente 
à parte sul ocidental da Península Arábica, sendo banha-
do, também, pelo Mar Vermelho.  Na época, havia, ainda, 
grande difusão do cristianismo no Yemen, que era uma ter-
ra fértil e civilizada da península, situada em sua porção 
sudoeste, entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico.

O Mazdeísmo (a adoração do fogo) era a religião do-
minante na Pérsia, situada a Leste da Península Arábica. 
À época, a nação dos reis persas, o Império Sassânida, era 
uma grande potência na região, tanto do ponto de vista po-
lítico como civilizatório. O domínio deles se estendia tanto 
ao Yemen como ao interior da Península Arábica, passan-
do pelas terras dos rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia.       

Portanto, três grandes nações circundavam os ára-
bes beduínos, pouco desenvolvidos na época: a nação dos 
romanos na parte ocidental, a nação dos persas na par-

te oriental e a nação dos abissínios na parte sul-oriental. 
Eram grandes potências, enquanto os árabes de Meca e 
seus arredores não sabiam o que era uma nação unificada, 
não sabiam o que era poder político e nem organização 
administrativa. Tampouco mantinham uma vida civilizada 
estável. Os árabes beduínos viviam sob o poder do chefe 
da tribo e dos senhores locais.  Prevalecia a lei dos mais 
fortes e ricos sobre os mais fracos e pobres e a escravidão 
era praticada de forma corriqueira. Na falta de unidade 
política, as centenas de tribos que povoavam a região pra-
ticavam ataques constantes umas às outras, em eventos co-
nhecidos como ghazu6.

A sociedade mequense era formada por quatro clas-
ses distintas: 

1) A classe dos comerciantes, que tinham fortunas e 
eram donos de capital, formada por famílias tradicionais 
como as de Abu Sufián, Abu Lahab, Al-Walíd e Abass Ben 
Abd al-Mutalib, entre outros. Eles representavam a classe 
capitalista, que, além de comerciar, praticava a cobran-
ça de juros. Tinham autoridade política e domínio sobre 
os demais grupos. Seu poder sobre Meca e sobre a Caa-
ba exercia ampla influência sobre as tribos árabes e sua 

gente;
2) A classe dos pobres, 

que conformava a maior par-
te da população. Estes viviam 
numa situação de pobreza 
absoluta e de perseguição so-
cial;

3) A classe dos escravos, 
que vivia numa situação de 
miséria e de aborrecimento. 
Era tratada como se tratam 
os animais e os rejeitados; os 
escravos morriam sob a sub-
missão e sob os pés dos seus 

senhores.
A pobreza, a miséria, a ignorância e a enfermidade 

tinham alcance espantoso. Dominavam a maior parte dos 
integrantes das tribos árabes, que viviam dispersas numa 
península vasta, desértica, de clima abrasador, de parcos 
recursos naturais, selvagem e rude.

O Alcorão Sagrado descreve, em várias passagens, 
como era a vida social deplorável nesta região. A misé-
ria era estimulada pela avidez de lucro, pela ganância 
exercida pelas classes dominantes. De acordo com o Li-
vro Sagrado, a degradação era absoluta, motivo pelo qual 
alguns pais chegavam a matar seus filhos, vistos como um 
fardo adicional. Um dos versículos do Alcorão relata isto 
de maneira severa e contundente, fazendo um alerta aos 
árabes. Vejamos: “não sejais filicidas, por temor à misé-
ria – Nós vos sustentaremos, tão bem quanto aos vossos 
filhos” (6:151). 

O Alcorão explanou a gravidade da triste situação eco-
nômica e da má condição social em que os árabes viviam, 
em função da violência e da ignorância, e relatou em certos 

3 - Mazdeísmo ou Zoroastrismo é uma religião originária da antiga Pérsia (atual Irã), baseada no culto a Ahura Mazda, deus simbolizado pelo fogo (NE). 4 - Biladi Cham, à época, 
integrava o Império Bizantino (NE).  5 - Até hoje o Egito abriga uma seita cristã antiga, a Igreja Copta (NE). 6 - De onde vem a palavra portuguesa razia, ou seja, “conflito”, “embate”.
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versículos o nível de intranqüilidade e privação reinante, 
lembrando-nos do benefício do Islã, que substituiu o medo 
pela segurança, descrevendo essa verdade com os seguintes 
dizeres: “não sabem os idólatras que lhes concedemos um 
Santuário seguro7”, (29;7), protegendo sua gente do assas-
sinato e do saque, “ao passo que, ao seu redor, as pessoas 
eram arrebatadas” (29;7). Ou seja, as pessoas se matavam 
fora do Santuário ao passo que, dentro dele, estavam segu-
ras.

Em outro capítulo, o Alcorão também cita a situação 
de pavor, medo e de pobreza imperantes naquela socieda-
de: “Que adorem o Senhor desta Casa, Que os provê con-
tra a fome e os salvaguarda do temor (do perigo)!” (106; 
3-4).

Naquela época, a mulher vivia uma situação de mi-
séria e adversidade. Era tratada como animal e objeto de 
desfrute sexual, sem nenhum direito nem dignidade. Não 
lhe era permitido viver condignamente. Nesta sociedade 
em que reinava a ignorância, ela era propriedade do ho-
mem e podia ser herdada tal como são herdados os animais 
e outras propriedades. Os filhos herdavam as mulheres de 
seus próprios pais, casando-se com elas.

Esta situação rude foi apontada pelo Alcorão, que 
proibiu tal comportamento: “Não vos caseis com as mu-
lheres que desposaram os vossos pais – salvo fato consu-
mado (anteriormente) – porque é uma obscenidade, uma 
abominação e um péssimo exemplo” (4; 22).

Havia alguns que, ao saber que sua esposa dera à 

luz uma menina, fi-
cavam preocupados 
e tristes; sentiam 
medo da má reputa-
ção e da difamação 
das quais seriam 
vítimas e, por isso, 
matavam-na. Na 
melhor das hipóte-
ses, aceitavam-na 
com aflição, insa-
tisfação e repúdio. 
A mulher era uma 
das principais ví-
timas desta menta-
lidade desvirtuada 
e de costumes so-
ciais degradados. A 
crueldade em rela-
ção às pequeninas 
chegava a tal ponto que alguns pais as enterravam ainda 
vivas, “livrando-se”, então, do que consideravam um far-
do pesado e da possível “desonra” que essa futura mulher 
poderia causar.

O Alcorão registrou e tornou explícitas estas circuns-
tâncias cruéis na história da mulher, enaltecendo sua nobre 
condição, reconhecendo-lhe o caráter de criatura divina, 
promovendo sua vitória e protegendo-a, não penas em sua 

7 -   I.é, a Caaba (NE).
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dimensão física, mas, também, espiritual. Deus Todo-Pode-
roso, por meio do Alcorão Sagrado, dirigiu-se à sociedade 
dos árabes da época, de maneira veemente, condenando-os 
e exortando-os a rejeitar seus costumes e suas posturas: 
“Quando a algum deles é anunciado o nascimento de uma 
filha, o seu semblante se entristece e fica angustiado. Ocul-
ta-se do seu povo, pela má notícia que lhe foi anunciada: 
deixá-la-á viver, envergonhado, ou a enterrará viva? Que 
péssimo é o que julgam!” (16; 58-59). Em outro trecho, 
mais adiante, o Alcorão Sagrado ergue-se para defender 
o aspecto humano da mulher e sua dignidade: “Quando 
a filha, sepultada viva, for interrogada: Por que delito foi 
assassinada? (...) então cada alma saberá o que tiver pro-
duzido.” (81, 8-14).

A degradação da posição da mulher nessa sociedade 
néscia e corrupta fez dela uma mercadoria e mero elemen-
to de satisfação sexual, propagando a prostituição e um 
comportamento nefasto. A mulher tinha que escolher um 
homem dentre os quais teve relações sexuais para atribuir-
lhe a paternidade de seu filho.

A corrupção e a degradação moral, contudo, não 
terminava aqui. Havia bairros específicos sinalizados com 
bandeiras vermelhas onde se praticava a prostituição ho-
mossexual como profissão. Os árabes desta época denomi-
navam estes bairros de “os bairros das bandeiras”. Alguns 
tinham como profissão o ganho com a prostituição. Com-
pravam escravas e as obrigavam a trabalhar como prosti-
tutas, obtendo lucros com isto.

Curioso notar que este fenômeno imoral e amoral está 
difundido nas sociedades materialistas e pagãs dos dias de 
hoje. Ele pode ser verificado em muitos locais do Ocidente, 

como Europa e Estados 
Unidos, onde a influên-
cia do consumismo e do 
marxismo – irmãs gême-
as que induzem ao culto 
do materialismo – leva 
um grande contingente 
de pessoas a adotar um 
pensamento e um com-
portamento degradado. 
Isso nos faz questionar: 
até que ponto “moder-
nidade” é sinônimo de 
“progresso”?

O Alcorão Sagrado 
menciona e denuncia es-
tes comportamentos cor-
rompidos, proibindo-os 
explicitamente em mui-
tos versículos e estabe-
lece uma punição incisi-
va aos seus praticantes. 
Estes crimes, que voltam 
a ser praticados atual-
mente em muitos locais 
do planeta, tendem a 
conduzir a humanidade, 
até mesmo hoje em dia, 

8 - Ilícita (haram): termo utilizado para dizer que o animal não foi abatido de acordo com o ritual islâmico de abate. 

a uma situação de catástrofe, que ameaça a estabilidade 
de toda a vida. 

Exemplos claros disso são a propagação de doenças 
sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a AIDS, que 
representam, de acordo com alguns cientistas, um perigo 
maior do que a bomba atômica.

O Alcorão Sagrado menciona esta situação em vários 
versículos. Disse o Altíssimo: “... está-vos permitido pro-
curar, munidos de vossos bens, esposas castas e não para 
cometerdes licenciosidades...” (4; 24); “... O adúltero não 
poderá casar-se, senão com uma adúltera ...”(24; 3).; “... 
e não tenham amantes...” (4; 25); “Não inciteis as vossas 
escravas à prostituição, se elas querem viver castamente 
...” (24; 33).

Os exegetas esclareceram as causas da revelação 
destes versículos, afirmando que explicitam para nós a si-
tuação social degradante daquela época e a situação da 
degradação e do tratamento selvagem dado à mulher. Ser-
vem, ainda, de analogia em relação à situação atual do 
mundo, orientando-nos sobre o correto caminho a seguir, 
com vistas a evitar a degradação espiritual, moral e ma-
terial.

Assim era a natureza daquela sociedade desvirtua-
da. Esta situação foi qualificada por Já‘far Ibn Abi Táleb, 
em seu relato a Najashi, o rei da Abissínia. Disse ele: “Ó 
rei! Éramos gente néscia, adorávamos os ídolos, comíamos 
carne ilícita8, praticávamos a depravação, rompíamos os 
vínculos de parentesco, prejudicávamos os vizinhos; o for-
te se aproveitava do fraco, até que Deus nos enviou um 
Mensageiro de nós mesmos, conhecemos sua origem, sua 
retidão, sua confiabilidade e seu amor. 

Exortou-nos à unicidade de Deus e a não associar-
mos ninguém a Ele e abandonar a adoração dos ídolos; or-
denou-nos a falar a verdade, zelar por aquilo que nos fosse 
confiado, ter vínculos com os parentes, ter bom relaciona-
mento com os vizinhos, abster-se do que é proibido e dos 
crimes. Também nos advertiu sobre a prática das monstru-
osidades, o falso testemunho, a usurpação dos bens dos 
órfãos e nos ordenou à prática da oração e do jejum.”.

Esses fatos tornaram evidentes para as atuais gera-
ções os perigos da vida néscia, em todas suas dimensões, 
revelando o risco oferecido pela degradação moral, eco-
nômica, doutrinária, política, de segurança, social, entre 
outras. Cientes desta realidade, podemos entender o Islã 
e a grandiosidade do seu Profeta, Muhammad (s.a.a.a.s.) 
que, encaminhado por Deus e por sua delicadeza, con-
seguiu resgatar a humanidade, levando-a ao caminho da 
civilização e da retidão da conduta. Iniciou pelos que es-
tavam próximos a ele, isto é, seus parentes e amigos, esten-
dendo sua mensagem à humanidade, levada a acabo por 
seus seguidores. Com esta mensagem, o Profeta (s.a.a.a.s) 
exortou em todos os lugares para que se invoque a Deus, 
Louvado seja. Há catorze séculos, a mensagem do Profeta 
(s.a.a.a.s.) é uma força civilizatória, uma exortação clara 
para o ser humano ávido e para o intelecto lúcido, que 
queira se ver livre do domínio econômico e da concupis-
cência desencaminhada. É, também, reduto do ser humano 
e norte para seu projeto esperançoso de civilização.

Deus Altíssimo disse ao descrever Seu Profeta: “Já 
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vos chegou de Allah uma Luz e um Livro esclarecedor, pelo 
qual Allah conduzirá aos caminhos da salvação aqueles 
que procurarem a Sua complacência e, por Sua vontade, 
tirá-los-á das trevas e os levará para a luz, encaminhando-
os para a senda reta.” (5; 15-16); “... alivia-os dos seus 
fardos e livra-os dos grilhões que os deprimem” (7; 157); 
“ ... Ó crentes, atendei a Allah e ao Mensageiro, quando 
ele vos convocar à salvação.” (8; 24).

wear them with pride and 
know that what we intended 

for them. be good
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religião é a reflexão do inte-
lecto atento, que exige uma 
causa para cada efeito, um 
motor para cada movimento e 
um planejador para cada coisa 
planejada. Os sábios chamam 
isso de princípio de causalida-
de e afirmam que todo o uni-
verso é filho deste princípio.

 O intelecto não o co-
loca em dúvida e não duvida de sua universalidade. O 
Alcorão Sagrado lembra isto às pessoas e as convoca 
para segui-lo no capítulo (surah) At-Tur: “Porventu-
ra, não foram eles criados do nada, ou são eles os 
criadores? Ou criaram, acaso, os céus e a terra? 
Em verdade, não se persuadirão!” (52; 35-36).

O Alcorão também afirma que a invocação da 
arbitragem desta lei, evidente e geral, e sua respecti-

va consideração, é a mesma invocação dos honrados 
profetas a suas comunidades. No capítulo Ibrahim, 
o Alcorão Sagrado afirma: “Não recebestes, acaso, 
as histórias de vossos antepassados? Do povo de 
Noé, de Ad, de Samud e daqueles que os sucede-
ram? Ninguém senão Deus as conhece. Quando os 
seus mensageiros lhes apresentaram as evidências, 
levaram as mãos às bocas, e disseram: Negamos a 
vossa missão, e estamos em uma dúvida inquietante 
sobre o que nos apresentais. Seus mensageiros re-
trucaram: Existe, acaso, alguma dúvida acerca de 
Deus, Criador dos céus e da terra?” (14; 9-10)

Se é impossível que exista algo sem uma causa 
para sua existência, como, então, esse universo ma-
jestoso não exigiria um artífice?

 E, ainda, se é impossível que o movimento de 
qualquer coisa se realize sem que haja uma causa que 
a leve ao movimento, como, então, este movimento 

Fundamentos
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uniforme do universo não exigiria um movente?
 Se a existência de um plano, mesmo nas meno-

res coisas e mais ínfimas, exige o suporte de um pla-
nejador, como, então, esta ordem universal e precisa 
não exigiria alguém que estabelecesse suas leis, que 
organizasse e dirigisse suas questões?

Se o próprio homem foi feito por um artífice que 
o cumulou com a graça e lhe fez existir após a não-
existência, como, então, não tornar um dever reco-
nhecer quem lhe concedeu a graça? Como não ser 
imprescindível o agradecimento e a retribuição?  

Vejamos o que afirma o Alcorão: “Tal é (Deus), 
Conhecedor do desconhecido e do conhecido, o Po-
deroso, o Misericordioso, Que aperfeiçoou tudo o 
que criou e iniciou a criação do primeiro homem, 
de barro. Então, formou-lhe uma prole da essência 
de sêmen sutil. Depois o modelou; então, alentou-o 
com o Seu Espírito. Dotou a todos vós com a facul-
dade da audição, da visão e do entendimento. Quão 
pouco Lhe agradeceis!” (33;6-9).

Estas são evidências nas quais o intelecto crê e, 
também, crê na necessidade de voltar-se àquele que 
as tornou necessárias; crê que há alguém que é o fun-
damento de seus resultados. Esses são alguns princí-
pios da legitimidade da doutrina referente à teologia 
e da legitimidade da necessidade de especular a seu 
respeito e refletir sobre suas provas.

A religião é, também, a reflexão do intelecto 
atento que percebe que há nesse reino uma lei para 
cada existência.

Sim: neste reino há uma lei para cada existência. 
Tanto o que se tornou amplo como o que se tornou pe-
queno; o que se tornou sutil e o que se tornou sublime, 
de modo que a folha que se movimenta por ação do 
vento, não o faz a não ser por uma lei; não se eleva a 
não ser por uma lei, não se move a não ser por uma 
lei. Raras são as pessoas que duvidam disso. Algu-
mas, porém, duvidam e negam isto e confessam sua 
negação, se chamarmos esta lei de religião e se de-
nominarmos a obediência à mesma, de “submissão”. 
Disse Deus, Altíssimo: 

“Anseiam, acaso, por outra religião, que não a 
de Deus? Todas as coisas que há nos céus e na terra, 
quer elas queiram, ou não, estão-Lhe submetidas, e 
a Ele retornarão.” (3; 83).

A religião é o afã da alma cônscia e averiguado-
ra. 

Esta é uma corrente de perguntas que se acu-
mulam no ser humano a respeito do fundamento do 
universo e de sua finalidade, sobre sua causa e seu 
objetivo. Você imagina que o ser humano se aquieta e 
se conforma se não encontrar respostas satisfatórias 
e que convençam a alma e aquietem o coração? 

 Veja o que disse o poeta impelido pela ignorân-
cia:

Vim não sei de onde, mas cheguei ...

Vi diante de mim um caminho e, então, andei...
Permanecerei andando queira eu isto ou não...
Como vim? Como vi meu caminho?
Não sei...
Você imagina que este poeta vive feliz e contente, 

sem preocupação, uma vez que estas perguntas intri-
gantes o acompanham em cada passo e o amedrontam 
de qualquer descuido?

Ou você pensa que ele vive seguro enquanto tem 
esse pensamento, levando esse tipo de vida preocu-
pada, pensando que o ser humano, a vida e todas as 
coisas do universo trilham caminhos indefinidos?

A preocupação e a dúvida são, neste caso, a cha-
ve da desgraça e do padecimento do ser humano. Não 
creio que você deva julgar-me injusto com este poeta 
criador quando afirmei que “a ignorância o impeliu 
a dizer isto”. O próprio poeta afirmou, e repete em 
cada parte de seu caminho mágico, o seguinte: “não 
sei”. E, ainda, afirma na última parte do verso: 

Cheguei, passo (pelo caminho) e não fico saben-
do...

Sou um enigma; a minha partida e a minha cami-
nhada são mágicas...

E aquele que fez existir este enigma, é um enigma 
indefinido...

O que significa isto a não ser ignorância?
Note-se que ele confessa e praticamente pede a 

quem raciocina para não dialogar com ele.
 Não imagino que você me considere contra-

ditório ao dizer que o poeta é criador. A criação do 
poeta é assim: ele embeleza a ignorância ao falar da 
ignorância; por outro lado, embeleza o conhecimento 
ao falar do conhecimento.

Esta é a avalanche de perguntas que afligem as 
pessoas e as perseguem por toda vida, abatendo-as e 
tirando-lhes o sono. Você não vê que o poder do co-
nhecimento pode elevá-lo e pode resolver seus enig-
mas e evitar as dificuldades deste ser humano?

As experiências e as observações dos sábios se 
dedicam ao caso do ser humano como o beduíno se 
dedica ao deserto árido; como o civilizado se dedica 
em sua terra populosa, como o poeta se dedica a suas 
idéias, como o filósofo se dedica à sua especulação, 
e como cada um dos seres humanos se dedica à sua 
ocupação, seja qual for o seu método de pensar.

Esta é uma questão de interpretação verdadeira 
da vida e compreensão perspicaz para os limites da 
vida. Deve-se saber avaliar corretamente a posição 
do ser humano na vida. O ser humano que não se ele-
va a partir disto, vive neste mundo como um estranho, 
preocupado e brutalizado, pois, não sente que há algo 
a seu redor que o acolha nem um coração que sinta 
ternura por ele.

Ficará, então, atônito e impaciente; não conhece 
sua origem nem seu destino. Por exemplo, dirige-se 
ao mar e pergunta: “Óh, mar! Eu pertenço a você?” 
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Vai ao convento, vai aos cemitérios, fazendo sempre a 
mesma pergunta. Asseveram-se nele a impaciência e a 
dúvida ao máximo, a ponto de dizer: 

Presencio em mim confronto e tumulto...
Vejo a mim mesmo, às vezes demônio e às vezes anjo.
Acaso sou duas pessoas vindas uma com a outra, 

como cúmplices?
Ou você imagina que estou enganado com o que vejo?
Não sei...!
Sim! Este é o segredo da questão e este é o se-

gredo da persistência da natureza do ser humano. 
Deve conhecer sua sólida e definitiva posição. Esta 
natureza não foi posta no ser adâmico  para fazê-lo 
sofrer e entristecer-se. Ele fica confuso nesta vida. 
Esta situação mostra-lhe, com toda certeza, que ele 
não atingirá a vida feliz e cômoda a não ser que re-
solva seus enigmas.

A solução destes enigmas não está fora de seu 
alcance. A solução está em sua própria natureza e em 
seu pensamento brilhante e profundo. Que tente expe-

rimentá-lo, se houver pretensão de experimentar.
Leia comigo, se te aprouver, os seguintes versículos sagrados. 
“Não reparas em como Deus exemplifica? Uma boa palavra é como uma árvore nobre, cuja raiz está 

profundamente firme, e cujos ramos se elevam até ao céu. Frutifica em todas as estações com o benepláci-
to do seu Senhor. Deus fala por parábolas aos humanos, para que se recordem. Por outra, há a parábola 
de uma palavra vil, comparada a uma árvore vil, que foi desarraigada da terra e carece de estabilidade. 

Deus fortalecerá os crentes com a palavra firme na 
vida terrena, tão bem como na Outra Vida; e deixa-
rá que os injustos se desviem, porque Ele procede 
como Lhe apraz.” (14; 24-27). 

Em outro trecho, diz Allah: “… Que são cren-

tes e cujos corações sossegam com a recordação de 
Deus. Certamente, a recordação de Deus sossega os 
corações.” (23; 28).

Esta é a religião e estas são algumas condições 
que revelam a dependência do ser humano em relação 
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a ela. Estes são alguns dos elementos necessários que 
a religião oferece à vida equilibrada.

Esta é a religião que algumas pessoas olham 
com rejeição ou ironia. A religião deseja a felicidade 
pura do homem, que não pode atingi-la a não ser sob 
as asas da religião. 

A religião deseja-lhe uma felicidade ampla e es-
perada, mas, ele não pode percebê-la a não ser que 
a siga. Assim, florescerá em seu íntimo o verdadeiro 
humanismo, cujas sementes foram plantadas em sua 
natureza por Deus.

Estes são os objetivos da religião de Deus, que 
Ele a desejou para seus servos. Que o ser humano 
consuma dela o que quiser consumir. 

E que o olhe com menosprezo, ódio e ironia quem 
quiser olhar. O Alcorão afirmou sobre esta verdade, 
dizendo a alguns: “Iríamos, Nós, privar-vos da Men-
sagem, só porque sois um povo de transgressores?” 
(43; 5).

Que seja um povo de transgressores, se quiser, 
e encontrará a punição por 
suas transgressões. Porém, 
a graça de Deus deve pre-
dominar, a sabedoria de 
Deus se concretizar, as leis 
de Deus sobre os servos não 
serão interrompidas pelas 
transgressões dos trans-
gressores e a negação dos 
negadores, para que sejam, 
assim, completadas e uni-
versalizadas.

As coisas do univer-
so, tanto o que é abrangi-
do pelo conhecimento humano ou não, obedecem a 
seu Criador, obedecem a Suas ordens, entregam-se 
a Suas leis. Suas submissão à orientação de Deus é 
o que as dirige para a perfeição, fazendo-as evitar 
os tropeços. Com isto, intuem o seu propósito e 
alcançam o fruto esperado.

O ser humano, esta criatura pensante, este ser 
que a sabedoria quis honrar, fazendo tanto da obedi-
ência quanto da desobediência um critério seu, tem 
em si despertada, algumas vezes, a ilusão que o faz 
imaginar que é irrelevante submeter-se à religião, 
tornando uma ofensa para ele reconhecer a Divinda-
de!

 O reconhecimento da Divindade e do valor 
da religião lhe é inato, mas, advém-lhe certas ten-
dências e ele se desvia da Divindade ou, ainda, mo-
difica a religião.

Este é o ser humano e esta é a sua postura pre-
cipitada e contraditória. Foi-lhe destinada a dig-
nidade e ele quis a insignificância para si; foi-lhe 
destinada a orientação e ele quis para si o extravio; 
foi-lhe destinada a felicidade e ele quis a adversi-

dade e a dificuldade.
Você imagina que a força vitoriosa que submete 

os seres e governa as existências é incapaz de desferir 
neste tirano e orgulhoso ser um golpe que acabe com 
o seu despotismo e paralise a sua vontade, dirigindo-
o e obrigando-o a crer?

 Porém, a sabedoria majestosa de Deus permi-
tiu que ele tivesse livre arbítrio; que sua orientação 
ou extravio ocorresse por livre e espontânea vontade, 
sendo ele retribuído devidamente pelo que praticar ou 
deixar de fazer, sem mais nem menos.

A sabedoria criadora, que criou o ser humano e 
embelezou a sua forma, preparou-o para um objetivo 
enorme. A verdadeira religião não vinculou a sabedo-
ria da legislação (religiosa) à sabedoria da criação. 
Conduziu o ser humano para esse objetivo e facilitou-
lhe o caminho. 

Pôs nele as leis (religiosas) do mesmo modo, para 
que se desenvolvam no ser humano as disposições na-
turais que estão depositadas em sua natureza, para 

que complete o seu arbítrio 
e as disposições práticas 
do que lhe foi determinado 
pela criação. Assim, alcan-
çará as posições humanas 
elevadas, levará uma vida 
exemplar e constituirá uma 
sociedade mais digna.

Estas qualidades da 
religião da verdade dife-
renciam-na das falsas reli-
giões; dão-nos uma expli-
cação fiel da importância 
da religião e especificam 

os campos para sua atividade; explicitam sua natu-
reza e limite, mostram-nos sua origem e revelam o 
sistema de sua legislação.

A religião é uma lei universal como as leis uni-
versais permanentes e perfeitas que não são contradi-
tórias nem divergentes. 

Ela administra as coisas e as encaminha para 
seus objetivos. É uma lei universal, como as leis 
universais permanentes, que decretam a existên-
cia daquilo que é imprescindível existir, por meio 
da sabedoria. 

A religião revela suas verdades àquilo que lhe 
deve observação, até mesmo no domínio do governo.

A procedência da religião é a própria sabedo-
ria criadora, que estabeleceu as leis do universo para 
tudo quanto existe nele, tanto para o pequeno como 
para o grande, para o vivo e para o inerte. Essa sa-
bedoria determinou os caminhos de todas as coisas e 
lhes concedeu suas respectivas orientações.

Os limites são os limites da escolha do ser huma-
no, tanto doutrinal como prática. As doutrinas são as 
em que o ser humano crê, por sua vontade. As ações 
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Jurisprudência

No âmbito das 
Leis Islâmicas
A Base das Coisas é a Permissibilidade

eus criou o homem sobre a su-
perfície da terra e lhe facilitou 
o caminho da sobrevivência e 
da vida. Ele tornou a terra e 
tudo o que ela possui passível 
de benefício para o homem.

Deus transformou a relação 
entre o sol e a lua, a gravidade, 
o invólucro etéreo em torno do 

planeta e tudo o mais numa relação apropriada à vida na 
terra. Ele preparou para o homem, na sua superfície e no 
seu bojo, tudo o que é necessário para a vida e o desen-
volvimento nela. Ele criou as plantas, os animais, os ma-
res, os rios, os metais, tudo para servir ao homem e para 
lhe garantir os meios de vida. Deus o cercou com dádivas 
e benesses, fornecendo-lhe tudo o que necessita na sua 
vida, sem falta nem desordem no sistema de criação e nas 

relações entre o mundo do homem e da vida.
Trata-se de um sistema de criação preciso, para quem 

o observa com atenção minuciosa desde a sua gênese. Nes-
se sistema, olhado de uma perspectiva mais ampla, não há 
desordem, nem instabilidade. O homem encontra tudo o 
que necessita nessa existência: alimento, bebida, ar, luz, 
calor, umidade… Deus Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: 
“Deus foi Quem criou os céus e a terra e é Quem envia 
a água do céu, com a qual produz os frutos para o vosso 
sustento! Pôs à vossa disposição os navios que, com a Sua 
anuência, singram os mares, e pôs à vossa disposição os 
rios. Pôs à vossa disposição o sol e a lua, que seguem os 
seus cursos; pôs à vossa disposição a noite e o dia. E vos 
agraciou com tudo quanto Lhe pedistes. E se contardes 
as mercês de Deus, não podereis enumerá-las. Sabei que 
o homem é injusto e ingrato por excelência” (14:32-34). 

Tudo isso foi feito para que não houvesse desordem 
no sistema de vida, ou instabilidade na sua gênese natural. 
O homem encontra na natureza, nas condições naturais 
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de gravidade e pressão atmosférica, a proporção exata de 
oxigênio e os elementos da terra que lhe garantem a sobre-
vivência, de maneira exata e organizada. Se não houvesse 
essa precisão e controle no sistema da gênese, a vida e a 
sobrevivência não seriam possíveis na terra. Glorificado 
seja Deus, Que diz: “Tal é a obra de Deus, Que tem aper-
feiçoado todas as coisas, porque está inteirado de tudo 
quanto fazeis” (27:88).

Se não houvesse a permissibilidade de todas essas 
coisas, de forma natural, seria muito difícil utilizá-las. 
Deus, porém, com Sua amabilidade, justiça e sabedoria, 
garantiu ao homem a utilização de todas as coisas existen-
tes. Ele lhe forneceu o poder de explorá-las e utilizá-las. 
Então, deu permissão legal, garantindo ao homem o direito 
de se beneficiar delas, dentro dos limites estipulados.

Concluímos que o princípio de permissibilidade divi-
na é a base do atendimento a todas as necessidades da vida 
humana. Essa permissibilidade se dá a partir do vínculo 
entre os princípios de criação e a gênese natural do homem 
e da vida, a necessidade humana das coisas existentes ao 
seu redor e o vínculo de sua existência individual e social 
em relação ao mundo natural. Além disso, a ele, homem, 
foi concedido o poder de se beneficiar de tudo que existe 
neste mundo. Todas as coisas nesta vida são permissíveis 
para o homem e ele tem o direito de utilizá-las e se benefi-
ciar delas, a não ser o que é explicitamente proibido.

Explicitamente proibido é tudo o que lhe é maléfico e 
perigoso, ou seja, contrário ao princípio da criação. Deus 
Altíssimo, diz: “E que vos impede de desfrutardes de 
tudo aquilo sobre o qual foi invocado o nome de Deus, 
uma vez que Ele já especificou tudo quanto proibiu 
para vós, salvo se fordes obrigados a tal? Muitos se des-
viam, devido a seus desejos, por ignorância; porém, teu 
Senhor conhece os transgressores” (6:119). E diz: “Dize: 
Vinde, para que eu vos prescreva o que vosso Senhor 
vos vedou” (27:151).

Portanto, as coisas proibidas no Islã são coisas espe-
cíficas e limitadas. Além delas, o Islã tornou a vida e tudo 
que há nela permitido ao ser humano, podendo-se usá-las 
como quiser, desfrutando delas como puder, de acordo com 
o sistema e o método que garantem a marcha da vida e 
fornecem a estabilidade e o equilíbrio de conduta em toda 
atividade humana. Por isso, o Alcorão Sagrado rejeita a 
posição daqueles que se reprimem e reprimem os outros, 
proibindo o que Deus tornou lícito para Seus servos. Deus, 
Altíssimo, diz: “Dize-lhes: Quem pode proibir os ador-
nos de Deus e o desfrutar os bons alimentos que Ele pre-
parou para Seus servos?” (7:32). 

O Islã, portanto, não visa a, por trás do conhecimento 
do lícito e do ilícito na vida, privar o homem e paralisar 
as suas potencialidades, fazendo-o circular no âmbito de 
repressões e proibições negativas. A posição do Islã é exa-
tamente o contrário disso, como é esclarecido pelos dois 
versículos citados acima. O Islã crê na permissibilidade de 
tudo que é benéfico e útil ao ser humano, proibindo o que é 
maléfico em atos e características que atraem o perigo ou 

causam malefícios e instabilidades na vida humana.
O Alcorão confirmou, em muitos textos, as evidên-

cias divinas a respeito desse princípio, esclarecendo-o 
com a restrição das proibições entre as coisas imundas, 
obscenas e reprováveis. Deus, Altíssimo, diz: “Dize: 
Meu Senhor vedou as obscenidades, manifestas ou 
íntimas; o delito; a agressão injusta; o atribuir par-
ceiros a Ele, a quem Ele não deu autoridade a que di-
gais d’Ele o que ignorais” (7:33). E diz: “São aqueles 
que seguem o Mensageiro, o Profeta iletrado, o qual 
encontram mencionado em sua Tora e seu Evangelho, 
o qual lhes recomenda o bem e lhes proíbe o ilícito, 
prescreve-lhes todo o bem e veda-lhes o imundo, ali-
via-os dos seus fardos e livra-os dos grilhões que os 
deprimem. Aqueles que nele creram, honraram-no, 
defenderam-no e seguiram a Luz que com ele foi en-
viada, são os bem-aventurados” (7:157).

Assim, esses versículos confirmam que a causa da 
proibição está oculta nas próprias coisas proibidas, e não 
é uma questão sem motivo, que visa a restrição e a re-
pressão mera e simples, sem nenhum causa ou pretexto. O 
Alcorão Sagrado estabeleceu essas causas em três carac-
terísticas fundamentais: “imundices, obscenidades e coi-
sas reprováveis”. Essas três características identificam 
a repugnância e o malefício das coisas proibidas, sejam 
eles materiais ou espirituais. Consultando os dicionários, 
conseguimos conhecer os verdadeiros significados desses 
termos e descobrirmos, por seu intermédio, as causas e os 
objetivos da proibição. 
a) “Imundice” significa: falta de asseio, porcaria, lixo, suji-
dade, sujeira. Entre os árabes a palavra era utilizada também 
para tudo que não era comestível, como cobra e escarave-
lho;
b) “Obscenidade” significa: aquilo que fere o pudor, impuro;
c) “Reprovável” significa: condenável, crítico, censurado, 
rejeitado.

Com essa análise lingüística das características 
das proibições - imundices, obscenidades e coisas re-
prováveis - ficamos sabendo que o Islã só proibiu algu-
mas questões materiais - a exemplo de alguns alimentos 
e bebidas - ou uma parte da conduta humana, porque 
ocultam más influências e geram resultados perigosos e 
maléficos à vida humana.
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Fatos

os oBJEtIvos DA 
REvoLUÇÃo 

DE hUssEIN(A.s.)1

A Moralidade da Revolução de Hussein

uitas revoluções no mun-
do esquecem, no auge da 
luta, os valores anunciados 
previamente, a justiça que 
procuravam instalar, piso-
teando os direitos e os seus 
princípios, mesmo antes de 
sua vitória. Seus próceres 
anunciam a exaltação e de-

fesa de objetivos humanos e símbolos sagrados, como eli-
minar a escravidão e a humilhação, libertar os povos da 
tirania, salvar as comunidades da corrupção e do extravio, 
da decadência moral e cultural, anunciando a justiça so-
cial e uma vida digna. Uma vez conquistado o poder, elas 
tratam os próprios filhos, seguidores, aliados e simpatizan-
tes da pior forma possível. Em relação aos opositores e 
inimigos, então, não é necessário dizer qual o seu destino. 

Assim, elas revelam as maléficas intenções de seus coman-
dantes e seu espírito pervertido. Por isso, há entre os obje-
tivos e os meios, entre as práticas e os símbolos anunciados 
para atrair a população, uma enorme diferença.

A revolução de Hussein difere de tudo isso. Ela foi 
pura em seus objetivos e meios, sã em suas posições, séria 
em sua conduta com o amigo e o inimigo. Ela primou na 
prática da conduta nobre até durante a luta sangrenta e o 
combate doloroso. Destaca-se a profundidade desse lado 
iluminado da revolução de Hussein, seu esplendor e grande-
za, quando avaliamos a crueldade e o horror que o exército 
omíada2  de Kufa praticou. Esse exército cometeu contra o 
Imam Hussein (AS) e seus aliados, mulheres e filhos, o que 
nenhum exército cometeu contra inimigo algum. A sua con-
duta é considerada, quanto à crueldade e ao horror, um novo 
método de tratamento do inimigo, assumindo a condição de 
marco inicial dos crimes hediondos que cometidos, ao longo 
da história, contra a comunidade islâmica e não islâmica. É 
uma questão que merece ser longamente avaliada.

Avaliação dos Crimes do exército omíada de Kufa:

Não conseguimos aqui citar tudo que foi cometido de 
crimes na dolorosa Batalha de Karbalá pelos elementos do 
exército omíada. Isso necessitaria de espaço enorme, de 
tempo e lugar. Porém, citaremos alguns dos principais  cri-
mes, convidando o leitor a pesquisar em fontes fidedignas. 
O exército omíada, antes, durante e depois da batalha de 
Karbalá, cometeu as seguintes crueldades:
1. Privar as crianças da água e alimento, mesmo as de colo, 
deixando-as com fome e sede, agredindo-as e amedrontando-

1 - O Imam Hussein (A.S.) é filho do Imam Ali Ibn Abi Tálib (A.S.), neto do Profeta Mohammad (S.), cuja mãe é Fátima (A.S.), filha do Mensageiro de Deus (S.). Ele caiu mártir na batalha 
de Karbalá, há cerca de 13 séculos, juntamente com seus familiares e companheiros, por lutar pela reforma da sociedade islâmica, em defesa da verdade contra a tirania e o ilícito. 
2 - Os omíadas derivam seu nome de Bani Ummayah, ou seja, a “Família Omíada”, dinastia que imperou no mundo islâmico entre 661 d.C e 750 d.C. Seu primeiro representante foi 
Moawiyah ibn Abu Sufian, filho de um dos mais empedernidos inimigos do Profeta Muhammad (S.), chamado Abu Sufian. O filho de Moawiyah, Yazid, governante corrupto e dissoluto, 
despertou a Revolução de Hussein pelo rebaixamento a que estava submetendo a comunidade islâmica, por seu comportamento pervertido (NE).
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as;
2. Aterrorizar as mulheres e as jovens, mães e órfãs, com 
sofrimentos e agressões, levando-as e exibindo-as, de ci-
dade em cidade, proibindo-as de prantearem seus mortos, 

tirando-lhes os véus;
3. Queima das tendas com 
pessoas dentro, sem aviso 
prévio, mesmo estando 
com crianças, doentes e 
feridos;
4. Matança dos recitado-
res do Alcorão e dos cren-
tes virtuosos presentes 

nas fileiras de Hussein (A.S.);
5. Matança dos adolescentes ainda não púberes;
6. Proibição da prática da oração e dos cultos, mesmo sen-
do os mais simples dos direitos humanos e das obrigações 
religiosas;
7. Decapitação dos mártires e exibição de suas cabeças 
perante as esposas, as filhas e as irmãs;
8. Falta de piedade até com os doentes, os incapazes de se 
defenderem, açoitando-os e colocando-os a ferros;
9. Pisotear os corpos dos mártires perante seus parentes;
10. Zombar dos recintos sagrados islâmicos.

Estes e muitos outros crimes hediondos foram come-
tidos durante todo o mês de Muharram3 , sem interrupção, 
não porque aquele grupo crente, o de Hussein e seus segui-
dores (A.S.), cometeU algum crime, mas porque ergueu sua 
voz contra a injustiça e a tirania, protestando contra a cor-
rupção e o extravio, proclamando a verdade perante um go-
vernante tirano. Apesar de tudo isso, o Imam Hussein (A.S.) 
seguiu tratando o inimigo selvagem dentro do âmbito moral 
que lhe foi inculcado por seu Nobre Avô (S.) e seus Nobres 
Pais, Ali e Fátima (A.S.). Ou seja, Hussein (A.S.) tratou-os 
com todos os escrúpulos, em alto nível e com hombridade 

inigualável.

O Imam Hussein e Suas Relações Morais Com o 
Inimigo

1. Declaração dos objetivos do levante. É costume, em alguns 
movimentos revolucionários, que os seus líderes ofereçam su-

3 - O mês de Muharram é o primeiro do calendário lunar islâmico. A viagem do exército de Hussein até a região do Iraque, onde se encontra a cidade de Karbalá, local do martírio do 
neto do Profeta (S.) e seus seguidores, durou os dez primeiros dias deste mês, daí o nome do evento de Ashura, palavra derivada do termo árabe “’ashara”, que significa “o número dez” 

bornos para atrair a opinião popular, divulgando falsas infor-
mações e enganando a população, dissimulando seus verda-
deiros objetivos, ocultando os perigos e problemas que irão 
ocorrer. O Imam Hussein (A.S.), porém, não fez nada disso, não 
enganou ninguém. Desde o início, divulgou os seus objetivos, 
revelou os sacrifícios necessários e os perigos que aguardavam 
a empreitada. Quando resolveu sair de Meca, fez uma declara-
ção, dizendo: “Louvado seja Deus, seja o que Deus quiser, não 
há força nem poder a não ser em Deus e que as graças de Deus 
estejam com o Seu Mensageiro. A morte foi designada para os 
filhos de Adão, a minha saudade pelos meus antepassados é a 
mesma que Jacó sentiu por José. A melhor morte para mim é ter 
minhas articulações devoradas por lobos do deserto entre Na-
wawis e Karbalá, preenchendo seus estômagos vazios e bocas 
famintas. Não se pode fugir do dia que foi designado. A satisfa-
ção de Deus é a nossa satisfação. Nós, descendentes do Profeta, 
somos pacientes na Sua determinação, pois Ele nos compensa-
rá com o prêmio dos pacientes. Quem quiser sacrificar-se por 
nós e está decidido a encontrar Deus, que nos acompanhe, pois 
amanhã estarei partindo, se Deus quiser.”

2. A misericórdia e a bondade para com o inimigo. É costu-
me dos revolucionários, também, esquecerem, durante a in-
flamação revolucionária, o lado humano, negligenciando as 
questões de misericórdia e bondade, cometendo os piores cri-
mes para alcançar os seus objetivos. O Imam Hussein (A.S.), 
porém, não fez isso. Ele tratou os seus inimigos com toda mi-
sericórdia, bondade e humanismo. Eis que a história registra 
como ele (A.S.) ordenou aos jovens membros de sua comitiva, 
quando estava para partir, que levassem uma grande quan-
tidade de água. E eles o fizeram. Quando estava a caminho, 
encontraram Hurr Ibn Yazid Arriáhi, liderando mil cavaleiros 
combatentes, enviados por Ziad, (então governante omíada 
de Kufa) para cercarem o Hussein e seu grupo. Eles se perde-
ram no deserto e ficaram sem água, chegando quase à beira 
da morte devido à sede. O Imam Hussein (A.S.) disse para 
seus companheiros: “Dêem água para eles até se saciarem 
e dêem água para os cavalos.” Assim eles fizeram, saciando 
a sede das pessoas. Eles enchiam grandes vasilhas com água 
e deixavam perto dos cavalos. Quando cada um sorvia três, 
quatro ou cinco goles, eles passavam para outro, até darem 
de beber para todos os animais. Assim, o Imam Hussein (A.S.) 
deu de beber para a vanguarda sedenta de seu inimigo, no 
calor causticante do deserto. Além disso, ele próprio ajudou, 
dando de beber a algumas pessoas, com bondade e genero-
sidade. Ele tinha a possibilidade de se aproveitar da sede e 
fraqueza deles e combatê-los, eliminando-os.

3. A Preocupação com os servos apoiadores. É costume 
que os comandantes esqueçam, na confusão da luta, os 
elementos marginais dentre seus seguidores e apoiado-
res, negligenciando-os, esquecendo-se deles, preocupando-se 
apenas com as pessoas importantes, principalmente os parentes, 
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fazendo distinção entre uma origem e outra, uma cor e outra. O 
Imam Hussein (A.S.), porém, não se esqueceu de seus amigos 
e seus apoiadores no campo de batalha, indistintamente. 
Ele cuidou, da mesma maneira, tanto do servo como dos 
seus filhos amados. Eis o que aconteceu com João (Yahia, 
em árabe), servo de Abu Zar Al Ghifári, que era negro. 
Ele acompanhou Hussein (A.S.) de Medina para Meca e, 
então, para o Iraque. Quando a luta foi deflagrada, foi ter 
com o Imam Hussein (A.S.) e lhe pediu para autorizá-lo 
a lutar. O Imam Hussein (A.S.) disse: “Você está isento. 
Você nos seguiu à procura de proteção e não deve se en-
volver com os nossos problemas.” O servo disse: “Ó, filho 
do Mensageiro de Deus, acha que devo desfrutar da sua 
prosperidade e abandoná-lo na adversidade? Por Deus 
que meu cheiro é desagradável, minha ascendência é vil e 
minha cor é negra. Pede que eu seja premiado com o Pa-
raíso, que meu cheiro seja agradável, minha ascendência 
tenha honra e meu rosto resplandeça. Por Deus que não 
o abandonarei até que o sangue desse negro se misture 
com o seu sangue.” Ele participou da luta, matando vin-
te e cinco inimigos e foi morto. O Imam Hussein (A.S.) 
postou-se perante o seu corpo inerte e disse: “Ó, Deus, 
ilumina o seu rosto, torna agradável o seu cheiro, junte-
o aos virtuosos. Faça-o ser conhecido por Mohammad e 
pelos familiares de Mohammad (S).” Quando Wádhih, o 
turco, foi atingido, pediu a ajuda de Hussein (A.S.). Ele 
era servo de um dos companheiros de Hussein (A.S.) e 
havia combatido como herói. Hussein (A.S.) foi até ele e o 
abraçou. Wádhih, antes de dar o seu último suspiro, disse, 
com honra e orgulho: “Quem será como eu, depois de o 
filho do Mensageiro de Deus ter colado o rosto no meu?”. 
Ou seja, o Imam (A.S.) colocou o próprio rosto sobre as 
faces de um servo abissínio4  e outro turco, ambos mortos 
na sua frente em defesa do Islã, da mesma forma que o 
fez, depois, com o filho Ali (A.S.). Haveria outro líder que 
tenha tratado de maneira tão amável, bondosa e iguali-
tária o mais raso dos combatentes de seu exército e seu 
próprio filho?
4. O cumprir o pacto e a promessa. É costume entre os 
líderes de algumas revoluções esquecer o que promete-
ram aos seus soldados nas situações difíceis, deixando 
de ser fiéis às suas promessas na eminência da calami-
dade. O Imam Hussein (A.S.), porém, sempre cumpriu o 
prometido e o combinado. Preocupava-se que a virtude 
fosse vitoriosa, mesmo que ele perdesse, por isso, al-
gum aliado. Um homem de nome Adhahak Ibn Abdullah 
Al Mashriqui foi ter com ele e disse: “Vou combater 
contigo enquanto tiver combatentes. Quando não mais 
houver combatentes contigo, quero ter o direito de par-
tir.” O Imam Hussein (A.S.) disse: “Aceito”. Adhahak 
escondeu o seu cavalo em uma das tendas e, quando 
viu os cavalos dos companheiros do Hussein sendo 
abatidos, ele se pôs a lutar a pé. Ao ver que Hussein 

(A.S.) ficou sozinho, ele disse ao Imam (A.S.): “Posso 
exigir a promessa?” Hussein (A.S.) disse: “Sim. Você 

está livre de escapar com vida.” O homem pegou o ca-
valo, montou e fugiu, escapando com vida. 

5. O respeito de Hussein à relação familiar. É natural que 
a pessoa, durante o calor da luta e forte oposição, negli-
gencie a questão do parentesco e do relacionamento fa-
miliar, ignorando-os, principalmente se a outra parte for 
vil e de péssima personalidade. O Imam Hussein (A.S.), 
porém, via que o parentesco e a relação familiar tinham 
uma importância mais elevada do que se imagina. Eis 
que o mau caráter Shamr Ibn Zi Al-Jaushan, que odiava 
Hussein (A.S.), procurou criar intriga entre os compa-
nheiros do Imam (A.S.), para afastá-los dele, aconselhan-
do-os a suspender o seu apoio. Ele ofereceu segurança 
para os que tinham parentesco consigo, como Abbas Ibn 
Ali e seus irmãos. Eles pertenciam ao clã Bani Quilab, 
pelo lado materno. Shamr foi até o quartel de Hussein  
(A.S.) e gritou com todas as forças: “Onde estão os filhos 
da nossa irmã? Onde está Abbas e seus irmãos?” Estes 
não lhe deram ouvidos e não responderam ao chamado. 
Hussein (A.S.) disse: “Respondam, mesmo que ele seja 
libertino.” Eles perguntaram, então: “O que deseja?” Ele 
respondeu: “Ó, sobrinhos, vocês têm a nossa garantia. 
Não devem cometer suicídio junto de Hussein. Submetam-
se ao Califa dos Crentes, Yazid.” Abbas respondeu-lhe de 
forma categórica: “Que Deus o amaldiçoe e amaldiçoe 
a sua segurança. Você nos oferece garantias e o filho do 
Mensageiro de Deus fica sem segurança? Você nos pede 
que obedeçamos aos amaldiçoados e aos filhos dos amal-
diçoados?”

6. A não utilização das mulheres como escudo humano. É 
costume, também, na maior parte das revoluções, a uti-
lização das mulheres como escudo humano, quando não 
são utilizadas como meio de diversão. Hussein (A.S.), po-
rém, valorizou a mulher e a colocou em seu devido lugar, 
respeitando-a, considerando o seu sentimento. Ele não 
levou com ele as mulheres a não ser para transmitirem 
os apelos da Sagrada Revolução às pessoas, dentro dos 
limites do pudor, decência, castidade e honra. Por isso, 
não autorizou o seu ingresso no campo de batalha e a ter 
de se sujeitar aos homens. Quando a cabeça de Wahb Ibn 

4 -    I.é, da Abissínia, região da Etiópia (NE).
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Abdullah Al Kalbi foi arremessada na direção de Hus-
sein (A.S.), sua mãe pegou a cabeça do filho, limpou o 
sangue e a terra, pegou uma estaca e saiu para a luta. 
Hussein (AS) apareceu para levá-la de volta para as ten-
das, para junto das outras mulheres. Ela pegou na ponta 
de seu manto e lhe disse: “Não retornarei ou morrerei 
contigo.” O Imam Hussein (A.S.) disse-lhe: “Que Deus os 
recompense pelo que sacrificaram pelos familiares de seu 
Mensageiro. Retorne para junto das outras mulheres, que 
Deus tenha piedade de você.” Também falou: “Volte, ó, 

5 -   Hurr em português significa “Livre” (NE). 6 -  Entre os árabes, é costume denominar até mesmo os netos e bisnetos de alguém como seu filho. Na verdade, Hussein (A.S.) era neto 
do Profeta Mohammad (S.). (NE).
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mãe de Wahb, você e seu filho estarão com o Mensageiro 
de Deus (S), pois as mulheres não são obrigadas a lutar 
pela causa de Deus.”
7. A conservação da benevolência e da sensibilidade. A 
sensibilidade e a benevolência são questões que a maio-
ria das operações revolucionárias esquece, consideran-
do as inspirações de simpatia empecilhos no caminho 
da vitória. O Imam Hussein (A.S.), porém, levou em 
consideração os sentimentos e as sensibilidades, porque 
havia se rebelado por eles. Portanto, como poderia ig-
norá-los? Quando Amru Ibn Junáda Al-Ansári, cheio de 
entusiasmo e coragem, foi pedir autorização a Hussein 
(A.S.) para combater os inimigos, estando com apenas 
onze anos de idade, depois de ver o pai ser morto na 
mesma batalha, o Imam (A.S.) negou lhe. Disse: “Esse 
é um jovem cujo pai foi morto na primeira investida. 
Talvez a mãe dele não queira que entre em combate.” 
O menino disse: “A minha mãe me ordenou fazê-lo.” 
Hussein (A.S.), então, autorizou-o. O jovem foi morto 
rapidamente e sua cabeça atirada na direção de Hussein 
(A.S.). Sua mãe pegou-a, limpou o sangue e atingiu um 
inimigo que estava próximo dela com ela, matando-o. 
Ela retornou para o acampamento, pegou uma estaca 
e declamou: “Sou idosa, esquecida, fraca, desprovida, 
definhando, frágil. Golpeio vocês com força pelo filho 
da honrosa Fátima”. Hussein (A.S.) levou-a de volta 
para a tenda depois de ela ter ferido dois homens com 
a estaca.

8. Perdoar o Inimigo. É costume dos inimigos não per-
doarem uns aos outros, a não ser raramente. Quando um 
dos lados é causador do problema, o perdão fica muito 
distante da realidade. O Imam Hussein (A.S.), porém, 
perdoou em Karbalá até quem foi motivo de seu acampa-

mento naquele local, impossibilitado que ficou de se diri-
gir a Kufa, ou de retornar para Meca, sendo, em seguida, 
atacado pelos exércitos inimigos. Hurr Ibn Yazid Ar Riáhi 
cercou Hussein (A.S.) e recusou todas as suas ofertas, 
como ir para Kufa, voltar para Medina ou seguir outro 
caminho, apesar de Hussein (A.S.) ter sido benevolente 
com ele, salvando-o e a seu exército de terem perecido 
de sede. Quando Hurr recobrou a razão e se arrependeu 
do que fez, pediu perdão a Hussein (A.S.). Suplicou-lhe 
que o perdoasse pelo crime que havia cometido. Hussein 
(A.S.) recebeu-o de braços abertos e aceitou a sua descul-
pa, dando-lhe as boas vindas e perdoando-o. Além disso, 
prestou-lhe uma honrosa homenagem, depois de ter com-
batido a favor do Islã e defendido as leis islâmicas. Ele 
disse, fazendo-lhe o elogio fúnebre depois de cair como 
mártir. Em pé ao lado do corpo, falou o Imam (A.S.): “A 
sua mãe não errou ao dar-lhe o nome de Hurr5 , pois você 
é livre neste mundo e feliz no Outro.”

9. Orientação e não derramamento de sangue. É costume 
dos revolucionários se excederem na vingança, aumen-
tando a sede do derramamento de sangue dos inimigos. 
Preocupam-se apenas na matança. A Revolução de Hus-
sein (A.S.), porém, não podia ter essa característica e 
carregar o peso da culpa. A Revolução de Hussein (A.S.) 
foi uma revolução orientadora e despertadora, principal-
mente para aqueles que foram enganados pelos tiranos. 
Por isso, Hussein (A.S.) recusou dar início à luta, apesar 
de ter sido muito aconselhado, admoestado, lembrado 
e advertido. Quando foi cercado por Hurr no caminho, 
Zuhair Ibn Alkain disse: “Ó, filho6  do Mensageiro de 
Deus, lutar contra esse é mais fácil do que lutar contra 
os que virão depois. Vamos ter que enfrentar o que não 
conseguimos derrotar.” O Imam (A.S.) respondeu: “Não 
vou iniciar a luta.” Ele resolveu aconselhá-los, admoes-
tá-los e fazer-se conhecer. A história nos informa que o 
Imam (A.S.) continuou orientando e exortando, lembran-
do e advertindo durante todo o tempo do levante, desde a 
sua saída de Medina até os últimos instantes de sua nobre 
vida e antes de seu martírio. A história registra todas as 
suas admoestações, seus sermões e suas palavras aos in-
divíduos e às comunidades, o que demonstra que ele não 
economizou empenho, nem meios para despertar, instruir, 
orientar e guiar, com a esperança de fazer a comunidade 
assumir as suas responsabilidades religiosas e políticas, 
evitando o derramamento de sangue. Até quando foi obri-
gado a lutar, ele só o fez em defesa própria, contentan-
do-se com o necessário, sem desejar o sacrifício vão das 
pessoas.

10. Sem Imposição de Apoio. O Imam Hussein (A.S.), em 
sua revolução, deixou a porta aberta para quem quises-
se apoiá-lo ou não. Não impôs a ninguém, ao contrário 



��  -  Evidências Islâmica

da maioria das revoluções da história. Ele não obrigou 
ninguém ingressar em suas fileiras. Na noite de Ashura 
ele discursou para seus companheiros, dizendo: “Sei que 
amanhã será o nosso dia. Por isso, autorizo vocês a ir 
embora, não vou reprovar ninguém por isso. Aproveitem 
as trevas da noite para ir embora 
levando cada um alguém da mi-
nha família. Que Deus lhes pague. 
Dispersem-se pelas plagas e cida-
des, pois o inimigo deseja somente 
a mim. Ao conseguir me agarrar, 
deixará de procurar aos outros.” 
Seus companheiros, seus irmãos e 
seus filhos lhe responderam, dan-
do-lhe apoio irrestrito, de livre e 
espontânea vontade, dispostos a se 
sacrificar por ele. Um de seus com-
panheiros, chamado Mohammad 
Ibn Bishr Al-Hadrami, ao saber que 
seu filho havia caído prisioneiro, 
disse: “Deixo a sua proteção e a 
minha nas mãos de Deus, pois não 
gostaria de permanecer vivo depois 
de ele cair prisioneiro.” Quando 
Hussein (A.S.) ouviu-o dizer aquilo, 
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disse-lhe: “Que Deus tenha misericórdia de você. Está 
livre de seu voto de apoio a mim. Vá e trate de libertar o 
seu filho.” Bishr disse: “Que os animais ferozes me devo-
rem vivo se eu abandoná-lo, ó, pai de Abdullah.” O Imam 
(A.S.) disse-lhe: “Toma essas vestes (eram cinco, no valor 



Ciências

CLoNAgEM:
Entre a dúvida da 

licitude e ilicitude
ariam as reações a respeito 
dos processos de clonagem. 
Enquanto vários países es-
trangeiros emitiram leis que 
proíbem esses processos, 
seja qual for o seu motivo, 
Sua Eminência, o juriscon-
sulto Sayed1  Mohammad 
Hussein Fadlallah emitiu um 
parecer jurídico permitindo 

a clonagem. Sua posição a respeito do tema permite 
fazer uma comparação, à sombra da discussão in-
ternacional que o assunto desperta, especialmente 

V
1 -   Sayed significa “senhor”. Dentro da Escola de Pensamento Islâmico Jaafarita, trata-se de um título concedido às pessoas, notadamente os religiosos, que descendem diretamente da 
genealogia do Profeta Muhammad (S.) (NE).

em relação à rejeição ab-
soluta imposta pela Igre-
ja Católica. Nas nações 
islâmicas, muitos juris-
consultos debruçaram-se 
sobre a clonagem e suas 
repercussões, expressan-
do suas opiniões.

Sua Eminência deter-
minou precisamente os as-
pectos de licitude e ilicitude 
desse processo, emitindo 
suas considerações a respei-
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to do assunto com base em seu empenho religioso e dis-
cutindo os aspectos de possíveis influências do processo 
sobre as sociedades humanas, as leis e os conceitos vi-
gentes de paternidade, herança e responsabilidade legal 
dos seres criados por meio da clonagem. Sua Eminência 
também aborda o que ele considera pensamentos pró-
ximos da irrealidade. Se a sua opinião parece diferente 
das outras opiniões dos demais jurisconsultos, trata-se 
de uma oportunidade que ele abre para a discussão e o 
diálogo.

Os argumentos dos críticos

À luz do que foi citado, Sua Eminência passou a 
discutir os argumentos dos rejeitadores da clonagem.

O primeiro argumento: Quanto ao processo de clo-
nagem ser a imitação realizada por inspiração de Sata-
nás, baseando-se no versículo alcorânico que diz: “… 
os incitarei a desfigurar a criação de Deus” (Alcorão 
Sagrado, 4:119), Sua Eminência diz:

“A maior parte dos jurisconsultos e exegetas diz 
que o que se deseja com a desfiguração da criação de 
Deus é mudar a natureza 
com a qual Deus criou o 
ser humano. Isso é inspi-
rado pelo versículo corâ-
nico: ‘É a obra de Deus, 
sob cuja qualidade inata 
Ele criou a humanidade. 
A criação feita por Deus 
é imutável. Esta é a ver-
dadeira religião’ (Alcorão 
Sagrado, 30:30). Se não 
for assim, paralisamos a 
marcha da vida e congela-
mos tudo, porque a afirmação da desfiguração da cria-
ção de Deus não se restringe à criação do homem e do 
animal, mas abrange todas as coisas. Além disso, de 
acordo com esse entendimento, também não podemos 
cortar uma árvore, ou explorar uma montanha, ou se-
car um rio. Por isso, dizem, não podemos utilizar o 
versículo como prova, porque é impossível considerar 
a sua abrangência nesse campo, pois ele não diz res-
peito, especificamente, ao homem ou ao animal.”

Segundo argumento: É contra a honra humana 
e constitui em uma espécie de frivolidade. Sua Emi-
nência responde a questão, dizendo: “Não podemos 
considerar a clonagem como desonra para o homem, 
antes de indicarmos os seus resultados negativos. Eu 
pergunto: Qual é a diferença entre produzirmos um 
ser por intermédio de inseminação artificial do óvulo 
ou por intermédio de uma célula plantada no óvulo 
depois de ser esvaziado? É um movimento mecâni-
co que não é muito diferente do mecanismo do corpo 
para produzir o ser vivo, apesar de ser diferente na 
forma e no local.”

O terceiro argumento: A religião, muçulmana ou 
cristã, determina que Deus seja o Criador. A clonagem 
pode fazer o homem pensar que desempenha a função 
do Criador. Certamente, Deus cria o homem de um pai 
e uma mãe, e os especialistas também “criam” o ho-
mem de uma mãe e um pai, ou de uma mãe, apenas. 
Portanto, o homem torna-se, por meio da clonagem, um 
criador. Sua Eminência, porém, diz: “Ao discutimos a 
questão religiosamente, perguntamos: Que significa 
criar? Não é a utilização de uma forma diferente da 
normal ou parecida com ela. A criação é a produção de 
um código novo, diferente do código de Deus. Porém, 
em todas as nossas leituras e acompanhamento de to-
das as descobertas e produções científicas, e de acordo 
com o que temos de capacidades e estatísticas, e do que 
está à nossa disposição, o processo de clonagem é uma 
das vias as quais Deus inspirou o ser humano a utilizar, 
e não uma intromissão em Seu Poder. Deus concedeu 
ao homem o poder de utilizar a criação que está à sua 
disposição e desenvolvê-la conforme o que Deus lhe 
inspirou de Sua onisciência.”

“Por isso, aqueles que dizem que a clonagem é 
interferir no poder de Deus, 
pensam que o poder de Deus 
está restrito às causas natu-
rais. Mas, Ele age através 
das causas naturais e das 
causas que o homem desco-
bre, depois de, por seu es-
forço intelectual, desvendar 
as leis que Deus outorgou ao 
universo.”

“Será que os especialis-
tas estão criando algo? O que 
foi descoberto por eles?”

“Disseram que o homem nasce por meio de uma 
célula formada pelo casal. O espermatozóide do homem 
possui 23 cromossomos e o óvulo também, como os es-
pecialistas nos informam. Quando o óvulo é fertilizado 
pelo espermatozóide, o número dos cromossomos passa 
a ser de 46, o que pode produzir um ser humano. Quan-
do analisamos a clonagem, vemos que os especialistas 
pegam uma célula formada que contem 46 cromossomos, 
esvaziam o óvulo e colocam nele a célula. O processo 
não difere em muito do processo normal, mesmo que a 
forma seja diferente aqui e acolá. O homem descobriu 
uma nova forma de criação, mas, não cria. A clonagem, 
portanto, não contraria a crença religiosa, estabelecen-
do um novo procedimento científico, até então desconhe-
cido.”

“Em minha opinião, os especialistas adotaram esse 
processo. Eles tentaram tomar uma célula viva, efetiva, 
completa, esvaziar o óvulo de seus cromossomos e co-
locar nela o conteúdo da célula. Assim, obtêm o mesmo 
processo que se dá através do encontro do óvulo com 
o espermatozóide. O sistema, então, é o mesmo, mas o 

Não podemos considerar

 a clonagem como desonra 

para o homem, antes 

de indicarmos os seus 

resultados negativos
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homem modificou os detalhes. Assim, o homem não se 
transforma em criador, mas, em produtor de formas, ba-
seado na regra estabelecida pelo Criador.”

“À luz disso, não achamos que seja um processo 
de criação contrário à crença religiosa, porque a cria-
ção se dá com o estabelecimento de um novo código, 
e a clonagem não representa o estabelecimento de um 
novo código. Portanto, o nascimento não se restringe 
ao espermatozóide ou ao óvulo em particular, mas à 
formação da célula, com o processo de sua fertiliza-
ção. Com base nisso, cada célula efetiva e viva que 
possui o que o espermatozóide e o óvulo possuem pode 
ser a base para o nascimento de um ser vivo.”

Quarta Questão: Alguém pode dizer que o clone é 
um ser de mãe sem pai, ou de um pai sem mãe. Quando 
se pergunta a eles, o que proíbe isso? Eles falam da des-
truição da família. Sua Eminência responde a esse argu-
mento, dizendo: “A família é uma realidade com a qual 
o homem se acostumou. Mas, por que não pode haver 
a produção de um ser fora do círculo familiar? O que 
acontece fora do costume não pode ser proibido, com a 
condição de que lhe tracemos um novo programa, como 
é o caso em muitas situações de nossa vida. Aplicamos a 
elas regras e programas que passam a ser comuns para 
o homem. Por que estranhamos tudo que é novo e não 
possuímos um programa para seu advento? Por que não 
criamos esse programa de acordo com o princípio divi-
no: ‘Ensinou ao homem o que este não sabia’ (Alco-
rão Sagrado, 96:5)?” 

Quinta Questão: A clonagem gera problemas e 
complexidades relacionadas com a paternidade, a he-
rança e a atividade humana. Sua Eminência diz: “Essas 
são questões que devem ser estudadas à luz da realida-
de. Se acharmos que os malefícios são maiores de que 
os benefícios, as coisas passam a ser ilícitas, como é 
esclarecido pela lei islâmica. Porém, se os benefícios 
forem maiores de que os malefícios ou iguais, não há 
inconveniente. Temos no Alcorão Sagrado uma regra ge-
ral, segundo a qual tudo o que gera malefícios maiores 
que benefícios, é ilícito; se, contudo, os benefícios forem 
maiores que os malefícios, é lícito. Por isso, devemos 
estudar o desenvolvimento dessa nova produção cien-
tífica na prática, verificando se ela age positivamente 
ou negativamente para determinarmos, por meio de um 
exercício de observação atento, a sentença legal. Por-
tanto, não podemos estipular, agora, uma sentença legal 
final quanto ao processo de produção efetiva.”

Sua Eminência trata os fatos com realismo e vê que 
“quando o processo é bem-sucedido e nasce um ser clo-
nado, nós o consideramos um ser normal, com direitos 
humanos e legais. A diferença, porém, é que ele talvez 
seja de mãe apenas, da mesma forma que Jesus (A.S.), 
que, no entanto, nasceu milagrosamente. É considerado 
filho legal de sua mãe. Com base nisso, completa-se a 
herança e se estende a filiação, de acordo com as origens 
da mãe.”

Quanto à questão de que se o clone deve pertencer 
à mãe ou ao pai, Sua Eminência diz que quando a célula 
é tirada da mãe, ele deve pertencer à mãe.

Essa questão, porém, cria ambigüidade, uma vez 
que o filho pode ser  considerado, geneticamente falan-
do, “irmão” da mãe. A esse respeito, Sua Eminência diz: 
“Nós sabemos que os filhos de Adão se multiplicaram 
através do casamento de irmãos, quando isso era per-
mitido. Sabemos, também, que é possível que haja filho 
sem pai, como aconteceu no caso de Jesus (A.S.).”

Sexta Questão: A oposição de alguns à clonagem 
baseia-se no fato de que todas as pessoas teriam uma só 
feição. Esse fenômeno causará o surgimento de muitas 
coisas negativas. Sua Eminência diz: “A questão não 
chega a esse ponto. Devemos nos tranqüilizar quanto a 
essa questão, por uma simples razão. É que o processo 
de clonagem é muito trabalhoso e caro, enquanto que o 
processo generativo natural não necessita de muita des-
pesa. Por isso, creio que esse fenômeno científico não 
se ampliará na vida humana. Está fora de cogitação a 
utilização da clonagem em vez do processo generativo 
natural, levando-se em conta que a realidade natural 
é a realidade inata que o homem utiliza para suas ne-
cessidades sexuais. Por outro lado, a clonagem de uma 
criança exige que se vá a um laboratório de clonagem, 
contratar os seus serviços, pagar o seu preço, etc., o que 
não é fácil para a maior parte das pessoas.”

Sétima questão: A clonagem elimina o casamento, 
o que contraria as leis divinas. Sua Eminência, porém, 
vê o contrário disso. Ele diz: “Observamos que a produ-
ção de um filho fora do casamento acontece através de 
processos em provetas, que levam o espermatozóide do 
homem e o óvulo da mulher, sem levar em consideração 
a sua legalidade ou ilegalidade. Na realidade, acontece 
o nascimento sem uma relação sexual.”

Por isso, o processo não contraria as leis divinas 
quanto ao mundo e à natureza, nem cancela o casamen-
to. A questão do casamento não está restrita à questão 
generativa. Deus fez do casamento uma instância de 
repouso e complemento entre o homem e a mulher, for-
mando a primeira célula social na qual age a relação de 
amor e de misericórdia.

Sua Eminência aborda essa questão por outro ân-
gulo: “O casamento, basicamente, ou a geração natu-

Nós sabemos que os 
filhos de Adão se 

multiplicaram através 
do casamento de irmãos, 

quando isso era permitido.
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ral, mesmo fora do casamento, 
se dá por necessidade natural: 
é a necessidade sexual tanto do 
homem como da mulher. Isso 
não significa que o método na-
tural para a produção humana 
seja permanente e efetivo, consi-
derado uma questão pessoal em 
relação ao homem e à mulher. 
A clonagem é uma questão que 
só interessa aos cientistas ou 
a algumas pessoas, ou talvez a 
grupos muito restritos deles. Por 
isso, não vejo grande perigo na 
clonagem humana. Mesmo que 
haja perigo, não será permitido 
a esse fenômeno expandir-se no 
mundo porque as grandes coisas 
negativas que representam pe-
rigo na marcha da humanidade 
não acontecem por meio de experiências limitadas, mas 
da proliferação dessas experiências e da sua expansão 
de tal forma que represente um grande fenômeno huma-
no, podendo influenciar o fenômeno humano natural, e 
isso não irá acontecer.”

Assim sendo, vemos que Sua Eminência confirma 
a importância da ciência e o seu papel vital em to-
dos os campos da vida, afirmando a necessidade de se 
sobrepujar seus possíveis efeitos negativos, ao dizer: 
“Não imagino que as coisas negativas que podem ser 
utilizadas pela ciência reduzam a validade dos efeitos 
positivos que podemos alcançar por seu intermédio. 
Por exemplo, inventou-se a dinamite. É natural que a 

dinamite beneficiou o homem em muitos de seus proje-
tos. Porém, ao mesmo tempo, foi utilizada para a des-
truição. O mesmo acontece com o átomo. A descoberta 
do átomo garantiu ao homem suprir muitas de suas ne-
cessidades pacíficas, junto ao lado destrutivo, que não 
permite ao homem, até agora, a liberdade de utilizá-lo. 
Ele foi utilizado com fins bélicos somente no Japão, 
não mais em outro lugar, em consideração ao perigo 
insuportável que representa para a humanidade.”

“Quero confirmar um ponto vital e existencial. É que 
o mundo em que vivemos é limitado e não conseguimos ob-
ter algo positivo sem ter o seu lado negativo, e a recíproca 
é verdadeira. À luz disso, se desejarmos olhar fixamente 
apenas para as coisas negativas, em qualquer fenômeno 

ou produção científica, devemos deixar de 
agir em qualquer campo. Por isso, é ne-
cessário deixar que a ciência coloque o 
seu positivismo a serviço do homem e ten-
tar, na medida do possível, com o método 
educacional, instruir o homem a agir e co-
locar a ciência à serviço da humanidade, 
da mesma forma como acontece em outros 
setores da vida.”

Por outro lado, Sua Eminência cha-
ma a atenção ao fato de que a ciência 
não representa perigo para o conheci-
mento corrente, como alguns opinam. 
Ele apela para superarmos os costumes 
e acompanharmos o movimento científi-
co e ideológico. Ele diz: “Não acredito 
que a superação dos costumes represen-
ta uma catástrofe para a humanidade, 
mas o pensamento avança. A corrente do 
pensamento vigente deve preparar todas 
as suas armas lógicas e argumentativas 
para enfrentar o novo pensamento e des-
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cobrir seus aspectos negativos, atestando as questões 
positivas, ou descobrir seu erro intrínseco.”

Quanto à questão do processo de produção de 
embriões humanos clonados para serem utilizados em 
cirurgias, Sua Eminência diz: “Os especialistas estão 
falando sobre a possibilidade 
de se utilizar a clonagem nos 
tratamentos e no transplante 
de órgãos. Nós dizemos que a 
partir do momento em que a 
célula se transforma em em-
brião, no sentido científico, 
sendo um projeto humano, 
com membros humanos, mes-
mo que seja em estado pri-
mário, não nos é permitido 
tirar um órgão dele, porque 
isso é o mesmo que tirar um 
órgão de qualquer outro embrião que nasce de forma 
natural. Esse processo é ilícito pela lei islâmica, que 
não nos permite tirar qualquer órgão de um ser vivo, 
mesmo que esteja no início do processo de vida.”

“Porém, se supormos que o processo científico de-
termina que tomemos esses elementos existentes na cria-
tura que se iniciou com o projeto de embrião, mas que 

não se transformou ainda em embrião, podemos tirar o 
que necessitamos antes de ser colocado no óvulo.”

Por outro lado, Sua Eminência especifica o tempo 
em que a alma é insuflada no embrião e a necessidade 
da proibição de tirar os órgãos dele, a partir de então. 

Ele diz: “Há relato na juris-
prudência islâmica que fala 
que a alma é insuflada no 
embrião ao atingir o quar-
to mês de vida. Porém, há 
algumas teorias científicas 
que afirmam que o tempo é 
menor do que esse. Há afir-
mações de que isso ocorra 
na sétima semana.”

 Alguns, porém, opi-
nam que para se chegar a 
uma finalidade na pesquisa, 

devem-se utilizar muitos embriões antes de se chegar a 
um resultado satisfatório. Sua Eminência responde a 
isso, dizendo: “Nós não concordamos com a eliminação 
do ser vivo quando em estado de embrião, quer seja for-
mado por meio de clonagem ou de processo natural. Po-
rém, não há inconveniente em se utilizar a célula antes 
de se tornar embrião, enquanto estiver fora do óvulo.”

pode-se dizer que 
o clone é um ser de 

mãe sem pai, ou de 
um pai sem mãe.



pessoas similares a eles surgirem.”
Quanto à capacidade do Islã de abordar esse desen-

volvimento científico, Sua Eminência diz: “O Islã conseguiu, 
desde o seu advento até hoje, favorecer um amplo desenvol-
vimento científico. Ele aprimorou a civilização humana ao 
longo de centenas de anos. Ele forneceu ao Ocidente a base 
científica que lhe permitiu considerar a experiência uma fon-

te de saber, porque o pensamento 
grego, através de Aristóteles, ou 
de Sócrates, considerava a espe-
culação a base do conhecimento. 
O Islã colocou a experiência ao 
lado do conhecimento por meio 
de comprovações corânicas e do 
que os pensadores muçulmanos 
construíram nesse comenos. Foi 
pelo intermédio da atividade ex-
perimental, encarada como fonte 
de conhecimento, que o Ocidente 
conseguiu alcançar o avanço de 
analisar a realidade e descobrir 

as verdades da vida e das coisas. Os cientistas muçulma-
nos, a exemplo de Ibn Sina (Avicena), Ibn An Nafis, Jaber 
Ibn Haiyan e outros, conseguiram, ao longo de muitos anos, 
potencializar o Ocidente com as ciências que conseguiram 
produzir e as verdades que descobriram.”

A singularidade do Islã é que ele considerou a mente 
uma base para a responsabilidade e um fundamento para 
a sanidade do pensamento, a ponto de estabelecer que a 
crença deve partir da especulação e da conclusão racional 
e lógica, não, simplesmente, da imitação cega da crença 
dos antepassados.

Se esse parecer jurídico for considerado único, 
não apenas no Mundo Islâmico, mas também no Mundo 
Cristão, e representar uma violação dos costumes, Sua 
Eminência diz: “A questão não é se o parecer jurídico 
viola ou não (uma verdade pré-estabelecida), mas se re-

Quanto à questão da correção genética aplicada 
aos embriões no tratamento de algumas enfermidades, 
Sua Eminência diz: “Não há problema legal no trata-
mento do embrião com o objetivo de lhe fornecer genes 
ou algo parecido, tratar de uma enfermidade específica, 
promover o desenvolvimento de algumas de suas parti-
cularidades ou evitar alguma variação destas.”

Quanto aos vários 
esclarecimentos a respeito 
do “homem clonado” e a 
afirmação de alguns de que 
será uma cópia da pessoa 
utilizada para a clonagem, 
enquanto outros dizem que 
abrangerá também seus 
pensamentos, seus costu-
mes e seu comportamento, 
Sua Eminência diz: “Ima-
gino que a clonagem é um 
tipo de desenvolvimento em 
grau muito avançado em 
relação ao sistema hereditário. Os sistemas hereditários, 
porém, ou mesmo os elementos materiais presentes na clo-
nagem, não são o que forma o pensamento do homem ou os 
sentimentos que povoam seu coração. 

O homem é influenciado pelo que o rodeia, com 
as suas experiências e com as circunstâncias ao seu 
redor. Por isso, a clonagem não elimina o desenvolvi-
mento humano naquilo sobre o que é possível ao pen-
samento agir em novas direções, novos raciocínios e 
novos sentimentos. Não creio que necessitemos clonar 
um Hitler ou um Nero, ou outro personagem histórico 
qualquer, porque as circunstâncias históricas objeti-
vas podem produzir, hoje, um novo Hitler, grande ou 
pequeno, um novo Nero, de uma forma ou de outra. 
Não necessitamos nos dedicar a produzir essas pesso-
as porque a nossa realidade proporciona meios para 
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quer seja de forma negativa, quer seja positiva; a ques-
tão toda depende do resultado dos novos estudos (que 
estão por vir).”
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presenta a verdade legal ou não.”
“Nós não alegamos nossa infalibilidade, mas imagi-

namos que essa questão é passível de discussão, e essa é 
uma opinião a que chegamos através de nossa diligência 
consciente. É possível que os outros possam discuti-la, 
como não vemos problema na retratação se descobrirmos 
erro, porque a questão não está na opinião própria, mas 
no seu objetivismo e no alcance de sua harmonia com a 
verdade.”

“Pode ser que a proibição do Papa, ou de outros juris-
consultos, ocorra por verem que os aspectos morais por eles 
analisados possuam elementos negativos. Na realidade, eu 
não fiz uma análise detalhada da questão moral para sen-
tenciar a clonagem como negativa ou positiva, mas analisei 
a questão a partir da natureza de seus elementos objetivos.”

Quanto à natureza das temeridades que surgiram 
para Sua Eminência ao analisar a questão, ele apresenta 
a sua opinião com base no que concluiu de seu estudo 
minucioso, sem, no entanto, fechar a porta ao diálogo e 
à discussão a esse respeito. Isso é expresso pelas suas 
próprias palavras: “Não estou com receio da oposição à 
opinião, porque creio que o homem deve expressar a sua 
opinião sem se importar com a reação, uma vez que ele 
crê que a sua opinião representa a verdade – pelo menos é 
o meu parecer. Eu já afirmei que não alego infalibilidade, 

mas é a conclusão a que cheguei com minhas pesquisas. 
Se houver qualquer outra opinião, estou disposto a entrar 
em diálogo com ela. Se descubro erro, tenho a coragem 
de reconsiderar minha opinião. 

Quanto à questão do receio dos perigos futuros, 
não expressei a minha opinião de forma final, mas a 
emiti com ressalvas, o que significa que temos muito 
estudo pela frente em relação às coisas negativas e 
positivas, para seguirmos dando pareceres jurídicos, 

Nós não alegamos nossa 
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slogan da “libertação” da 
mulher, transportado, desde 
o início do século passado, 
do Ocidente ao Mundo Is-
lâmico pelos secularistas e 
pelos simpatizantes dos pre-
ceitos ocidentais, não con-
seguiu iludir a mulher mu-
çulmana, nem em relação 
às suas crenças, nem à sua 

castidade e ao seu papel vital no seio da família e da so-
ciedade. Não obteve seu intento mesmo após décadas sen-
do repetido por aqueles que se afastaram de sua religião 
e civilização, apesar do aparecimento das más influências 
e do crescimento dos estímulos ardilosos e seus resulta-
dos destrutivos sobre a vida da mulher e as relações da 
família no Ocidente, o que tem acarretado, nesta parte do 
mundo, uma deterioração do tecido social.

O slogan da “libertação” solapou o humanismo da 
mulher ocidental, dificultando o exercício de seu papel natu-
ral de mãe e da sua missão sagrada em construir os valores 
da família, em complemento e ao lado do homem, privando-
a de desfrutar do direito da proteção e do sustento. Assim, 
ela foi obrigada, em nome da “liberdade” e da “igualdade” 
com o homem, a abandonar o lar e ingressar nas fábricas 
e nos escritórios, para trabalhar o dia inteiro pelo pão de 
cada dia. Em seguida, foi levada, em nome de uma pretensa 
“arte” e dos ditames da civilização moderna, para as casas 
de diversão e, no limite, à obscenidade moral. Os mercados 
capitalistas modernos, que não conhecem o significado do 
pudor e da honra, utilizam o corpo da mulher como tenta-
ção sexual, como pretexto, como simples instrumento, usado 

O
para divulgar os seus produtos comerciais, desde a moda 
ao cigarro e à bebida alcoólica. Sem falar no mercado do 
apelo sensual, onde proliferam publicações, fitas de vídeo e 
músicas que convidam à libertinagem.

Os que apregoam a liberdade da mulher muçulma-
na desejam que ela se liberte nesse sentido e tenha o 
mesmo destino?

Sem dúvida que a mulher ocidental tinha motivos 
de sobra que a levaram formular o slogan da libertação 
e exigir a igualdade com o homem quanto ao respeito e 
aos direitos humanos. Na Europa – e posteriormente na 
América – ela sofreu, durante vários séculos, abuso de 
sua honra e prejuízo de seus direitos. No que diz respeito 
à sua posição humana, era considerada uma criatura de-
ficiente, sem alma, ou com alma de animal, o que a tornou 
não merecedora de desfrutar a Outra Vida. E por ser con-
siderada “imunda”, não podia ler o Livro Sagrado. 

Quanto aos seus direitos, o Ocidente não lhe reconhe-
cia qualquer direito, considerando-a escrava para servir ao 
homem. Até pouco tempo atrás não tinha direito de ser pro-
prietária, independente do homem, por ser considerada sem 
capacidade de possuir bens nem dispor deles. A maior parte 
das leis ocidentais, até hoje em dia, omite o nome do pai e 
da família dela na hora do casamento, obrigando-a a levar 
o nome do marido. Isso fez com que o Congresso Feminista, 
organizado pelo Ministério da Mulher e da Família da Re-
pública da Alemanha, em 1991, exigisse que a mulher alemã 
conservasse o nome da sua própria família. Cabe, aqui, res-
saltar que, no Islã, esse é considerado um dos direitos mais 
corriqueiros a que uma mulher tem acesso, há 14 séculos!

Com o advento da revolução industrial na Europa, 
surgiu a necessidade de emprego de mão-de-obra barata. 

Mulher

QUAL É o oBJEtIvo 
Dos sLogANs DE 

“LIBERtAÇÃo” 
DA MULhER?
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Por isso, as portas das indústrias e das oficinas se abriram 
para as crianças e as mulheres que, devido à necessidade e 
à falta de capacidade dos homens de prover o sustento do 
lar, aceitaram salários baixíssimos, apesar do trabalho que 
executavam não ser mais fácil, nem menos difícil, nem de 
menor valor que o executado pelo homem. 

A partir de então, a mulher começou a sentir a di-
minuição de seu valor e o prejuízo de seus direitos em 
relação ao homem. A mulher continua, em alguns países 
europeus desenvolvidos industrial e financeiramente, re-
cebendo salário menor do que o do homem, qualquer que 
seja a importância da função que ela exerce. Essas são 
algumas causas e circunstâncias que levaram a mulher 
ocidental a clamar por slogans de libertação e exigir a 
igualdade com o homem em tudo. Será que a mulher mu-
çulmana tem motivos para imitá-la nesse sentido?

O Islã igualou o homem e a mulher quanto à honra, à 
responsabilidade, ao encargo e aos direitos materiais e espi-
rituais. Ele a vê como parte do casal que representa a raça 
humana, sem distinção de um sobre o outro, a não ser no 
temor a Deus. “Ó, humanos, em verdade, Nós vos criamos 
de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para 
reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado, 
dentre vós, ante Deus, é o mais temente” (49:13).

O Islã igualou entre ambos os sexos nos encargos e nas 
obrigações, designando-lhes a responsabilidade de avaliar 
a sociedade e reformá-la. É o um dos mandamentos fun-
damentais da doutrina islâmica, qual seja, “recomendar 
o bem e proibir o ilícito”. “Os crentes e as crentes são 
protetores uns dos outros; recomendam o bem, proíbem 
o ilícito, praticam a oração, pagam o zakat, e obedecem a 
Deus e ao Seu Mensageiro” (9:71).

O Islã considera a mulher com um dos dois pilares 
que constituem a família, a célula primária na constitui-
ção da sociedade. A vida humana depende da continui-
dade da família e do crescimento de suas seguidas gera-
ções. Para isso, é necessário estimular a relação sadia 
entre a mulher e o outro pilar da família, o homem, com 
base no casamento, constituindo-se este num círculo de 
amor e tranqüilidade, repleto de harmonia, misericórdia 
e boa convivência. “Entre os Seus sinais está 
o de haver-vos criado companheiras da vossa 
mesma espécie, para que com elas convivais; e 
colocou amor e piedade entre vós” (30:21).

No campo dos direitos, o Islã igualou a mu-
lher ao homem, em todos os aspectos. Deus, Altís-
simo, diz: “... elas têm direitos equivalentes aos 
seus deveres, embora os homens tenham um 
grau a mais sobre elas” (2:228).

Esse texto informa que o princípio de igual-
dade e de equilíbrio entre os direitos e as obri-
gações são fixas de cada um perante o outro. 
O direito da mulher sobre o homem é que ele a 
proteja, lute por ela, a sustente, proveja as suas 
necessidades e exigências materiais, em todas as 
situações e etapas de sua vida, seja como filha, 

esposa e mãe, levando em consideração, em tudo isso, a 
capacidade física e psicológica do homem mais do que da 
mulher para enfrentar inimigos, protege-la contra os pe-
rigos, lidar com as forças da natureza e aproveitar seus 
elementos e riquezas, necessários para a sobrevivência.

Quanto ao grau citado no versículo acima, ele não de-
signa honra e distinção para o homem sobre a mulher, uma 
má interpretação comum àqueles que, de forma apressada, 
se colocam a julgar o que não entendem. É, na realidade, 
garantia e proteção à mulher, responsabilidade de cuidar 
da família. É o que o Alcorão denomina em outro versículo 
como proteção: “Os homens são os protetores das mulheres, 
porque Deus dotou uns com mais (força) do que as outras, e 
porque as sustentam do seu pecúlio” (4:34).

É dever do homem, também, ser amável com ela, ter 
boa convivência espiritual e sexualmente, dando-lhe carinho 
e prazer, em reciprocidade.

Quanto ao dever da mulher em relação ao homem, é 
engravidar, dar-lhe filhos, educá-los e protegê-los devido à 
sua natureza orgânica e psicológica, para desempenhar esse 
papel. Ou alguém duvida dos benefícios que tem uma crian-
ça educada pela mãe? Qual a mãe que não fica angustiada 
por ter de deixar o filho na creche, antes de lançar-se à faina 
brutal do trabalho diário de oito horas seguidas? A mulher 
deve conservar a moral, proteger os bens do marido, obede-
cendo-o na prática do bem, ter boa convivência com ele, da 
mesma maneira que ele deve ter com ela.

Esses são aspectos gerais da situação e do direito da 
mulher no Islã, de acordo com a sua lei: Igualdade entre ela 
e ele no que diz respeito à honra, participação nas dificul-
dades, nas funções e no desempenho dos papéis de cada um. 
Se alguns aspectos são um pouco nebulosos e instáveis no 
campo da realidade e da aplicação prática da lei, isso não 
ocorre apenas com a situação da mulher, mas em todos os 
aspectos sociais, incluindo os do próprio homem.

O fundamento do problema da mulher muçulmana e 
do homem muçulmano com a sua situação social é um só: 
É o distanciamento do método islâmico e a negligência em 
relação a suas leis. Não há esperança de se mudar essa situ-
ação, a não ser com o retorno ao Islã e ao seu método.
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A
palavra “Hajj” significa 
a intenção de visitar. O 
Alcorão Sagrado mudou o 
seu significado linguístico 
geral para um significado 
específico, denominan-
do um ritual islâmico em 
particular. A Peregrinação 
(Hajj) no Islã constitui-se 
de um conjunto de ativida-

des que o muçulmano cumpre durante o tempo1  e no 
local2  determinado pelo Islã, da forma que o Mensa-
geiro de Deus (S.) cumpriu. Foi denominada de Hajj 
porque o muçulmano que cumpre os rituais se dirige 
para Meca, para a Casa Sagrada  e para outros locais 
sagrados3, como Arafat, Mina e Muzdalifa, para cum-
prir os seus rituais: 
O ihram4 : o início da consagração com o uso do traje 
da peregrinação;
O tawaf5 : circungiração, feita em torno da Caaba;
O sa’i6 : ritual de se percorrer a distância entre os dois 
montes, Safa e Marwa;
O wucuf7 : que significa deter-se;
O rami8 : arremesso das pedrinhas;
O mabit9 pernoite;

Da mesma forma que o local tem a sua importân-
cia e localização específica nesse ritual, o fator tempo 
também tem a sua importância e sua influência como 
elemento necessário que atua para a validade ou invali-
dade do ritual. Por isso, os principais símbolos os ritu-
ais do Hajj estão vinculados a um determinado tempo. O 
dia de Arafa é o nono dia do mês de Zul Hijja; a pernoite 
em Muzdalifa é a noite do ‘Id, ou das festividades; o Dia 
do Sacrifício (‘Idul Adha) é o décimo dia do mês de Zul 
Hijja; a pernoite em Mina ocorre nos dias 11 e 12. 

Por causa desses dois elementos – tempo e local 
– é que se denominam esses rituais de Hajj, por consti-
tuírem-se em visita intencional para locais específicos 
em tempos específicos, constituindo-se em momentos 
nos quais o peregrino cumpre suas obrigações e ritu-
ais, ao longo de todo o ano.

O Hajj constitui-se em ritual

O Hajj é uma viagem da alma e do corpo. É o 
abandono da pessoa para se dedicar a Deus e a Sua 

1 - I.é, no 12º mês do calendário lunar islâmico, o mês de Zul Hijja (NE). 2 - I.é, na Cidade Sagrada de Meca, situada, atualmente, no Reino da Arábia Saudita (NE). 
3 - I.é, a Caaba, templo em formato cúbico erigido no centro da Grande Mesquita de Meca (NE). 4 - Ihram: O ingresso em estado de auto-controle chama-se ihram, 
durante o qual o peregrino fica proibido de causar dano a criaturas vivas, mesmo insetos e plantas, ou elevar a voz em zanga. O estado de ihram é determinado com o 
uso de duas peças de tecido branco não costuradas. O traje significa a igualdade de todos perante Deus. Não há especificação de trajes para as mulheres peregrinas. 
5 - Tawaf significa circungirar a Caaba, que foi construída pelo Profeta Abraão e seu filho Ismael. A Caaba é considerada o primeiro santuário na terra dedicado à 
adoraçãso de Deus Uno e Único. É um símbolo da unidade dos muçulmanos, porque todas as orações, onde quer que sejam cumpridas, são orientadas na direção da 
Caaba. 6 - Sa’i consiste em percorrer a distância entre dois pequenos montes, Safa e Marwa, perto da Caaba, em ritmo acelerado, para lembrar a procura de Agar 
por água, para dar ao seu filho Ismael. 7 - Wucuf consiste em permanecer em Arafat, uma montanha cercada por um vale vazio, perto de Meca. Nesse dia, o clímax 
da estação da peregrinação, os peregrinos se reúnem em assembléia para suplicar a Deus. 8 - O arremesso de pedrinhas é feito contra três pilares, que representam 
a tentação de Satanás a Abraão. O arremesso das pedrinhas indica a rejeição dos atos maléficos pelo peregrino. 9 - A pernoite (mabit) é feita em alguns locais, como 
Muzdalifa e Mina, quando o peregrino fica em orações.

causa. É o abandono da família, dos bens e dos praze-
res mundanos. É o suportar o cansaço, as dificuldades 
e o sono, por amor a Deus, saudade d’Ele e em atendi-
mento ao Seu chamado: “E proclama a peregrinação 
às pessoas; elas virão a ti a pé, e montando toda es-
pécie de camelos, de todo o longínquo lugar” (Alco-
rão Sagrado, 22:27).

O Hajj é um ritual do qual participam vários ele-
mentos. Participam o corpo e o dinheiro, a alma e os 
sentimentos. Por isso, o Hajj é um ritual que tem um 
caráter material e, principalmente, espiritual. A pes-
soa pratica os seus rituais por intermédio do dispêndio 
financeiro em nome de Deus, do esforço físico, supor-
tando as dificuldades e a fadiga, para se aproximar de 
Deus, glorificado seja, demonstrando total servidão a 
Ele, confirmando a libertação de qualquer força além 
d’Ele. O objetivo do Hajj é o mesmo objetivo de to-
dos os rituais no Islã. A sinceridade para com Deus, 
glorificado seja, abandonar nessa existência tudo que 
não seja Ele, tomar o Adorado como objetivo das ati-
vidades e orientações da pessoa, para que a consciên-
cia do praticante fique tomada pela Grande Verdade 
e retorne pura, desprovida de todo mal e pecado. Por 
isso o Hajj foi instituido. O Alcorão o considera como 
um direito de Deus sobre os servos. Allah, Exaltado 
seja, diz: “Encerra sinais evidentes: lá está a Estân-
cia de Abraão, e quem quer que nela entre estará em 
segurança. A peregrinação à Casa é um dever para 
com Deus, por parte de todos os seres humanos que 
estejam em condições de empreendê-la; entretanto, 
quem se negar a isso saiba que Allah pode prescin-
dir de todas as criaturas” (Alcorão Sagrado, 3-97).

O Hajj é um dos pilares da religião e uma das 
fortificações da fé. O Mensageiro de Deus (S.) disse: 
“A oração foi instituida e o Hajj e o tawaf foram orde-
nados para que se institua a recordação de Deus.”

O Imam Jaafar Assádiq (A.S.) disse: “A religião 
permanecerá enquanto perdurar a Caaba.”

Os valores e os significados das atividades do Hajj

O Hajj é constituído por um conjunto de atividades, 
símbolos , atos e palavras. Todos eles são organizados 
num círculo de tempo e locais específicos para incorpo-
rarem, em seu conjunto, um significado ritualista e um 
ato educacional que ajudam na formação da personali-
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dade do muçulmano, reorganizando e corrigindo a sua 
marcha na vida, dedicando-a e seu destino a Deus.

O ritual do Hajj, com a sua fórmula geral em atos 
e palavras de adoração, inspira a alma com vários sig-
nificados, que a fazem sentir a magnificência do local, 
a excelência da submissão e da servidão a Deus, glo-
rificado seja, plantando nela a excelência de conduta, 
guiando-a à retidão de comportamento e a uma convi-
vência benevolente com os demais seres humanos. Em 
cada ato,  proclamação e evocação nos rituais do Hajj, 
encontra-se um símbolo que inspira a alma com algum 
significado, um cumprimento que interpreta um segre-
do, um objetivo que a alma revela em seu tratamento. 
O ihram, a entoação do atendimento (talbiya), o tawaf, 
o sa’i, o wucuf em Arafat, entre outros atos, contêm 
significados profundos que o peregrino deve sentir e 
assimilar por meio dos seus sentidos.

A primeira obrigação do Hajj e o mais importante 
pilar é a intenção sincera, considerada para a sua va-
lidade: “E lhes foi ordenado que adorassem a Deus 
com sinceridade e devoção” (Alcorão Sagrado, 98:5). 
Foi relatado que o Mensageiro de Deus (S.) disse: “As 
obras vêm determinadas pelas intenções. Assim, cada 
pessoa alcançará o que busca, de acordo com suas in-
tenções. Desse modo, aquele cuja emigração acontecer 
pela causa de Deus e do Seu Mensageiro, essa emigra-
ção será considerada como sendo pela causa de Deus 
e do Seu Mensageiro. Porém, aquele que emigrar em 
busca de algum benefício material, ou para desposar 
uma mulher, sem dúvida a sua emigração será para 
aquilo para o quê emigrou.”

A sabedoria na instituição dessa obrigação é a 
mesma sabedoria da instituição dos outros rituais: 
é o fortalecimento do espírito de adoração na vida 
do crente, para permanecer em estado de adoração 
a Deus, glorificado seja, obedecendo-O em todos os 
momentos. O Hajj exige o abandono de todas as coisas 
ilícitas. É representado também com o tawaf, o sa’i 
permanente, o wucuf  contínuo em Arafat, pelo temor 
a Deus e o sentimento de retidão, com o apedrejamen-
to de todos os demônios, prevalecendo as condutas 
retas no caminho da orientação – com o sacrifício da 
paixão da alma propensa à prática do mal. Quanto ao 
tawaf , é exigido da pessoa que permaneça neste es-
tado, ao redor da vontade de Deus, glorificado seja, e 
no local de sua lei, sem ultrapassar seus limites, sem 
se desviar dela, continuando a conservá-la, movendo-
se no seu círculo, como se deve. 

Quanto ao wucuf em Arafat, é para que o pere-
grino se inspire nas lições benéficas e nos inúmeros 
exemplos – que são muitos – a serem lembrados no Dia 
da Grande Congregação10 , quando as almas estarão 
reunidas à procura de perdão divino. Essa a imagem 

representada pelas ondas de pessoas que se chocam 
no mar do Hajj profundo, observando todos, ricos e 
pobres, reis e súditos, patrões e empregados, o uso da 
vestimenta do ihram. Esta vestimenta simples, formada 
por dois panos de linho sobrepostos, nos lembra a mor-
talha e traça um retrato do futuro assombroso daquele 
dia, que Deus Altíssimo descreve da seguinte maneira: 
“No dia em que a presenciardes, cada nutriente es-
quecerá o filho que amamenta; toda gestante abor-
tará; tu verás os homens como ébrios, embora não o 
estejam, porque o castigo de Deus será severíssimo” 
(Alcorão Sagrado, 22:2).

Dentre os benefícios da permanência em Arafat 
esta o estreitamento dos laços da unidade moral da Na-
ção Islâmica junto da qual se dissolvem as diferenças 
de cor, de língua, de etnia, de seitas, as vestimentas. 
Todos ficam livres das vestimentas da vida terrena e 
seus atrativos para se apresentar da mesma forma e se 
encontro com um só objetivo, entoando o mesmo cânti-
co, o símbolo do atendimento ao chamado divino, que 
retumba nos ouvidos daquelas multidões à procura do 
perdão, fazendo renascer em seus corações a força e a 
confiança no poder da Comunidade e sua possibilidade 
se se apegar aos vínculos de Deus, glorificado seja, 
reconquistando a sua glória e honra. O ajuntar as pe-
drinhas do local sagrado, durante a pernoite, é um sím-
bolo e um exercício de agregar as armas materiais ne-
cessárias e prepará-las para a época propícia da luta 
contra o mal, seguindo as palavras de Deus Altíssimo: 
“Mobilizai todo poder que dispuserdes, em armas e 
cavalaria, para intimidardes, com isso, o inimigo de 
Deus e vosso” (Alcorão Sagrado, 8:60).

 A marcha, na manhã do dia dez do mês de Zul 
Hijja – manhã do ‘Id Al Adha ou “Festa do Sacrifício” 
– acontece com os peregrinos seguindo para Mina, 
onde cumprirão as etapas finais dos ritos do Hajj. Ela 
simboliza a marcha do exército islâmico em direção ao 
campo inimigo, para conquistar a vitória. Chegando ao 
local pré-definido, ocorre o apedrejamento de Jamrat 
Al-‘Akaba. É a primeira atividade que ocorre em Mina, 
na manhã do abençoa-
do dia do ‘Id. Trata-se 
de um símbolo claro do 
início do ataque efeti-
vo contra o inimigo e 
participar da batalha 
exige sempre o martírio 
de alguns combatentes 
empenhados na luta. A 
oferta e o sacrifício de 
animais, nesse dia, é um 
símbolo disso, além de, 
ao mesmo tempo, lem-

10 - I.é, o Dia do Juízo Final (NE).
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brar a história do profeta Abraão, a quem foi ordenado 
pelo Altíssimo sacrificar seu filho, Ismael, como ofe-
renda a Deus, glorificado seja.

Após a realização desse ato de sacrifício, vem a 
vez da terceira obrigação, ou seja, cortar os cabelos, 
um símbolo da eliminação dos vestígios de inimizade, 
agressão e vaidade, representando, também esse ato a 
eliminação de todos os erros que o peregrino possa ter 
praticado antes da visita à Casa Sagrada de Deus.

Quão profunda é a conscientização dos seres pie-
dosos quanto aos rituais do Hajj e seus objetivos! Quão 

  11 - Miqat é o limite dos locais sagrados, onde o peregrino deve colocar a vestimenta da peregrinação. 12 -   I.é, ilícito (NE).
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fabulosa é a sua imaginação e sua interpretação a seu 
respeito, porque vivenciam-nos efetivamente com suas 
almas, dentro de uma linguagem simbólica, que seus 
sentimentos expressam e seus espíritos compreendem.

Vamos citar um exemplo vivo dessa conscientiza-
ção imediata e profunda dos conteúdos e das abran-
gências do Hajj. Vamos ler a explicação do Imam Ali, 
filho de Al-Hussein Assajjad (A.S.), descrevendo os 
conteúdos simbólicos e os significados  inseridos nas 
práticas da peregrinação. O leitor irá perceber, com a 
explicação do Imam (A.S.) sobre os seus rituais, o sig-
nificado e os objetivos do Islã, de forma simbólica.  

Foi relatado que o Imam Ali Zein Al-‘Abidin, filho 
de Hussein, filho de Ali, filho de Abi Tálib (A.S.), ao 
retornar do Hajj, foi recebido por um dos peregrinos, 
Ash Shabali. O Imam (A.S.) lhe perguntou: “Praticaste 
a peregrinação, ó Shabali?” Respondeu: “Sim, ó filho 
do Mensageiro de Deus.” O Imam (a.s.) disse: “Você 
desceu no miqat11  e se livrou de suas vestes costuradas 
e tomou banho?” Respondeu: “Sim!” O Imam (A.S.) 
perguntou: “Quando ingressou no miqat você fez a in-
tenção de abandonar as vestes da desobediência e ves-



preste atenção, ó coitado, e não perca a recompensa 
do que foi feito sagrado, violando o compromisso e 
praticando o ilícito, como os pecadores fazem.” Então 
o Imam (A.S.) disse: “Quando parou na Estância de 
Abraão afirmou que você está firme com toda obediên-
cia e abandonou toda desobediência?” Ele respondeu: 
“Não!”. O Imam (A.S.) perguntou: “Quando praticou 
a oração de duas inclinações, você fez a intenção de 
que, ao praticar a oração de Abraão (A.S.), contra-
riou ao Satanás?” Respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) 
disse-lhe: “Você não tocou a Pedra Negra, não parou 
na estância de Abrão, nem praticou a oração de duas 
unidades.” Então o Imam (a.s.) lhe perguntou: “Você 
foi até o poço de Zamzam e bebeu de sua água?” Ele 
respondeu: “Sim!” 

O Imam (A.S.) perguntou: “Você fez a promessa 
de ter ingressado na obediência e abandonado a de-
sobediência?” Respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) lhe 
disse: “Você não foi até zamzam e não bebeu de sua 
água.” Então, perguntou: “Você percorreu a distân-
cia várias vezes entre Safa e Marwa?” Ele respondeu: 
“Sim!” O Imam (A.S.) lhe perguntou: “Você fez a in-
tenção de que está entre a esperança e o medo?” Ele 
respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) lhe disse: “Você não 
percorreu a distância por várias vezes entre Safa e Ma-
rwa.” Então lhe disse: “Você foi até Mina?” Ele res-
pondeu: “Sim!” O Imam (A.S.) lhe perguntou: “Você 
fez a intenção de que doravante as pessoas estarão se-
guras de sua língua, de seu coração e de sua mão?” 
Ele respondeu: “Não!” O Imam (a.s.) lhe disse: “Você 
não foi até Mina.” Então, lhe perguntou: “Você fez a 
parada em Arafat, subiu na Montanha da Miericórdia, 
conheceu o vale de Namira e fez a súplica a Deus, glo-
rificado seja?” Ele respondeu: “Sim!” O Imam (a.s.) 
perguntou: “Você adquiriu com a sua parada em Arafat 
o conhecimento da ciência de Deus, glorificado seja? 

Ficou sabendo que Deus ficou da posse de seu re-
gistro e está ciente de seus segredos e o que está em seu 
coração?” Ele respondeu: “Não!” O Imam (a.s.) lhe 
perguntou: “Ao subir na Montanha da Misericórdia 
você fez a intenção para que Deus tenha misericórdia 
de todo crente e toda crente e seja o Protetor de todo 
muçulmano e muçulmana?” Ele respondeu: “Não!” O 
Imam (a.s.) lhe perguntou: “Ao estar em Namira você 
prometeu não querer mandar até que seja nomeado 
para tal posto, nem impeça ninguém sem que tenha au-
toridade para isso?” Ele respondeu: “Não!” O Imam 
(a.s.) lhe disse: “Você não fez a parada em Arafat, não 
subiu na Montanha da Misericórdia nem conheceu 
Namira, nem fez súplica.” O Imam (A.S.) lhe pergun-
tou: “Você passou entre as duas bandeiras, praticou a 
oração de duas unidades antes de passar? Andou em 
Muzdalifa, juntou as pedrinhas, passou pelo símbolo 
sagrado?” Ele respondeu: “Sim!” 

O Imam (A.S.) lhe perguntou: “Quando praticou 
a oração de duas inclinações você fez a intenção de 

tir as vestes da obediência?” Ele respondeu: “Não!” 
O Imam (A.S.) perguntou: “Quando tirou as roupas 
costuradas, fez a intenção de tirar a ostentação, da 
hipocrisia  e das más interpretações? Quando tomou 
banho fez a intenção de se purificar dos erros e dos pe-
cados?” Ash Shabali respondeu: “Não!” O Imam (a.s.) 
lhe disse, então: “Você não ingressou no miqat, não 
tirou as roupas costuradas nem tomou banho.” Então 
lhe perguntou: “Quando se purificou, vestiu o ihram 
e concluiu o Hajj, você fez a intenção de se purificar 
com a luz do arrependimento total a Deus, o Altíssi-
mo?” Respondeu: “Não!” O Imam (a.s.) perguntou: 
“Quando vestiu o ihram você fez a intenção de vedar a 
sua alma à prática de tudo que Deus considerou haram 
?” Disse: “Não!” O Imam (a.s.) perguntou:  “Quando 
concluiu o Hajj, você fez a intenção de desconsiderar 
qualquer ato concluído para alguém além de Deus?” 
Ele respondeu: “Não!” O Imam (a.s.) lhe disse: “Você 
não se purificou, não colocou o ihram nem concluiu o 
Hajj.” Então lhe perguntou: “Você ingressou no miqat 
e praticou uma oração de ihram com duas inclinações 
e entoou a fórmula de atendimento à propclamação do 
Hajj?” Ele respondeu: “Sim!” O Imam (a.s.) pergun-
tou: “Quando ingressou no miqat você fez a intenção 
de visita?” Ele respondeu: “Não!” O Imam (a.s.) per-
guntou: “Quando praticou a oração de duas inclina-
ções você fez a intenção de que desejava se aproximar 
de Deus com atos mais benéficos do que a oração e 
as maiores benevolências aos servos de Deus?” Res-
pondeu: “Não!” O Imam (a.s.) disse, então: “Você não 
ingressou no miqat nem entoou o atendimento à procla-
mação do Hajj.” Então, o Imam (a.s.) perguntou: “Você 
ingressou no recinto do Haram e viu a Caaba e prati-
cou a oração?” Respondeu-lhe: “Sim!” O Imam (a.s.) 
perguntou: “Quando você ingressou no Haram12, você 
fez a intenção de que abandonaria todo tipo de calúnia 
que os próprios muçulmanos fazem contra os adeptos 
do Islã?” Respondeu-lhe: “Não!” O Imam (a.s.) per-
guntou: “Quando chegou a Meca você fez a intenção 
íntima de que o faz por Deus?” Ele respondeu: “Não!” 
O Imam (a.s.) lhe disse: “Você não ingressou no Ha-
ram, não viu a Caaba nem praticou a oração.” Então, o 
Imam (A.S.) perguntou: “Você praticou o tawaf, tocou 
os cantos da Caaba e praticou o sa’i?” Ele respondeu: 
“Sim!” O Imam (A.S.) perguntou: “Quando praticou o 
sa’i, fez a intenção de que está fugindo para Deus e fez 
saber disso o Conhecedor do desconhecido?” Respon-
deu-lhe: “Não!” O Imam (A.S.) lhe disse: “Você não 
praticou o tawaf, não tocou os cantos da Caaba nem 
praticou o sa’i. O Imam (A.S.) perguntou: “Você tocou 
a Pedra Negra, parou na Estância de Abraão (A.S.) e 
praticou uma oração de duas inclinações?” Ele res-
pondeu: “Sim!”. O Imam (A.S.) deu um grito tão forte 
que parecia que estava deixando o mundo. Então disse: 
“Que dor, que dor!” e continuou: “Tocar a Pedra Negra 
é comprometer-se perante Deus, o Altíssimo. Portanto, 
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ser uma oração de agradecimento na décima noite, que 
irá eliminar toda dificuldade e auxiliará toda facilida-
de?”. Ele respondeu: “Não”. O Imam (A.S.) pergun-
tou: “Quando andou entre as duas bandeiras e não se 
desviou delas nem pela direita nem pela esquerda, in-
tencionou não se desviar da Verdadeira religião, nem 
pela direita nem pela esquerda, nem íntima ou mani-
festamente, nem com os seus órgãos?” Ele respondeu: 
“Não!” O Imam (A.S.) perguntou: “Quando andou em 
Muzdalifa e recolheu as pedrinhas, fez a intenção de 
não cometer mais nenhum pecado ou insipiência, bem 
como vincular-se à ciência e aos bons atos?”. Ele res-
pondeu: “Não!” O Imam (A.S.) perguntou: “Quando 
passou pelo símbolo sagrado, você fez a intenção de 
que o seu coração tenha o sentimento dos piedosos e 
dos que temem a Deus, exltado seja?” 

Ele respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) disse: 
“Você não passou pelas duas bandeiras, não praticou 
a oração de duas unidades, nem passou pelo símbolo 
sagrado.” Então disse: “Você foi até Mina, arremessou 
as pedrinhas na Jamrat, raspou os cabelos, sacrificou 
a oferenda e praticou a oração na mesquita Al-Khaif, 
retornou a Meca e praticou o tawaf de despedida?” Ele 
respondeu: “Sim!” O Imam (A.S.) perguntou: “Quando 
chegou a Mina e apedrejou os jimar você alcançou o seu 
desejo e Deus lhe concedeu o que você necessita?”. Ele 
respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) perguntou: “Quando 
apedrejou os jimar fez a intenção de estar apedrejando 
o seu inimigo, Satanás, e de desobedecê-lo de todas as 
formas?” Ele respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) per-
guntou: “Quando raspou os cabelos, fez a intenção de 
estar se purificando de todas as sujeiras e de seguir o 
seu semelhante e de estar purificado dos pecados como 
no dia em que nasceu?” Ele respndeu: “Não!” O Imam 
(a.s.) perguntou: “Quando praticou a oração na Mes-
quita Al-Khaif você fez a intenção de que não temerá 
a ninguem além de Deus, exaltado seja, e de que não 
voltará a cometer pecado, de que não deseja nada além 
da misericórdia de Deus, o Altíssimo?” 

Ele respondeu: “Não!” O Imam (A.S.) perguntou: 
“Quando sacrificou a oferenda, você fez a intenção de 
que estava sacrificando o vício da cobiça e se agarrou 
verdadeiramente ao temor a Deus, fez a intenção de 
que está seguindo o método de Abraão (A.S.) ao ten-
tar sacrificar o filho, o fruto de seu coração, o olor 
de seu coração e o motivo de seu método para quem 
virá depois dele, fazendo-se aproximar de Deus?” Ele 
disse: “Não!” O Imam (A.S.) perguntou: “Quando re-
tornou a Meca e praticou o tawaf de despedida, fez a 
intenção de estar retornando para a Sua obediência, 
agarrando-se a Seu amor, cumprindo os Seus preceitos 
e aproximando-se d’Ele?” Ele respondeu: “Não!” O 
Imam (A.S.) lhe disse: “Você não esteve em Mina, não 
arremessou as pedrinhas, não raspou os cabelos, não 
sacrificou a oferenda, não cumpriu os rituais, não pra-
ticou a oração na Mesquita Al-Khaif, não praticou o 

tawaf de despedida nem se aproximou de Deus. 
Portanto, volta a praticar o Hajj, pois você não 

o praticou.” Ash Shabali pos-se a chorar pelo que ele 
perdeu em sua peregrinação, mas continuou a aprender 

até o tempo em que praticou o Hajj corretamente.
 Assim, os líderes da Casa Profética (A.S.) prati-

cavam os seus rituais e assim costumavam educar os 
muçulmanos, para que esses compreendessem os seus 
rituais, conhecessem corretamente a sua religião e es-
tivessem cientes do que estavam cumprindo e fazendo.

Assim é que devemos cumprir o ritual do Hajj, com 
as atividades preceituadas por Deus, alcançando o ob-
jetivo de cada ato e alimentando cada símbolo e ritual.

Esperamos ter apresentado um retrato resumido 
sobre os rituais do Hajj e o que cada um inspira de 
lições espirituais, que fortalecem a crença, educam a 
alma e corrigem o comportamento, de acordo com o 
método celestial e sua senda reta, que fornecem ao ser 
humano o bem e a felicidade neste mundo e no Outro.

Por isso, os valores dos rituais do Hajj e suas influ-
ências sobre a alma e o comportamento não são obtidos 
simplesmente por praticas mecânicas, desprovidas da 
inspiração, dos significados e valores ocultos por trás 
das práticas formais. Os objetivos do Hajj são alcan-
çados com a conscientização do peregrino, com a sua 
reação espiritual e ideológica a todo ato que pratica, 
ou declaração, ou súplica. Se não for dessa forma, o 
peregrino não passa de turista, que percorre os locais 
de espetáculos e monumentos, sem alcançar os objeti-
vos reais da peregrinação, sem auferir em seu registro 
nenhum valor. 

O Hajj para as gerações é o melhor instituto
Que gera o perdão de Deus, o Sempre Eterno.
Leva ao caminho do temor e da solidariedade
De conhecimento, de afeto, de amor
O ingressar em estado sagrado é tirar a vestimenta da cobi-
ça
E o tawaf é magnificar a um só Senhor
A oração é vincular o coração com o Criador
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O Onifeitor da Existência, a Fonte do abundante susten-
to
O sa’i é a procura da excelência e da sublimidade,
O suprir as necessidades do pobre esgotado.
A redução das orações é também símbolo de se livrar
De qualquer conduta distante de Tua perfeição.
Quanto à parada em Arafat é para o conhecimento mú-
tuo
E aproximação, apesar do local longínquo.
O ir para Muzdalifa, o símbolo onde permanecemos,
Para satisfazer os Céus, com súplicas e adorações.
O arremesso (das pedrinhas) constitui em arremessar 
as tentações
De forma livre – entre a multidão, declarando a unicida-
de.
O sacrifício é o sacrifício das paixões e em seguimento
Ao método de Abraão, com os olhos úmidos.
O raspar os cabelos é enfeite do crente agarrado
Firmemente ao temor a Deus, apesar do tempo inoportuno.
O pernoite em Mina é ser hóspede 
Do Louvável e Generoso Deus.
É a filosofia dos rituais que despontou
Para esclarecer as dúvidas do praticante.
Deus só convoca as pessoas para 
O que é benéfico para elas, hoje e amanhã.

E quando proíbe é por nossa causa, 
Física e espiritualmente, sem exceção.
Ele é o Conhecedor das coisas maléficas e benéficas,

Que fornece a felicidade para o temente orientado.
Quem for temente, consegue auferir a recompensa da adoração
E quem não for, afunda na infelicidade, pela sua rebeldia. 

A peregrinação à Casa é um dever para com Deus, por parte de todos os seres humanos, que estejam 
em condições de empreendê-la (Alcorão Sagrado, 3:97).

Micát

Limite dos locais sagrados, onde o peregrino deve colocar a vestimenta da peregrinação. Constituem-se em 
cinco locais, a saber:

1. Ihram: O ingresso em estado de auto-controle, chamado ihram, durante o qual o peregrino fica proibido de cau-
sar dano a criaturas vivas, mesmo insetos e plantas, ou elevar a voz em zanga. O estado de ihram determinado com 
o uso de duas peças de tecido branco não costuradas. O traje significa a igualdade de todos perante Deus. Não há 
especificação de trajes para as mulheres peregrinas. 

2. Tawaf: Circungirar a Caaba que os muçulmanos acreditam que foi construída pelo Profeta Abraão e seu filho Is-
mael. A Caaba é considerada o primeiro santuário na terra dedicado à adoraçãso de Deus. É um símbolo da unidade 
dos muçulmanos porque todas as orações, onde quer que sejam cumpridas, são orientadas na direção da Caaba. 

3. Sa’i: Ou percorrer a distância entre os dois pequenos montes, em ritmo acelerado, Safa e Marwa, perto da Caaba 
para comemorar a procura da Agar por água para dar ao seu filho Ismael. 

4. O permanecer em Arafa, uma montanha cercada por um vale vazio perto de Makka. Nesse dia, o climax da estação 
da peregrinação, os peregrinos se reunem em assembléia para suplicarem a Deus.

5. O arremesso de pedrinas de três pilares reperesentando a tentação de Satanas a Abraão. O arremesso das pedri-
nhas indicam a rejeição dos atos maléficos pelo peregrino.

6. Pernoite mabit, locais onde se deve passar a noite, como Muzdalafa e Mina.
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xiste mesmo o terrorismo do 

bem?  Sim, na lógica de George 

W. Bush.  É o que o governo dos 

Estados Unidos pratica concreta-

mente no Iraque e no Afeganistão 

e indiretamente em vários países 

muçulmanos. Às vésperas da ino-

portuna visita do presidente nor-

te-americano ao Brasil, vários 

jornais retomaram a polêmica presença de “terroristas 

islâmicos” na tríplice fronteira . Se realmente há, somos 

os primeiros a exigir que sejam presos. O que mais cho-

ca é que alguns segmentos da  mídia  utilizam expressões 

que agridem os muçulmanos e 

o Islamismo. “Terrorismo is-

lâmico”  é uma expressão que 

ofende a dignidade de todos 

nós  muçulmanos de bem.  Is-

lamismo é religião e não na-

cionalidade.  Me parece claro 

que  o governo norte-america-

no e seus aliados,  juntamente 

com alguns governos europeus 

, estão invertendo  a realidade. 

Agridem e criam a estratégia 

de difamação. Invadiram o Iraque em nome da “Demo-

cracia” , o Afeganistão;  aniquilaram milhares de muçul-

manos na Bósnia dando  as costas  ao campo de estupro 

de mulheres muçulmanas neste país, praticaram genocídio 

contra civis palestinos muçulmanos, apoiaram Israel  no 

recente ataque a civis no Líbano e se consideram inocen-

tes, como se nada houvera.  Este tipo de atitude ocorre ape-

o terrorismo 

do  bem

JAMIL IBRAHIM ISKANDAR
Artigo

nas , apenas mesmo, contra muçulmanos. Por quê?  Como 

não reagir?  Não há hoje no mundo algo mais chocante do 

que a prisão de Guantânamo. É uma aberração contra os 

Direitos humanos! Talvez seja a mais humilhante derrota 

da justiça e do Direito. É crime de guerra. E o mundo está 

indiferente. Notícias  sobre esta questão são raras pois, são 

muçulmanos que estão presos.  

 Voltemos à triplica fronteira: até quando vamos 

dar crédito às  acusações do governo Bush?  Até quan-

do vamos conviver com acusações tendenciosas da CIA do 

FBI e do Mossad, em Foz do Iguaçu?   Até quando vamos 

conviver com o estigma da perseguição?  Acusação infun-

dada cria  uma  situação de vexame moral ao acusado. 

Será que ser simpatizante do 

Hezbollah , do Amal ou  da 

Muqáwama Lubananiya,  é 

motivo  para prender “sus-

peitos” ?  Pelo que se sabe 

estes são três partidos liba-

neses que existem a  partir 

do voto.  O Brasil permite 

que sejamos democráticos 

e proíbe o  “terrorismo do 

bem”.  A liberdade de ex-

pressão política é um direito.  

O terrorismo está sendo praticado contra nós muçulmanos 

. Está sendo criada uma cultura da  “islamofobia” em Foz 

do Iguaçu. Se realmente há terroristas, que sejam presos;  

que se abandone a expressão “terrorismo islâmico”   ou 

“radicais islâmicos” porque permitiria que se chamasse 

Bush de radical cristão, o que seria um absurdo!  Seria 

o fim da civilização e o início  barbárie. Temos tudo para 

E

Jamil Ibrahim Iskandar é filósofo, professor r universitário e presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, em Curitiba.
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Não creio que 
necessitemos 

clonar um 
Hitler ou um Nero



imam  h usseim(a.s.)

nas palavras de um   intectual cristão

Opnião

HUSSEIN (A.S.)

1 - Mahatma Mohandas Gandhi, herói da independência da Índia, prócer da “não-violência ativa” (NE).
2 - Um dos grandes nomes da literatura árabe, nasceu na cidade de Bcharre, no Líbano, em 1883, tendo falecido em 1931 (NE).
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rio de sangue que cor-
reu sobre o deserto de 
Taf converteu-se num 
verdadeiro Eufrates, 
que saciou a sede de 
todos os que buscam a 
grandeza e a liberdade 

de cada religião, grupo e credo.
Neste sentido, desde o primeiro cristão 

buscador da verdade que se sublevou con-
tra Yazid em seu palácio verde, a quem Yazid 
mandou matar, até nossa época, não são pou-
cos os seguidores de Cristo que, como Jorge 
Zaidan, Jorge Jordak e centenas de outros, 
encontraram a verdadeira essência de todas 
as religiões monoteístas na Purificada Fa-
mília do Profeta (que a paz esteja com ele e 
sua descendência), no martírio de Ali (A.S.) e 
no deserto ensangüentado de Karbalá. Todos 
eles escreveram grandes obras a seu respei-
to.

Antuan Bará é um cristão apai-
xonado que passou muitos anos de 
sua juventude estudando a vida do 
Imam Hussain (A.S.) e sua Revolu-
ção, para expressar as verdades des-
ta grande personalidade da história, 
desde seu particular ponto de vista, 
a partir da Bíblia e da visão do Pro-
feta Jesus (A.S.). A esta obra compa-
rativa ele deu o nome de “Hussain 
no pensamento cristão”.

Seu livro foi impresso pela pri-

imam  h usseim(a.s.)

nas palavras de um   intectual cristão
meira vez em 1978 e durante todos estes anos 
realizou novas investigações, publicando, 
mais recentemente, a quarta edição – mais 
completa – da obra. O livro foi traduzido 
para dezessete línguas e é estudado em várias 
universidades, em nível de pós-graduação e 
doutorado.

Antuan é um sírio que vive no Kuwait. O 
jornal iraniano Kaihan fez uma entrevista 
com ele, da qual segue abaixo um trecho:

“Eu realizei profundas investigações na 
Bíblia e nos livros que relatam a vida e mar-
tírio do Imam Hussein (A.S.) e me dei conta 
que existem numerosas semelhanças entre Je-
sus e ele, a paz esteja com ambos, nas atitu-
des, palavras e método que empregaram para 
resguardar suas crenças. Observem Gandhi1 
, que mesmo sendo hindu, confessou que ha-
via aprendido com o Imam Hussein. Também 
Gibrán Khalil Gibrán2 , aquele grande poeta 
cristão, que disse: ‘Hussein é a lâmpada lu-

O

1 - Mahatma Mohandas Gandhi, herói da independência da Índia, prócer da “não-violência ativa” (NE).
2 - Um dos grandes nomes da literatura árabe, nasceu na cidade de Bcharre, no Líbano, em 1883, tendo falecido em 1931 (NE).
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o terceiro Imam Infalível da Linha-
gem Profética. Nasceu na cidade de 
Medina, região do Hijáz, correspon-
dente ao atual território do Reino da 
Arábia Saudita, no dia 3 do mês de 
Chaaban do ano 4 da Hijra (627d.C). 
Por ordem de Deus Supremo, o Men-
sageiro de Deus (s.a.a.as.) chamou-o 
de Al-Hussein. Então, tomou-o nos 
braços e sussurrou em seu ouvido di-

reito o Azan (chamamento para a oração) e no esquerdo o 
Iqamat (repetição do Azan), quando os anjos, acompanha-
dos do Arcanjo Gabriel, surgiram diante do Mensageiro 
(s.a.a.a.s.) e felicitaram-no pelo abençoado nascimento. 

No sétimo dia, mandou abater, em homenagem do se-
gundo neto um carneiro, tal como fizera com o primeiro 
neto, o Imam Al-Hassan (a.s.). 

Seu pai foi o Imam Ali Ibn Abi Táleb (a.s.), o recomen-
dado do Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.). 

Sua mãe foi Fátima “Azzahrá” (a.s.), Senhora das 
Mulheres do Universo e filha do Mensageiro de Deus 
(s.a.a.a.s). 

Seu avô materno foi Mohammad Ibn Abdallah, Men-
sageiro de Deus e último dos profetas (s.a.a.a.s.). 

Sua avó materna foi Khadija Bent Khuaileid, (a.s.), a 
Mãe dos Crentes. 

Seu desenvolvimento 

O Imam Al-Hussein (a.s.) desenvolveu-se e cresceu sob 
a sombra de seu avô, do qual absorveu o ensino do Islã, be-
neficiando-se também da educação que obteve de seu pai, 
o Imam Ali, e de sua mãe, Fátima “Azzahrá” (a.s.), junta-
mente com seu irmão mais velho, Al-Hassan (a.s.). Ambos 
são considerados a verdadeira Linhagem da Casa Proféti-
ca, da Revelação e do Al-Wahi, isto é, da “Revelação”. 

Seu Benemérito

O Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.) fez muitas alusões 
sobre seus méritos e os méritos de seu irmão, Al-Hassan 
(a.s.), dizendo: 

 “Por Deus que os amo e amo aqueles que os 
amam!” 

Al-husseim Ibn Ali
senhor dos Mártires”(a.s.) 

É

Estória
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“Aquele que ama Al-Hassan e Al-Hussein, amo-o 
também, e a quem eu amo, Deus o ama; e quem Deus ama, 
Ele fará entrar no Paraíso. Porém, quem os desprezar, eu 
o desprezarei, e quem eu desprezar, Deus o desprezará, e 
quem Deus desprezar, o lançará no inferno!” 

“Al-Hussein é de mim e eu sou de Al-Hussein!” 

Al-Hussein (a.s.) teve nove filhos, sendo seis do sexo 
masculino e três do sexo feminino, gerados através de vá-
rias esposas. 

Seu Ministério

O Imam Al-Hussein (a.s.) tomou posse do Poder de-
pois da morte, como mártir, de seu irmão, o Imam Al-Has-
san (a.s.), prolongando-se seu Imamato por onze anos, 
de 50 a 61 da Hijra (aproximadamente do ano de 672 até 
683 d.C). 

A seguir, citaremos parte dos acontecimentos ocorri-
dos durante a época do Imam Al-Hussein (a.s.): 

1. Moáuiya Ibn Abu Sufián permaneceu no califado de 
Damasco, após a morte do Imam Al-Hassan (a.s.) por mais 
dez anos, enquanto o Imam Al-Hussein (a.s.) honrava os 
acordos ajustados entre seu irmão (a.s.) e Moáuiya. 

2. Entretanto, a tirania de Moáuiya aumentara sobre 
os muçulmanos, perseguindo-os com o terror e a opressão 
e matando todo aquele que se tornara obstáculo em seu 
caminho. Além disso, ordenou que se trouxesse à tona a 
lembrança do Imam Ali Ibn Abi Táleb (a.s.), durante as 
oratórias nos púlpitos, com sarcasmo e mordacidade, mo-
dificando, inclusive, muitos dos hinos religiosos. 

3. Moáuiya nomeou seu filho, Yazid, como sucessor e 
governante dos muçulmanos, apesar de sua fama de devas-
so e blasfemo, sátiro das coisas sagradas e praticante de 
tudo que é vedado e ilícito diante de Deus Supremo. 

4. Quando Moáuiya morreu, no ano 60 da Hijra (683 
d.C), seu filho, Yazid, tomou posse do Poder. Imediatamen-
te, escreveu a todos os governadores das províncias para 
reconhecê-lo, obedecê-lo e defendê-lo com a própria vida 
e as próprias finanças, determinando executar todo aquele 
que se opusesse. 

5. Dentre as Províncias notificadas, Yazid escreveu 
também para o governador de Medina, a fim de que notifi-
casse a missiva e seu teor ao Imam Al-Hussein (a.s.). Caso 
ele (a.s.) contestasse o seu conteúdo e ordens, deveria ser 
executado, nem que fosse pendurado no cortinado da Ca-
aba, apesar de ela simbolizar a Unicidade de Allah e ser 
a Casa Sagrada de Deus, local onde o Onipotente proibiu 
terminantemente a agressão e o derramamento de sangue.

6. O Imam Al-Hussein (a.s.) recusou-se a acatar e 
obedecer as ordens de Yazid, dizendo: “Somos da Linha-
gem da Casa Profética. Somos da fonte da Mensagem de 
Deus e da Revelação dos anjos; Yazid é um homem devasso 
e escandaloso, que se embriaga com a bebida alcoólica. 
Portanto, um homem como eu nem sequer negocia com ou-
tro como ele”. A recusa do Imam Al-Hussein (a.s.) foi de-
clarada diante da multidão, desencadeando a sua revolta 
contra o governante cruel.

7. O Imam Al-Hussein (a.s.) decidiu sair da Preciosa 
Meca, juntamente com sua família e seus amigos, com des-
tino ao Iraque, para que seu sangue não fosse derramado 
na Caaba Sagrada e em obediência à ordem divina, que o 
alertava contra a ingratidão. Ele (a.s.) comunicou ao povo 
iraquiano a mensagem que dizia: “Saio de Meca por mi-
nha livre e espontânea vontade, sem descontentamento ou 
revolta, mas sim para a conciliação e a harmonia da nação 
do meu avô, o Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.), e de meu 
pai, Ali Ibn Abi Táleb (a.s.)”. 

8. O Imam Al-Hussein (a.s.) mandou a mensagem por 
meio de seu primo, Muslim Ibn Aquíl, homem integro e va-
lente, o qual se dirigiu diretamente para Al-Kufa, notifi-
cando o povo, que prometera seu apoio e a vitória para o 

Imam Al-Hussein (a.s.).

9. Yazid Ibn Moáuiya ordenou ao governador do Ira-
que, Ubaid’Allah Ibn Ziád, que tomasse as providências 
mais drásticas contra o povo de Al-Kufa, caso houvesse 
qualquer contrariedade ao seu arbítrio, executando todo 
aquele que tentasse fazer triunfar o Imam Al-Hussein (a.s.). 
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o terceiro Imam Infalível da Linhagem Profética. Nasceu 
na cidade de Medina, região do Hijáz, correspondente ao 
atual território do Reino da Arábia Saudita, no dia 3 do 
mês de Chaaban do ano 4 da Hijra (627d.C). Por ordem de 
Deus Supremo, o Mensageiro de Deus (s.a.a.as.) chamou-o 
de Al-Hussein. Então, tomou-o nos braços e sussurrou em 
seu ouvido direito o Azan (chamamento para a oração) e 
no esquerdo o Iqamat (repetição do Azan), quando os an-
jos, acompanhados do Arcanjo Gabriel, surgiram diante 
do Mensageiro (s.a.a.a.s.) e 
felicitaram-no pelo abençoa-
do nascimento. 

No sétimo dia, mandou 
abater, em homenagem do 
segundo neto um carneiro, 
tal como fizera com o primei-
ro neto, o Imam Al-Hassan 
(a.s.). 

Seu pai foi o Imam Ali 
Ibn Abi Táleb (a.s.), o reco-
mendado do Mensageiro de 
Deus (s.a.a.a.s.). 

Sua mãe foi Fátima “Azzahrá” (a.s.), Senhora das 
Mulheres do Universo e filha do Mensageiro de Deus 
(s.a.a.a.s). 

Seu avô materno foi Mohammad Ibn Abdallah, Men-
sageiro de Deus e último dos profetas (s.a.a.a.s.). 

Sua avó materna foi Khadija Bent Khuaileid, (a.s.), a 
Mãe dos Crentes. 

Seu desenvolvimento 

O Imam Al-Hussein (a.s.) desenvolveu-se e cresceu sob 
a sombra de seu avô, do qual absorveu o ensino do Islã, be-
neficiando-se também da educação que obteve de seu pai, 
o Imam Ali, e de sua mãe, Fátima “Azzahrá” (a.s.), junta-
mente com seu irmão mais velho, Al-Hassan (a.s.). Ambos 
são considerados a verdadeira Linhagem da Casa Proféti-
ca, da Revelação e do Al-Wahi, isto é, da “Revelação”. 

Seu Benemérito

O Mensageiro de Deus 
(s.a.a.a.s.) fez muitas alusões 
sobre seus méritos e os méri-
tos de seu irmão, Al-Hassan 
(a.s.), dizendo: 

 “Por Deus que os amo e 
amo aqueles que os amam!” 

“Aquele que ama Al-
Hassan e Al-Hussein, amo-o 
também, e a quem eu amo, 

Deus o ama; e quem Deus ama, Ele fará entrar no Paraí-
so. Porém, quem os desprezar, eu o desprezarei, e quem eu 
desprezar, Deus o desprezará, e quem Deus desprezar, o 
lançará no inferno!” 

“Al-Hussein é de mim e eu sou de Al-Hussein!” 

“O que me dizes 
do feito de Deus sobre 

o teu irmão e o infortúnio 
que recaiu sobre a 

cabeça dos teus?”
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Al-Hussein (a.s.) teve nove filhos, sendo seis do sexo 
masculino e três do sexo feminino, gerados através de vá-
rias esposas. 

Seu Ministério

O Imam Al-Hussein (a.s.) 
tomou posse do Poder depois 
da morte, como mártir, de 
seu irmão, o Imam Al-Hassan 
(a.s.), prolongando-se seu Ima-
mato por onze anos, de 50 a 61 
da Hijra (aproximadamente do 
ano de 672 até 683 d.C). 

A seguir, citaremos parte 
dos acontecimentos ocorridos durante a época do Imam 
Al-Hussein (a.s.): 

1. Moáuiya Ibn Abu Sufián permaneceu no califado de 
Damasco, após a morte do Imam Al-Hassan (a.s.) por mais 
dez anos, enquanto o Imam Al-Hussein (a.s.) honrava os 
acordos ajustados entre seu irmão (a.s.) e Moáuiya. 

2. Entretanto, a tirania de Moáuiya aumentara sobre 
os muçulmanos, perseguindo-os com o terror e a opressão 
e matando todo aquele que se tornara obstáculo em seu 
caminho. Além disso, ordenou que se trouxesse à tona a 
lembrança do Imam Ali Ibn Abi Táleb (a.s.), durante as 
oratórias nos púlpitos, com sarcasmo e mordacidade, mo-
dificando, inclusive, muitos dos hinos religiosos. 

3. Moáuiya nomeou seu filho, Yazid, como sucessor e 
governante dos muçulmanos, apesar de sua fama de devas-
so e blasfemo, sátiro das coisas sagradas e praticante de 
tudo que é vedado e ilícito diante de Deus Supremo. 

4. Quando Moáuiya morreu, no ano 60 da Hijra (683 
d.C), seu filho, Yazid, tomou posse do Poder. Imediatamen-
te, escreveu a todos os governadores das províncias para 
reconhecê-lo, obedecê-lo e defendê-lo com a própria vida 
e as próprias finanças, determinando executar todo aquele 
que se opusesse. 

5. Dentre as Províncias notificadas, Yazid escreveu 
também para o governador de Medina, a fim de que notifi-
casse a missiva e seu teor ao Imam Al-Hussein (a.s.). Caso 
ele (a.s.) contestasse o seu conteúdo e ordens, deveria ser 
executado, nem que fosse pendurado no cortinado da Ca-
aba, apesar de ela simbolizar a Unicidade de Allah e ser 
a Casa Sagrada de Deus, local onde o Onipotente proibiu 
terminantemente a agressão e o derramamento de sangue.

6. O Imam Al-Hussein (a.s.) recusou-se a acatar e 
obedecer as ordens de Yazid, dizendo: “Somos da Linha-
gem da Casa Profética. Somos da fonte da Mensagem de 
Deus e da Revelação dos anjos; Yazid é um homem devasso 
e escandaloso, que se embriaga com a bebida alcoólica. 
Portanto, um homem como eu nem sequer negocia com ou-
tro como ele”. A recusa do Imam Al-Hussein (a.s.) foi de-

clarada diante da multidão, desencadeando a sua revolta 
contra o governante cruel.

7. O Imam Al-Hussein (a.s.) decidiu sair da Preciosa 
Meca, juntamente com sua 
família e seus amigos, com 
destino ao Iraque, para que 
seu sangue não fosse derra-
mado na Caaba Sagrada e 
em obediência à ordem divi-
na, que o alertava contra a 
ingratidão. Ele (a.s.) comu-
nicou ao povo iraquiano a 
mensagem que dizia: “Saio 
de Meca por minha livre e 
espontânea vontade, sem 
descontentamento ou revolta, 

mas sim para a conciliação e a harmonia da nação do meu 
avô, o Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.), e de meu pai, Ali 
Ibn Abi Táleb (a.s.)”. 

8. O Imam Al-Hussein (a.s.) mandou a mensagem por 
meio de seu primo, Muslim Ibn Aquíl, homem integro e va-
lente, o qual se dirigiu diretamente para Al-Kufa, notifi-
cando o povo, que prometera seu apoio e a vitória para o 
Imam Al-Hussein (a.s.).

9. Yazid Ibn Moáuiya ordenou ao governador do Ira-
que, Ubaid’Allah Ibn Ziád, que tomasse as providências 
mais drásticas contra o povo de Al-Kufa, caso houvesse 
qualquer contrariedade ao seu arbítrio, executando todo 
aquele que tentasse fazer triunfar o Imam Al-Hussein (a.s.). 
Ordenou que fosse preparado um poderoso exército, co-
mandado por Omar Ibn Saad, para investir contra o Imam 
(a.s.), caso este se recusasse mais uma vez a apoiar o filho 
de Moáuiya Ibn Abu Sufián. Yazid prometeu a Ubaid’Allah 
Ibn Ziád alta posição social, maior poder e somas fabulo-
sas em dinheiro se ele matasse o Imam Al-Hussein (a.s.), 
sua família e seus companheiros. 

10. Quando o Imam Al-Hussein (a.s.) chegou à região 
de Karbalá e viu-se sitiado no deserto, às margens do rio 
Eufrates, tentou dialogar com seus adversários, alertando-
os de sua posição e parentesco com a filha do Profeta Mo-
hammad (a.s.), questionando-os sobre os motivos que os 
levaram para guerrear contra ele e matá-lo, junto com os 
seus. Infelizmente foi em vão, pois nada os demovia de seu 
intento. Diante da intransigência do inimigo, o Imam (a.s.) 
e seus companheiros enfrentaram com fé e coragem uma 
luta feroz e desigual, no dia 10 de Muharram do ano 61 
da Hijra, apesar de esse mês ser tido como sagrado, tendo 
Deus Altíssimo proibido nele as lutas e as guerras.

Naquele fatídico dia, o Imam Al-Hussein (a.s.) foi bar-
baramente assassinado, juntamente com seus bravos com-
panheiros e irmãos. Ao grupo foi proibido o acesso à água, 
em região desértica e escaldante, não tendo sido poupadas 
sequer as mulheres e crianças, deixando-as no desespero 

“Al-Hussein é de 
mim e eu sou de 

Al-Hussein!” 
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da sede. Posteriormente ao massacre, apoderaram-se de 
seus valores e queimaram suas tendas. Nem os recém-nas-
cidos escaparam da barbárie hedionda daquele exército 
enlouquecido e famigerado. Como se não bastasse, amar-
raram o corpo do Imam Al-Hussein (a.s.) ao seu cavalo e o 
arrastaram impiedosamente pelo campo de batalha, para 
depois cortarem a cabeça de todos os combatentes mor-
tos, afixando-as na ponta de suas lanças, a fim de exibi-las 
pelas ruas de Al-Kufa, juntamente com os prisioneiros em 
procissão, formados de mulheres e crianças, para depois 
levá-los até Yazid Ibn Moáuiya, em Damasco. Este colocou 
a cabeça do Imam Al-Hussein (a.s.) diante de si e começou 
a cutucar com um bambu a boca e os dentes da cabeça de-
capitada, sem o mínimo respeito, todo ufano e exaltado de 
alegria, tal qual se procedia no tempo do pré – islamismo 
(“jahilyia”), aspirando que seus ancestrais pagãos pudes-
sem presenciar o que estava acontecendo à descendência 
do Mensageiro de Deus. 

Os corpos do Imam Al-
Hussein (a.s.), de seus irmãos 
e companheiros permanece-
ram no campo de batalha em 
Karbalá por três dias, sob o 
sol abrasador do deserto, até 
que o Imam Ali Ibn Al-Hus-
sein, juntamente com um gru-
po de homens que viviam perto 
de Karbalá, dos Bani Assad, 
trataram do sepultamento do 
Imam (a.s.) e dos mártires 
(a.s.), o que ocorreu naque-
le mesma localidade sagrada de Karbalá reservando um 
lugar especial para as sepulturas de seu pai, Al-Hussein 
(a.s.), e de seu tio, Al-Abbás Ibn Ali Ibn Abi Táleb (a.s.), e 
isto, pela posição que Al-Abbás (a.s.) obteve junto a Deus 
Supremo, por defender a justiça e o triunfo de seu irmão.

O papel da mulher na Revolução do Imam Al-Hus-
sein 

Antes de ir à luta contra o inimigo que os sitiava, o 
Imam Al-Hussein (a.s.) deixou os de sua casa e sua prole 
a cargo de seu filho, o Imam Ali Ibn Al-Hussein (a.s.), e de 
sua irmã mais velha, Zeinab bint Ali Ibn Abi Táleb (a.s.). 

Quando o Imam Ali Ibn Al-Hussein (a.s.) foi acometi-
do de uma grave doença, impossibilitando-o de se levantar 
de seu leito, sua tia Zeinab (a.s.), foi encarregada de cuidar 
dele. Esta grandiosa senhora, reconhecida pela sua ínte-
gra moral, fervorosa fé e pela eloqüência da palavra, teve 
papel importantíssimo na defesa do Imam Ali Ibn Al-Hus-
sein (a.s.) e nos cuidados para com a sua família. Ela foi 
magnífica na divulgação dos ideais da Revolução de seu 
irmão, o Imam Al-Hussein (a.s.) e na denúncia das estra-
tégias vis dos Omíadas e seus subterfúgios utilizados para 
falsear os princípios do Islã. A oratória de Zeinab (a.s.) 
na cidade de Al-Kufa, diante do ambicioso e ganancioso 
Obaid’Allah Ibn Ziád, e na cidade de Damasco, diante do 

cruel e déspota Yazid Ibn Moáuiya, foi maravilhosa e re-
verbera até hoje no coração dos muçulmanos verdadeiros, 
retratando o papel da mensagem islâmica, segundo o qual 
toda mulher muçulmana deve atuar na sociedade em que 
vive. Alguns exemplos de sua marcante atitude: 

Depois do hediondo massacre no campo da batalha, 
em Karbalá, Zeinab bint Ali Ibn Abi Táleb (a.s.) come-
çou a andar entre os corpos dos mártires com paciência, 
dignidade e resignação, até chegar ao corpo do Imam Al-
Hussein (a.s.), seu irmão já decapitado e com os músculos 
dilacerados pelas patas dos cavalos. Com infinita tristeza, 
colocou suas generosas mãos debaixo do corpo imaculado 
de seu dileto irmão (a.s.) e levantou a própria cabeça aos 
céus, clamando com a voz cortante pela profunda mágoa: 
“Senhor! Aceite esta hóstia para a Vossa Face generosa, se 
isto for de Vosso agrado!” 

Zeinab Bent Ali Ibn Abi Táleb (a.s.) teve posição co-
rajosamente confirmada na cidade de Al-Kufa, quando 

enfrentou com altivez e digni-
dade o governador do Iraque, 
Obaid’ Allah Ibn Ziád, e em 
Damasco, o governante Ya-
zid Ibn Moáuiya, dialogando 
com ambos sempre com di-
namismo, sempre usando o 
seu hijab, sem nunca perder 
a compostura que Deus lan-
çou sobre ela, principalmente 
quando o vil Obaid’Allah Ibn 
Ziád a questionou cínica e 
sarcasticamente: “O que me 

dizes do feito de Deus sobre o teu irmão e o infortúnio que 
recaiu sobre a cabeça dos teus?” Altiva e firme, ela lhe 
respondeu: “Só vejo coisas lindas no que ocorreu àquelas 
pessoas; foi-lhes prescrito por Deus para serem mártires, 
pois assim eles se revelaram e confirmaram suas raízes! 
Óh, filho de Morgana, virá o dia em que Deus nos reunirá 
com eles e vos pedirá prestação de contas, e então sentirás 
na própria alma qual de vós ficará paralisado e despoja-
do da ternura da própria mãe... Óh, filho de Morgana! [ 
pronunciando o nome de sua mãe com desprezo, pois o pai 
dele, Ziád, era 
filho de uma 
serva dos 
idolatras de 
Taif (cidade 
de veraneio 
do Hidjáz), 
chamada So-
maya; quando 
Ziád cresceu, 
Moáuiya de-
clarou-o seu 
irmão, nome-
ando-o depois 

 Pensas que 
conseguirás escapar 
do julgamento do 
Convocador no dia 

da tua morte
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governador do Iraque, casando-o depois com uma escrava 
adoradora do sol, chamada Morgana, que dele concebeu 
um filho, chamado Obaid’Allah]. 

Entretanto, quando se defrontou com Yazid Ibn Mo-
áuiya, em Damasco, e diante de todos, Zeinab (a.s.) reve-
lou-se com maior energia e vigor, surpreendendo-o, pois o 
tirano usurpador do poder imaginava deparar-se com uma 
mulher frágil, totalmente arrasada por ter sido despoja-
da de seus três filhos e dos entes queridos, todos barbara-
mente massacrados e assassinados no campo de batalha 
de Karbalá; Zeinab bint Ali Ibn Abi Táleb (a.s.) notabi-
lizou-se pela coragem e pela justiça, tal como seu pai, o 
Príncipe dos Crentes, o Imam Ali ibn Abi Táleb (a.s.). Em 
seu longo discurso, lançou sobre Yazid todo o seu desprezo, 
diminuindo-o e ameaçando-o, dizendo: “... e por Deus, ó 
Yazid! Tu na verdade cortaste a tua própria pele e feriste a 
tua própria carne e terá que responder ao Mensageiro de 
Deus com coerência sobre tudo o que praticaste ao derra-
mar o sangue de sua descendência e profanar as mulheres 
de sua Casa e de sua prole, que são sangue de seu sangue 
e carne de sua carne. Com certeza, Deus os reunirá e lhes 
fará justiça... e eu te conjuro de que, apesar de passar de 
mim o destino, eis que me encontro diante de ti, para que 
eu possa te enquadrar na condição de tua categoria menor 
e proclamar diante do mundo a tua infâmia e aumentar a 
tua desmoralização. Porém, naturalmente, sinto-me com os 

olhos mergulhados na tristeza e o peito vazio, por preten-
deres tomar-nos por ovelhas. É deveras de se surpreender 
ao preterires e dizimares o Partido de Deus (Hizbo’llah), 
favorecendo o ímpio Partido de Satanás (Hizbo’shaitan)! 
E estas tuas mãos estão pingando do nosso sangue e a tua 
boca devora nossa carne por tomar-nos por ovelhas, e isto, 
podes crer, te custará pesado tributo, quando somente en-
contrarás aquilo que tuas mãos ofereceram e vagarás em 
densas trevas e, por mais que te empenhes em tua astúcia 
e te empertigues com todo o teu poder, jamais conseguirás 
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apagar da nossa memória os atos vergonhosos que prati-
castes contra nós. Pensas que conseguirás escapar do jul-
gamento do Convocador no dia da tua morte? Sim! Ele te 
convocará. Saibas, ó criatura vil, de que a maldição recai 
sobre os tiranos e opressores”. 

Tanto Zeinab quanto Umm Kulthum, ambas filhas 
do Imam Ali Ibn Abi Táleb e de Fátima “Azzahra” (a paz 
esteja com elas) empenharam-se em propagar e desmas-
carar o crime hediondo praticado pelos Omíadas contra 
o neto do Mensageiro de Deus (a.s.), fazendo com que o 
povo lamentasse e chorasse perda tão preciosa. Inclusive o 
Imam Ali Ibn Al-Hussein (a.s.) teve papel importante nesta 
justa divulgação, o qual relataremos ao nos referirmos a 
sua vida.

Em homenagem póstuma à memória do Imam Al-
Hussein (a.s.) e a sua Revolução, culminada no dia 10 de 
Muharram do ano 61 da Hijra (683 d.C), os muçulmanos 
- particularmente os xiitas - rememoram todo ano este dia 
tão funesto, para que não seja esquecido o levante que cus-
tou o sangue do Imam Al-Hussein (a.s.), a fim de que se-
jam preservados na memória dos crentes os princípios do 
Islã e as lições de coragem, sacrifício e renúncia em prol 
da justiça e consolidação dos ensinamentos de Deus e seu 
magnificente preceito. 

Os Versículos iluminados sobre a Nobre Cabeça {de 
Al-Hussein (a.s.)}

Muitos fatos ocorreram, alusivos à magnificente no-
breza da cabeça decapitada do Imam Al-Hussein (a.s.), 
durante o trajeto de Karbalá até Al-Kufa e depois para Da-
masco. Enquanto os inimigos arrastavam atrás de si, sob 
sol escaldante do deserto, o grupo de prisioneiros, forma-
do de mulheres e crianças, das quais constavam os filhos 
do Imam Al-Hussein (a.s.), levavam consigo as cabeças de-
capitadas de todos os mártires que pereceram na batalha 
de Karbalá, exibindo-as, bem como os prisioneiros, pelas 
cidades por onde passavam, até chegar a Damasco, capi-
tal da dinastia dos Omíadas (que reinaram de 661 a 750 
d.C.).

1. Quando exibiram a cabeça do Imam Al-Hussein 
(a.s.) diante de Obaid’Allah Ibn Ziád, governador de Al-
Kufa, no Palácio do Governo, este, com o olhar aceso de 
sadismo e satisfação, não tirava os olhos da cabeça san-
tificada. De repente, começou a escorrer sangue pelas pa-
redes e saírem labaredas de fogo dos cantos do palácio, 
como se quisessem alcançar Obaid’Allah, o qual, apavora-
do, tentava fugir. Porém, seu intento foi inútil, pois o pavor 
o paralisava, enquanto ele e os presentes ouviam a cabeça 
falar-lhes, em voz alta: “Para onde fugis? Jamais escapa-
rás nesta vida, pois estais presenciando a vossa morada 
na eternidade!” A cabeça só se calou quando o fogo se 
extinguiu.

2. Záid Ibn Arqam, certa vez falou: “Eu ouvi a cabe-
ça do Imam Al-Hussein, em Al-Kufa, recitar versículos do 
Alcorão Sagrado, extraídos da surata Al-Cahf: ‘Ou pensas 
que os companheiros da gruta e de Arraquim constituíam 
um prodígio entre Nossos sinais?’” (18:9); prosseguindo 

em sua narrativa, Záid falou impressionado: “Nisso, senti 
todo o meu corpo se arrepiar e, surpreso, exclamei: “Por 
Deus, óh, Filho do Mensageiro de Deus, que a vossa cabe-
ça é assombrosa!” E não só isso! A cabeça continuou reci-
tando versículos do Alcorão, tais como: ‘(...)Eram jovens 
que criam em seu Senhor e Nós os iluminamos’ (18:13). 
Depois disso, penduraram a cabeça sagrada numa árvore 
em praça pública, na cidade de Al-Kufa mesmo, e o povo 
curioso foi se aglomerando ao seu redor, e todos viram sair 
dela uma luz brilhante e a ouviram recitar as palavras do 
Supremo: ‘E os injustos saberão no que se transformarão!’ 
Muitos outros versículos foram pronunciados pela cabeça 
do Imam (a.s.).

3. Durante o trajeto para Damasco, aconteceram 
muitos fatos curiosamente magníficos, alusivos à cabeça 
decapitada do Imam Al-Hussein (a.s.): Em certo lugarejo, 
levantaram com a lança a cabeça decapitada do Imam Al-
Hussein (a.s.), perto do ermitério de um monge, onde os 
algozes posaram naquela noite. Horas mais tarde, o monge 
começou a ouvir uma voz enaltecendo a Glória de Deus 
(tasbih), celebrando em aleluia (tahlíl). Ao sair para averi-
guar de onde vinha o cântico, viu que a cabeça purificada 
estava plena de luz e a voz saudando: “A paz esteja con-
tigo, óh Abi Abdullah!” O monge desconhecia os fatos do 
hediondo crime e, pela manhã, foi se informar com as pes-
soas e eles o informaram de que se tratava da cabeça do 
Imam Al-Hussein Ibn Ali (a.s.), sua mãe era Fátima (a.s.), 
filha do Profeta Mohammad (s.a.a.a.s.). Pasmado, excla-
mou: “Óh, que fatalidade, senhores! Eis que se confirma-
ram as notícias e, por ter sido assassinado, os céus lança-
rão chuva de sangue! Pouco depois, o monge foi ter com 
a sentinela e pediu-lhes a permissão para beijar a cabeça 
honrada, porém, eles negaram e só o permitiram depois 
que o sacerdote lhes ofereceu dirhams (moedas da época). 
Quando o grupo partiu com os prisioneiros, os sentinelas 
verificaram que estava escrito o seguinte nas moedas que 
o monge lhes havia dado: “Os injustos saberão em que se 
transformarão!”

4. Quando a caravana dos prisioneiros chegou a 
Damasco com as cabeças dos mártires envolvidas com 
panos, foram levados à presença de Yazid Ibn Moáuiya, 
o qual ordenou que fosse colocada diante de si a cabe-
ça do Imam Al-Hussein (a.s.), em uma bandeja de ouro. 
Assim feito, o tirano, com um bambu na mão, começou 
a cutucar desrespeitosamente a boca e os dentes do 
Imam Al-Hussein (a.s.), dizendo: “Este dia é pelo dia 
de Badr!” Quis o cruel governante dos Omíadas aludir 
vingança para seus ancestrais idólatras, que pereceram 
pela espada do Islã na batalha de Badr (ano 2 da Hijra, 
ou seja, em 624 d.C). Entretanto, um dos presentes, ao 
ouvir as expressões vingativas de Yazid Ibn Moáuiya, e 
não mais se contendo, exclamou: “Eu vi com os meus 
próprios olhos o Profeta saciar a sede de Al-Hussein e 
de seu irmão Al-Hassan e dizer-lhes: ‘Vós sois os Se-
nhores da Juventude do Paraíso e Deus exterminará 
quem vos matar e os amaldiçoará e lançará no fogo do 
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inferno’.” Ao ouvir o que o homem acabara de proferir, Yazid enfureceu-se e 
ordenou a sua expulsão do recinto. No entanto, um dos presentes era o emis-
sário do rei do Império Bizantino, o qual, ao saber de que a cabeça exposta 
diante dele pertencia ao neto do Profeta (a.s.), levantou-se indignado e falou 
para Yazid: “Nós temos, em algumas ilhas, cascos do burrico que pertencia 
a Issa (Jesus) e por isso fazemos peregrinação todos os anos para estes lo-
cais, onde, inclusive, cumprem-se promessas feitas pelos fiéis, enaltecendo o 
nosso Profeta! Portanto, dou meu testemunho de que caístes em desgraça ao 
matar o neto de vosso Profeta!” Naquele momento, a fúria tomou conta do 
Yazid, o qual, cego de ódio, mandou matar o emissário, o qual antes de ser 
executado, dirigiu-se à cabeça e beijou-a na testa, pronunciando a Chaháda 
(o testemunho de fé muçulmano). Quando o homem foi executado, todos ou-
viram uma voz clara saindo da nobre da cabeça do Imam Al-Hussein (a.s.), 
dizendo: “Não há poder nem força maior que Deus Supremo!” Depois disso, 
Yazid ordenou a retirada da cabeça sagrada e que a pendurassem no portão do 
Palácio. Mas, quando Hend Bent Omar Ibn Suhél, uma das esposas de Yazid, 
viu a cabeça de Al-Hussein (a.s.) pendurada no portão de sua casa e uma luz 
saindo dela, o sangue ainda gotejante e não coagulado, exalando um aroma 
agradável, não mais se conteve e revoltada, entrou na sala de audiência sem 
o hijab, gritando e chorando: “A cabeça do neto do Mensageiro de Deus está 
pendurada no portão de nossa casa, Ó Yazid!” Desde então, aquela mulher 
passou a desprezar seu marido pelos seus crimes vis. 

A sagrada cabeça do Imam Al-Hussein (a.s.) e as demais cabeças dos 
mártires de Karbalá permaneceram em Damasco até que Yazid permitiu à fa-
mília e aos parentes do Imam Al-Hussein (a.s.) que retornassem para a cidade 
de Medina, a Iluminada. Mas, antes de partir, o Imam Ali Ibn Al-Hussein (a.s.) 
pediu permissão para levar consigo a cabeça de seu pai e dos demais mártires 



Nobre Profeta (S.) disse: 
“Para Deus, Meca é a cida-
de mais querida.”

Modernas descobertas 
científicas anunciadas em 
janeiro de 1977 deram con-
ta de que a Cidade Sagrada 
de Meca é o centro da ter-

ra. Essa nova realidade levou numerosos anos de 
pesquisa científica para 
ser alcançada. Foi basea-
da em complexos cálculos 
matemáticos que os cien-
tistas conseguiram efetu-
ar com a ajuda de compu-
tadores. 

O cientista egípcio, 
doutor Hussein Kamal 
Addin relata a história do 
interessante descobrimen-
to. Conta ele que iniciou a pesquisa com um objeti-
vo totalmente diferente: ele procurava preparar um 

meca é o centro 
da terra

O
método que pudesse ajudar qualquer pessoa, em 
qualquer parte do mundo, a conhecer e determinar 
a direção da quibla (diretriz para a oração dos mu-
çulmanos). O doutor Hussein sentiu, em suas inú-
meras viagens ao exterior, que esse era o problema 
de qualquer muçulmano, quando se encontra em lo-
cais onde não haja mesquitas que determinam a di-
reção da quibla, ou quando está em pais estranho, 
como ocorre com milhares de estudantes no exte-

rior. Por isso, ele procurou 
criar um novo mapa para 
o globo terrestre, com o 
objetivo de determinar a 
direção da quibla. 

Depois de colocar as 
primeiras linhas no estudo 
preliminar para a prepa-
ração do mapa e desenhar 
nele os cinco continentes, 
apareceu-lhe, de repente, 

essa descoberta. O cientista egípcio verificou que 
Meca Mukarrama está no centro da Terra. Ele pe-

O Nobre Profeta (S.) 
disse: “Para Deus, 

Meca é a cidade 
mais querida.”

��  -  Evidências Islâmica



gou o compasso e colocou uma ponta so-
bre a cidade de Meca, percorrendo 
com a outra ponta os limites de 
todos os continentes, certifican-
do-se de que a terra firme, no 
globo terrestre, é distribuída 
ao redor de Meca, de manei-
ra uniforme. Ele concluiu, 
assim, que Meca é o centro 
da terra firme. Ele preparou 
um mapa do mundo antigo, 
de antes do descobrimento da 
América e da Austrália, e refez 
as medições. Descobriu também 
que Meca é o centro da terra firme, 
mesmo em relação ao mundo antigo, na 
época em que a propagação islâmica começou. 
O cientista acrescenta: “Comecei a minha pesqui-
sa preparando um mapa que calcula a distância de 
cada local da terra em relação a Meca, então uni as 
linhas de longitude para ver como traçar linhas de 
longitude e latitude em relação à cidade. Em segui-
da, desenhei os limites dos continentes e o resto dos 
detalhes sobre a rede de linhas. A obra necessitou 
de várias tentativas e operações matemáticas com-
plexas, com a ajuda do computador, para se deter-
minar as distâncias e as inclinações exigidas. Por 
isso, houve necessidade de um programa de com-
putador para determinar as linhas de longitude e 
de latitude. Por acaso, descobri que posso desenhar 
um círculo com o centro em Meca, eqüidistante dos 
limites externos dos cinco continentes.”

Meca, então, por determi-
nação divina, é o coração da 
terra. É o que a ciência afir-
ma com base na descoberta 
dos cientistas que apontam, 
ainda, que a cidade possui 
importante concentração ra-
dioativa e forte atração mag-
nética. Estes fenômenos são 
observados e sentidos por 
todo visitante, quer esteja em 
peregrinação ou em visita, 
com o coração contrito. Ele 
se sente atraído naturalmente 
por tudo que a cidade possui 
- campo, montanhas, cada 
pilar que nela existe - tendo 

vontade de se envolver com ela de corpo 
e alma. É um sentimento constante, 

presente, provavelmente, desde o 
início da Terra. 

O papel da Terra é o mes-
mo de todos os outros astros 
que trocam com outros as-
tros e estrelas a força gra-
vitacional que nasce no seu 
interior. No âmago do plane-
ta concentra-se e origina-se 

o que chamamos de radiação. 
Esse ponto foi descoberto por 

um topógrafo americano, que 
comprovou a sua existência e a sua 

localização geográfica. Ele não foi leva-
do a isso por uma crença religiosa. Debruçou-se 

em seu laboratório, dia e noite, sobre mapas terres-
tres e outros aparelhos e instrumentos, descobrin-
do, acidentalmente, que o centro do encontro das 
radiações cósmicas é Meca. Diante disso, surge a 
sabedoria das palavras de Deus Altíssimo:   “E as-
sim te revelamos um Alcorão árabe para que admo-
estes a Mãe das Metrópoles e tudo ao seu redor.” 
(Alcorão Sagrado, 42:7).

Mais uma vez, a ciência, a posteriori, vem re-
velar a onisciência divina, agora manifesta na es-
colha de Meca para ser o local da Casa Sagrada 
de Deus, para ser o centro de divulgação da missão 
islâmica para todo o mundo. Nisso reside o milagre 
científico do hadith  que informa sobre a sua prefe-
rência sobre todos os outros locais da terra.

Evidências Islâmica  -  ��



Azan, o chamado islâmico para 
a prática da oração, não cessa 
nunca de ser entoado sobre todo 
o globo terrestre, ao passar das 
horas. Quando termina em uma 
região, começa em outra. 

A prova disso é que o globo 
terrestre está dividido em 360 
linhas imaginárias que determi-

nam a hora em todas as suas regiões. Cada linha é separa-
da por outra que a segue por exatamente quatro minutos. 
A regra do azan é que seja entoado na hora determinada. 

o AzAN NUNCA CEssA
NA FACE DA tERRA

“Deus é o Maior, Deus é o Maior”

É também obrigatório que o muezin, ou seja, a pessoa en-
carregada de pronunciá-lo, o entoe de forma correta. Sua 
duração é de quatro minutos. Para melhor esclarecermos, 
se supormos que o azan foi iniciado na região da linha de 
longitude 1, e permaneceu por quatro minutos, no térmi-
no, ele começará na região seguinte, ou seja, longitude 2. 
Quando termina nessa, começa na 3, então na 4 e assim não 
cessa nunca durante o dia inteiro, ao longo de toda a nossa 
vida terrena.

Isso pode ser certificado com uma pequena operação 
matemática:

360x4 (linhas de longitude) = 1440 minutos

Glorificado seja Deus e Deus é Maior!

O
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carne de porco foi proibida no 
Islã pelo texto corânico, pelas 
palavras de Deus Altíssimo: “Ele 
só vos vedou a carniça, o san-
gue, a carne de suíno e tudo o 
que for sacrificado sob invoca-
ção de outro nome que não seja 
o de Deus” (Alcorão Sagrado, 
2:173). E diz: “Estão-vos veda-

dos: a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo o que 
tenha sido sacrificado com a invocação de outro nome 
que não seja o de Deus; os animais estrangulados, os 
vitimados a golpes, os mortos por causa de uma queda, 
ou chifrados, os abatidos por feras, salvo se conseguir-
des sacrificá-los ritualmente; o (animal) que tenha sido 
sacrificado nos altares. Também vos está vedado fazer 
adivinhações com setas, porque isso é uma profanação. 
Hoje, os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar 
à vossa religião. Não os temais, pois, e temei a Mim! 
Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos agracia-
do generosamente, e vos aponto o Islã por religião. Mas 
quem, obrigado pela fome, sem intenção de pecar, se vir 
compelido (a alimentar-se do vedado), saiba que Deus 
é Indulgente, Misericordioso.” (Alcorão Sagrado, 5:3). 
E diz mais: “Dize: De tudo o que me tem sido revelado, 
nada acho proibido para quem necessita alimentar-se, 
nada, além da carniça, do sangue fluente ou da carne de 
suíno, uma vez que isso é abominável; é uma profana-
ção saciar-se de animais que tenham sido sacrificados 
com a invocação de outro nome que não seja o de Deus; 
porém, quem, sem o desejo de desobedecer, nem exce-
dendo os limites da necessidade, se vir compelido a isso, 
saiba que teu Senhor é Indulgente, Misericordioso.” 
(Alcorão Sagrado, 6:145). E diz ainda: “Ele só vos vedou 

Por que a Carne de 
Porco é Proibida? 

se for criado em locais 
limpos passa a ser lícita 

a sua carne?

Perguntas e Respostas

A
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a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo o que tenha 
sido sacrificado com a invocação de outro nome que não 
o de Deus; porém, quem, sem intenção nem ultrapas-
sando o limite de absoluta necessidade, for compelido a 
isso, saiba que Deus é Indulgente, Misericordioso.” (Al-
corão Sagrado, 16:115).

Não é permitido, em qualquer circunstância, ao mu-
çulmano, ingerir da carne de porco qualquer quantidade, 
cozida ou não, a não ser em caso de extrema necessidade, 
em que dela, exclusivamente, dependa a conservação de 
sua vida, como num deserto, por exemplo, onde não exista 
outro alimento além dela, de acordo com a norma de que 
“a necessidade permite o proibido.” É a norma estabele-
cida pela lei islâmica, abrindo a porta da permissão ex-
cepcional temporária, baseada em situações excepcionais 
acidentais, levando-se em conta que a lei islâmica é uma 
lei realista, que determina para cada situação na vida o 
que é necessário permitir e considerar.

Ao lado dos princípios constantes e das leis genuínas e 
gerais na vida cotidiana, a shari’1 a  abre a porta de permis-
são e consideração excepcional temporária para os casos 
anormais. São situações excepcionais, classificadas como 
“necessidades” e reconhecidas no Alcorão Sagrado no ver-
sículo citado acima, proibindo a carniça e a carne de porco: 
“Porém, quem, sem intenção nem abuso, for impelido a 
isso, não será recriminado” (Alcorão Sagrado, 2:173). 
Em outro versículo, lemos, depois de citar as proibições: 
“… salvo se fordes obrigados a tal” (Alcorão Sagrado, 
6:119).

O texto da lei não fornece uma explicação específica 
para a proibição da carne de porco, como acontece com a 
proibição das bebidas inebriantes e do jogo de azar, por 
exemplo. A explicação geral a respeito da proibição de 
alguns alimentos e bebidas, e seus similares, nos orienta 
para a sabedoria na proibição da carne de porco. É a ex-
plicação de Deus, o Altíssimo: “… prescreve-lhes todo o 
bem e veda-lhes o imundo” (Alcorão Sagrado, 7:157).

Isso inclui, pela sua abrangência, a proibição da 
carne de porco, considerada, de acordo com a shari’a, 
entre as coisas repugnantes. Está vedado ao muçulmano 
tudo o que constitui risco de corrupção na vida humana, 
seja no campo da saúde, economia e comportamento. 
Enfim, tudo que é maléfico e imundo está incluído entre 
as coisas repugnantes. 

O porco é um animal carnívoro e herbívoro. Ele inclui 
as características de animais selvagens e domesticados. 
Ele come tudo. É insaciável, come dejetos e todas as coisas 
imundas com voracidade. Ele é também carnívoro, come 
ratos e outros animais, come cadáveres, mesmo de animais 
de sua espécie. As descobertas científicas, hodiernamente, 
revelam que o porco possui elementos ativos causadores 
de enfermidades, bactérias que muitas vezes estão ocultas 
e são maléficas. A carne de porco é vetor de um parasita 

perigoso ao corpo humano, a trichina, que se desenvolve 
no corpo humano de forma não tratável com remédios pa-
rasitários, crescendo dentro dos músculos humanos de for-
ma que é impossível para a medicina, até hoje, combatê-la, 
depois que a pessoa for infestada. Daí a sabedoria na proi-
bição do consumo da carne de porco pelo Islã. A Enciclo-
pédia Larousse diz: “Esse verme (Trichina) passa para o 
ser humano e se dirige para o coração, instala-se no tecido 
muscular, principalmente no peito, no flanco, na garganta, 
nos olhos e na parede intestinal. As larvas encapsuladas 
permanecem vivas por muitos anos.” 

A descoberta não deve ser o único parâmetro a susten-
tar a interdição islâmica, uma vez que a ciência que desco-
briu esse mal poderá descobrir outras enfermidades ainda 
desconhecidas. Na opinião do Islã, é inaceitável a alegação 
de que a criação de porcos com métodos modernos, em am-
biente limpo, com tecnologia de observação em seus pastos 
e em seus currais, seja suficiente para acabar com os pa-
rasitas desse mal, pois a lei da proibição é absoluta e não 
ocasional. É possível que haja outras coisas prejudiciais 
desconhecidas na carne do porco, como era desconhecida 
a própria trichinose, antes de sua descoberta na época mo-
derna. 

É preciso observar que se for possível cuidar da cria-
ção de porcos de forma tecnológica, que possa acabar com 
essa enfermidade, em algum lugar ou tempo, ou permitir 
que muitos centros civilizados ou capitais do mundo o fa-
çam, isso não seria possível em todas as partes da terra, 
nos bairros e nas aldeias mais afastados e com menos re-
cursos, principalmente em ambientes agrícolas, o que sig-
nifica que esses métodos não poderiam ser empregados em 
todas as épocas ou colocados à disposição de todas as pes-
soas. Por outro lado, esse cuidado saudável na sua criação 
em centros civilizados não garante a sua eliminação por 
completo. 

A esse propósito, a regra da chari’a determina 
que o benefício deve ser válido para todos os seres hu-
manos, em todos os lugares. Por isso, a proibição deve 
ser abrangente, de tal forma que ao muçulmano não é 
permitido que ele rejeite a lei, porque isso iria permi-
tir que cada um utilizasse o seu próprio intelecto e seu 
conhecimento insuficiente como critério para aceitar ou 
rejeitar as leis islâmicas. O seu dever é aceitar a lei 
islâmica na permissão e na proibição, quando há um 
texto concreto. É o mesmo caso quanto à responsabi-
lidade do indivíduo perante as leis mundanas instituí-
das aplicadas a ele. Cada indivíduo deve acatar as leis, 
quer esteja convencido de sua validade ou não, depois 
da sua publicação pelo poder legislativo, uma vez que as 
autoridades legislativas que as elaboraram estudaram 
as suas implicações em todos os aspectos relacionadas 
ao indivíduo, à comunidade, ao presente, ao futuro, às 
dimensões financeira, moral, social de forma inteligen-
te e perspicaz, com meios materiais e intelectuais mais 

1 -  Conjunto das normas legais islâmicas, voltadas ao cotidiano do muçulmano (NE).
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os locais sagrados

¹-Do árabe Caaba (ka’aba) origina-se a palavra portuguesa “cubo”, isto é, figura geométrica com os seis lados de igual dimensão (NE).
²-A Abissínia é, atualmente, parte do território do país africano chamado Etiópia e é banhada pelas águas do Mar Vermelho (NE).

s Locais Sagrados de Meca:

A Caaba  Sagrada1: É a par-
te mais importante da Mes-
quita Sagrada. Ela tem 4,85 
m de altura. O lado em que 
fica a porta da Caaba mede 
11,5 m e o lado defronte à pe-
dra de Ismael mede 10,22 m.

O Alcorão esclarece que quem construiu a Caaba 
foi o Profeta Abraão e o seu filho, Ismael. “E quando 
Abraão e Ismael levantaram os alicerces da Casa, ex-
clamaram: Ó Senhor nosso, aceita-a de nós, pois Tu 
és Oniouvinte, Sapientíssimo.” (2:127).

A Caaba sofreu, antes do Islã, a ação do tempo 
e as tribos se alternaram na sua manutenção, sendo a 
coraixita (Bani Quraish) a última. Quarenta anos an-
tes do início da Missão de Muhammad (S.), a Caaba 
sofreu agressão de Abraha, rei abissínio2  que deseja-
va demoli-la. Deus Altíssimo, porém, desbaratou a sua 

O
intenção, eliminando-o. Cinco anos antes da Missão, 
uma inundação destruiu a Caaba. A tribo de Coraish 
reconstruiu-a. Os chefes das tribos se desentenderam 
quanto a quem cabia a recolocação da Pedra Negra 
no lugar. A honra de solucionar o problema coube ao 
Profeta Mohammad (S.), que antes mesmo de receber a 
Revelação do Islã era conhecido por sua extrema inte-
ligência, sabedoria e bom senso, recebendo e epíteto de 
“Al Amin”, que significa “O Confiável”. Ele colocou a 
pedra sobre um manto e pediu aos representantes das 
tribos pegarem nas suas pontas e conduzirem a pedra 
até a localidade, eliminando a discussão entre eles. O 
Profeta (S.), então, pegou-a e recolocou-a no lugar. 

O nascimento do Imam Áli Ibn Abi Tálib3  (A.S.) 
na Caaba foi um dos acontecimentos mais importantes 
que a Casa Sagrada abrigou antes do Islã.

Contudo, apesar de sua importância, servindo de 
referência para os árabes mesmo durante a época do 
paganismo, a Caaba não se constituiu em norte para 
as orações dos muçulmanos (quibla) logo no início da 
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¹-Do árabe Caaba (ka’aba) origina-se a palavra portuguesa “cubo”, isto é, figura geométrica com os seis lados de igual dimensão (NE).
²-A Abissínia é, atualmente, parte do território do país africano chamado Etiópia e é banhada pelas águas do Mar Vermelho (NE).

em meca e medina
1-Pedra Negra
2-Porta da Caaba
3-Calha da misericórdia
4-Pedra de Ismael {alHatim}
5-Espaço entre a porta da
Caaba e ao Pedra Negra
6-Estância de Abraão
7-O canto da Pedra Negra
8-Canto da Iêmen
9-Canto da Síria
10-Canto do Iraque
11-Capa da Caaba
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Missão de Muhammad (S.). Isso só aconteceu dois anos 
após a Hégira, quando a quibla mudou de Jerusalém 
para a Casa Sagrada (a Caaba). Quando os muçulma-
nos retornaram vitoriosos a Meca, sob a liderança do 
Profeta (S), a Caaba foi purificada dos ídolos e passou 
a ser dedicada totalmente à religião monoteísta pura.

 
A Pedra Negra: É um dos elementos mais sagra-

dos da Mesquita. Sua virtude é que ela veio do Paraíso. 
O Imam Ahmad, em seu Musnad (Cmpêndio das Tradi-
ções), registrou o relato de Ibn Abbás (R), segundo o 
qual o Profeta (S) disse: “A Pedra Negra foi enviada do 
Paraíso e era mais branca que o leite. Os pecados dos 
filhos de Adão a escureceram.”

A Pedra Negra representa a promessa de Deus na 
terra. Ela está localizada no canto da Caaba numa altu-
ra de um metro e meio do chão.

A Estância de Abraão 
(Maqam Ibrahim): É um 
dos locais mais sagrados da 
Mesquita de Meca. Consti-
tui-se numa pedra de 50 cm 
de altura. Deus mencionou 
a Estância de Abraão ao di-
zer: “… e adotai a Estância 
de Abraão por oratório” 
(2:125).

A Pedra de Ismael 
(Hijr Isma’il): É uma parede 

semicircular localizada na frente do lado norte da Caaba. 
Eleva-se do chão 1,30 m. Ela foi erigida na época da cons-

trução da Caaba. A história conta que Ismael vivia naquele 
local com a mãe, Agar (Hajar), e que foi enterrado ali.

A Porta da Nobre Caaba: Eleva-se do chão da 
circungiração aproximadamente 2,50 m. A altura da 
porta é de 3,06 m e a sua largura é de 1,68 m.

 A porta que existe hoje em dia é feita de ouro. A 
quantidade do metal utilizada para as duas folhas da 
porta é 280 kg, com índice de 99,99 de pureza. Quan-
to à capa negra que envolve a Caaba, é bordada com 
linhas brancas e douradas, em seda preta, verde e ver-
melha, e forrada com seda branca.

A Mesquita Sagrada: É a área que circunda a Ca-
aba. Foi sendo ampliada paulatinamente através da his-
tória. A última expansão aconteceu em 1409 A.H. (1.988 
A.D.), alcançando, então, a área de 236.861 m2.

 
Zamzam: É o poço conhecido na Mesquita Sa-

grada, localizando-se no lado oriental. A sua história 
remonta ao tempo de Abraão, Ismael e Agar.

O Local de Sa’i: Situado ao lado da Mesquita 
Sagrada, compreende o espaço entre os montes Safa e 
Marwa, o qual os peregrinos devem percorrer sete ve-
zes, recordando o desespero de Agar, que agiu da mes-
ma maneira em busca de água para seu querido filho, 
Ismael. “As colinas de Safa e Marwa fazem parte 
dos rituais de Deus e quem peregrinar à Casa, ou 
cumprir a ‘umra, não cometerá pecado algum em 
percorrer a distância entre elas. Quem fizer (algo) 
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espontaneamente, além do que for obrigatório, sai-
ba que Deus é Retribuidor, Sapientíssimo” (2:158)

Arafat: É o nome de uma vasta região, a sudeste 
da Caaba. No meio da distância entre Taif e Makka. A 
área é de aproximadamente 18 km2. É cercada de mon-
tanhas, em forma semicircular. Dista de Meca 22 km. 
Os peregrinos permanecem em Arafat desde o meio-dia 
até o crepúsculo. A sua permanência faz parte dos pi-
lares da peregrinação. 

Arafat fica fora dos limites de Meca. Ao nordeste 
de Arafat localiza-se a Montanha da Misericórdia (Ja-
bal An Nur). É uma montanha independente das eleva-
ções que circundam Arafat. Narra-se que o Mensagei-

ro de Deus (S) proferiu o Sermão de Despedida sobre 
aquela montanha.

Mesquita de Namira: Localizada do lado oci-
dental de Arafat. É uma enorme mesquita que, segun-
do alguns relatos, foi construída no segundo século da 
Hégira. De acordo com outras fontes, teria sido ergui-
da no século um da Hégira.

O Monumento Sagrado de Muzdalifa: No ca-
minho entre Arafat e Meca há um vale entre duas mon-
tanhas. Ao se atravessar o vale, chega-se a Muzdalifa, 
onde se encontra o Monumento Sagrado. A permanên-
cia no local é um dos pilares da peregrinação: “Quan-
do descerdes do monte Arafat, recordai-vos de Deus 
perante o Monumento Sagrado, e recordai-vos de 
como vos iluminou, ainda quando éreis, antes disso, 
dos extraviados” (2:198).

A Mesquita de Muzdalifa: Dista 6 km da mesqui-
ta de Namira e cinco quilômetros da mesquita Al-Khaif. 
Foi reconstruída em 1399 A.H. (1.978 A.D.), chegando 
a sua superfície a seis mil metros quadrados.

Mina: É o local em que os peregrinos permane-
cem do décimo dia até o décimo segundo ou décimo ter-
ceiro dia do mês da peregrinação (Zul Hijja). Dista de 
Meca seis quilômetros ao norte. O local mais próximo 
de Meca é Jamrat Al ‘Akaba, que dista três quilômetros 
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de Meca, onde o Profeta (S) concluiu o 1º pacto com os 
habitantes de Yathrib (cidade mais tarde denominada 
Medina). Foi denominado “Pacto de ‘Akaba”. Há em 
Mina várias mesquitas que iremos citar:

Mesquita de Khaif: É a mais importante e mais 
antiga mesquita do Islã. Foi construída no local onde 
os politeístas concluíram o seu acordo com várias tri-
bos árabes para atacarem Medina. A sua construção 
foi um desafio aos politeístas. Ela foi reconstruída e 
reformada várias vezes, com a última em 1.362 A.H. 
(1.943 A.D.), quando adquiriu a sua forma atual.

Mesquita do Pacto de ‘Akaba: É a mesquita que foi 
construída no local do pacto de ‘Akaba, acima citado.

Mesquita do Abate (do carneiro): Fica entre a 1ª 
Jamara e a Jamara média. Seu nome foi tirado do epi-
sódio conhecido como “O Abate (ocorrido por obra) 
de Abraão”. Diz-se que o Mensageiro de Deus (S.) pra-
ticou a oração do meio-dia e ofereceu uma oferenda 
lá. 

Mesquita de Assafáyeh: Localiza-se ao sul da 
mesquita de Khaif, ao lado da montanha Assafáyeh. 
Localiza-se nele a Caverna Al-Mursalat. Diz-se que a 
Surata “Al-Mursalat” foi revelada naquele local.

As Mesquitas de Meca

Mesquita Ar Ráya (“Da Bandeira”): No ano oito 
da Hégira, os politeístas quebraram o pacto que fize-
ram em Hudaibiya. Por isso, o Profeta (S) partiu para 
a conquista de Meca. O exército muçulmano conseguiu 
conquistá-la com facilidade. Durante a conquista, a 
bandeira do Islã foi fincada ali.  Posteriormente, trans-
formou-se em mesquita e foi denominada de Mesquita 
da Bandeira. O Mensageiro de Deus (S) rezou nela.

Mesquita Al-Jin (“Dos Gênios”): Foi fundada 
no local onde foi revelada a Surata Al-Jin. Situa-se 
ao norte da Mesquita Sagrada, pouco depois da ponte 
Al-Hujun.

Mesquita Al Ijába (“Do Atendimento”): Narra-
se que o Mensageiro de Deus (S) rezou no local em que 
foi construída a mesquita. Situa-se no lado esquerdo 
do caminho que leva para Mina. A sua construção anti-
ga foi demolida em 1.394 da Hégira (1.974 A.D.) para 
ser reconstruída a mesquita atual.

Mesquita de Hamza: É a mesquita dedicada a 
Hamza Ibn Abdul Muttalib (R) e situa-se na região bai-
xa, próxima da interseção das ruas Ibrahim e Hamza.

As Mesquitas das Periferias de Meca

Mesquita Attan’im: Attan’im é o nome de uma 

árvore conhecida no deserto entre Meca e Madina. A 
mesquita Attan’im está localizada naquela região e 
dista aproximadamente duas milhas de Makka. Ela é 
citada como limite dos locais sagrados para a ‘Umra 
(“visita” ou “peregrinação menor”).

Mesquita de Ja’rana: A região de Ja’rana é um 
dos limites para a ‘Umra. O Mensageiro de Deus (S) 
permaneceu no local por aproximadamente 15 dias de-
pois da batalha de Hunain, onde distribuiu os espólios 
de guerra com a tribo de Hawázin entre as pessoas. 
Em Ja’rana há uma mesquita de nome “Mesquita do 
Mensageiro de Deus (S)”.

Os Locais Religiosos e Históricos de Meca

O Local do Nascimento do Mensageiro de Deus 
(S): Localiza-se no Mercado da Noite (Souq Al-Lail). 
A casa foi demolida e deu lugar a uma biblioteca, cha-
mada “Biblioteca de Meca”.

Casa da Grande Khadija (A.S.): É a casa que 
pertencia à senhora Khadija, ou seja, a casa onde ela 
e o Mensageiro de Deus (S) viveram. Vê-se nela o local 
onde o Mensageiro de Deus (S) rezou e o local onde 
sua filha, Fátima Azzahrá (A.S.) nasceu. Também foi 
demolida. Uma escola para a o ensino do Alcorão foi 
construída no local.

A Montanha e a Caverna de Hirá: É conhecida 
também como “Montanha da Luz”, “Montanha do Al-
corão” e “Montanha do Islã”. Localiza-se a nordeste 
de Meca, do lado direito da via que leva para Arafat. 
A Caverna de Hirá foi o local que O Mensageiro de 
Deus utilizava para seus retiros e meditações, antes de 
receber a Missão. Nela ele recebeu a Revelação pela 
primeira vez.

Montanha e caverna de Saur: A montanha de 
Saur é maior do que a Montanha de Hirá. Localiza-se a 
nordeste da Mesquita Sagrada. Foi na Caverna de Saur 
que o Mensageiro de Deus (S) e Abu Bakr buscaram 
proteção ao sair de Meca na direção de Medina. Os 
cavaleiros de Coraish estavam perseguindo o Mensa-
geiro de Deus (S) para matá-lo. Porém, a providência 
divina evitou a concretização dos planos coraixitas. 
Quando os assassinos chegaram à entrada da caverna, 
avistaram uma teia de aranha e um ninho de pomba. 
Concluíram que ninguém poderia ter passado por ali 
e deixá-los intactos. Então, foram embora, sem atentar 
contra a vida do Nobre Mensageiro (S.).

O Vale de Abu Tálib: É um local limitado por 
duas montanhas. Há em Meca muitos vales entre os 
quais o de Abu Tálib, conhecido hoje em dia como o 
vale de Ali (A.S.), situado entre a montanha de Kubais 
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e Khandama. A importância religiosa e histórica do 
vale é o fato de que os coraixitas se aliaram contra 
o clã de Hashim {ao qual pertencia o Profeta (S.)}, 
cortando suas relações econômicas e sociais. Isso 
obrigou os hashimitas a se reunirem nesse vale e per-
manecerem nele durante três anos, durante os quais 
demonstraram o mais fantástico exemplo de firmeza e 
fidelidade à crença.

Cemitério de Abu Tálib: O Cemitério de Abu Tá-
lib é considerado um dos locais de visita dos muçul-
manos em Meca. É conhecido também como Cemitério 
Al-Mu’alla ou Cemitério de Bani Hashim. Nele foram 
enterrados muitos do clã de Hashim e alguns compa-
nheiros e auxiliares do Mensageiro de Deus (S). Ali es-
tão sepultados Abdel Muttalib, o avô do Mensageiro de 
Deus (S), a Grande Khadija, sua esposa, e Abu Tálib, 
seu tio, que a paz esteja com todos eles.

Os Locais Sagrados de Medina Al-Munauwara: 

A cidade de Medina Al-Munauwara (que em 
árabe significa “Cidade Iluminada”) era conhecida 
pelo nome de Yathrib, antes de o Profeta (S) e seus 
primeiros seguidores chegarem. Era uma das mais 
importantes cidades da Península Arábica daquele 
tempo. Dista 495 km ao Norte de Meca. Após o in-
gresso do Mensageiro de Deus (S), uma nova etapa 
começou na sua história e ela adquiriu uma impor-

tância religiosa islâmica extrema, só superada por 
Meca. A partir de então, o seu nome mudou para 
Medina Munawara. A emigração dos muçulmanos 
de Meca para Medina (hijrah) foi um evento tão im-
portante na história do Islã que passou a marcar o 
início do calendário islâmico, também chamado de 
calendário hijirita, abreviado por A.H.

As mesquitas de Medina

1) A Mesquita do Profeta (S): Depois de cons-
truída, as demais tribos islâmicas receberam autori-
zação para construir mesquitas em suas localidades. 
Seus membros pediam ao Profeta (S) para que rezasse 
nelas, para abençoá-las, ou construíam mesquitas nos 
locais em que o Profeta (S) praticou a oração. 

Trata-se do templo mais sagrado após a Mesquita 
de Meca. O Mensageiro de Deus (S) disse: “A oração 
praticada nesta minha mesquita é preferível a mil ora-
ções praticadas em outras mesquitas, com exceção da 
Mesquita Sagrada de Meca.”

Quando o Mensageiro entrou em Yathrib, todas 
as tribos e personalidades locais quiseram hospedá-
lo. Ele, porém, resolveu acampar onde a camela que o 
transportava parasse. Ela estacou exatamente no local 
em que foi construída a Mesquita do Profeta, refor-
mada e ampliada muitas vezes, em várias épocas. A 
área da mesquita, quando o Mensageiro de Deus (S) a 
construiu, era de 2.071 metros quadrados, aproxima-
damente. Hoje, ela tem uma área de 400.500 metros 
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quadrados.
As Partes Internas da Mesquita do Profeta:

A Raudha (Área) Nobre: É o canto sudeste da 

Mesquita, que fica na direção da Caaba. Nele há três 
locais sagrados: O local onde o Mensageiro de Deus 
(S) foi sepultado (Markad), o Mimbar (Púlpito) e o 
Mihrab (Oratório). A respeito do mérito dessa área, 
o Profeta (S) disse: “Entre a minha casa (sepultura) e 
meu púlpito há uma das áreas do Paraíso.” Esse hadice 
é aceito por todos os muçulmanos.

Markad (Sepultura) do Mensageiro de Deus 
(S.): O local fica situado num dos quartos da casa. 
Posteriormente, foi transformado em sepultura. Tem 
área de 240 metros quadrados e possui várias portas.

O Púlpito (Mimbar): O Mensageiro de Deus (S.) 
costumava subir nele para proferir o sermão. Devido 
ao passar do tempo, nada dele sobrou. Porém, há hoje 
um púlpito simbolizando o púlpito do Mensageiro de 
Deus (S), no mesmo lugar.

O Oratório (Mihrab): O oratório da Mesquita 
do Profeta está no local em que o Mensageiro de Deus 

(S.) orava. 
Há outras partes da Mesquita do Profeta cuja 

origem remonta ao tempo do Mensageiro de Deus (S). 
Algumas colunas cilíndricas do templo recebem nomes 
especiais, como Coluna dos Sentinelas, Coluna do Ar-
rependimento, Coluna das Delegações, etc.

Destaca-se entre as localidades, o local de Suffa, 
destinado aos pobres imigrantes, a casa de Fátima e de 

Imam Ali (A.S.), contígua ao mausoléu do Mensageiro 
de Deus (S), em frente de Suffa, a Estância de Gabriel, 
as portas da Mesquita, como a porta da Misericórdia, 
a porta de Gabriel e a Porta da Paz, etc.

Mesquita de Kubá: A região de Kubá dista seis 
quilômetros da Mesquita do Profeta (S.). Nela perma-

neceu o Mensageiro de Deus (S) vários dias, a caminho 
de Medina, para aguardar a chegada do Imam Ali (AS) 
e alguns parentes. Nele foi revelado o versículo sagra-
do: “Uma mesquita que desde o primeiro dia tenha 
sido erigida por temor a Deus é mais digna de que 
nela te detenhas; e ali há homens que anseiam por 



purificar-se; e Deus aprecia os puros” (9:108).
Mesquita Al-Jum’a (“Da Sexta-feira”): Quando 

partiu de Kubá para Yathrib, o Mensageiro de Deus (S.) 
praticou pela primeira vez a oração em congregação, 
no sítio da Tribo de Bani Sálim.

 Por isso, foi construída uma mesquita no local, 

chamada de Mesquita Al- Jum’a.
A Mesquita de Quiblatain (“Das Duas Qui-

blas”): É a mesquita que está vinculada à mudança 
da quibla de Jerusalém (a Cidade Santa, na Pales-
tina, chamada em árabe Al-Quds) para Meca, que 
aconteceu em meados do mês de Cha’ban, no ano 2 
da Hégira. Até então os muçulmanos oravam em di-
reção a Al-Quds, situação que permaneceu até que 
os versículos 142-150 da Surata Al-Baqara foram 
revelados, ordenando ao Profeta (S) mudar a quibla 
para a Mesquita Sagrada de Meca.

Esses versículos foram revelados durante a ora-
ção do Mensageiro de Deus (S). Ele havia praticado 
duas rak’a (inclinações) na direção da Terra Santa, 
então orientou-se na direção da Mesquita Sagrada 
de Meca nas duas rak’a restantes. De qualquer for-
ma, o nome dessa mesquita foi tirado do episódio 
da mudança da Quibla. Dista da Mesquita do Pro-
feta três quilômetros e meio, a noroeste.

Mesquita Al-Ghmáma (“Da Nuvem”): Dista 
500 metros da Mesquita do Profeta. O Mensagei-
ro de Deus (S) costumava praticar ali as orações 

do ‘Id, ou seja, das festividades religiosas. O local 
para essas orações é normalmente sem teto. Certa 
vez, quando os muçulmanos estavam praticando a 
oração nele, uma nuvem apareceu e os cobriu com 
sombra. Por isso, foi chamado de “Mesquita da Nu-
vem”.

As Sete Mesquitas: A noroeste de Madina en-
contra-se a Montanha Sal’. No sopé do lado oeste 
da montanha há várias mesquitas, conhecidas por 
“As Sete Mesquitas”, que são:

1. Mesquita Al-Fath (“Da Conquista”): A 
mais importante das sete mesquitas. Está localiza-
da na montanha. De acordo com algumas fontes, a 
mesquita Al-Fath foi construída antes da Batalha 
dos Partidos, no ano 5 da Hégira. O Mensageiro de 
Deus (S.) praticou a oração nela durante os aconte-
cimentos da expedição, quandopediu a Deus a con-
quista e a vitória.

2. Mesquita de Fátima Az Zahrá (AS).
3. Mesquita de Ali Ibn Abi Tálib (AS) 
4. Mesquita de Salman.
5. Mesquita de Abu Bakr
6. Mesquita de Omar
7. Mesquita Al-Quiblatain, mencionada aci-

ma.

Mesquita da Árvore: Ou Mesquita Zil Hulai-
fa. Foi construída no local em que o Mensageiro de 
Deus (S.) orou, debaixo de uma árvore, a caminho 
de Meca. Por isso, foi chamada de Mesquita da Ár-
vore. Foi reconstruída e hoje é uma das mais belas 
construções, após a Mesquita do Profeta (S).

Mesquita de Abu Zar: É a mesquita do com-
panheiro do Mensageiro de Deus (S.), Abu Zar Al 
Ghifári (R.). Situa-se no cruzamento das Ruas do 
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4-Imam é o título dado aos Guias Infalíveis, provenientes da descendência de Muhammad (S.), no total de 12, começando com o Imam Ali ibn Abi Tálib, primo 

Aeroporto e Abu Zar.
Mesquita de Banu Háritha: 

O Mensageiro de Deus (S.) orou 
nela, que fica situada ao lado da 
Rua Uhud.

Mesquita Al-Manárain: Situa-
se no caminho de Aquiq. O Mensa-
geiro de Deus (S.) orou nela.

Mesquita Ad Dir’ (“Do Escu-
do”): Foi construída no local onde 
o Mensageiro de Deus (S.) colocou 
o seu escudo. Situa-se no lado es-
querdo do caminho que leva para 
Santuário de Hamza (R.).

Mesquita As Sanáya (“Dos 
Dentes”): Foi construída no local 
onde os dentes do Mensageiro de 
Deus (S.) foram quebrados, duran-
te a Batalha de Uhud. Situa-se no caminho para 
Uhud.

Mesquita de Ghadir Khum: Situa-se próxima 
do local denominado hoje em dia de Rábigh, entre 

Meca e Madina, no meio do caminho. 

Outros locais de interesse:

O Local da Batalha de Uhud: É um dos mais 
importantes locais religiosos. Nele encontra-se a 
sepultura de Hamza, de Mus’ab Ibn Umair e o resto 
dos mártires de Uhud.

O Cemitério de Baqui’: Al-Baqui’, antes do 
Islã, era um cemitério dos habitantes de Yathrib. 
Após o Islã, tornou-se o mais importante cemitério 

da cidade. Nele estão sepultados alguns dos mais 
importantes companheiros e seguidores do Profeta 
(S). Mais importante que isso é que ali estão sepul-
tados quatro dos Imames4  da Casa do Profeta (S.). 
Por isso, é visitado pelos muçulmanos de todas as 
partes do mundo. 

O Baqui’ situa-se no lado leste da Mesquita do 
Profeta (S.), distando desta 200 metros, aproxima-
damente. Hoje encontra-se dentro da cidade. Algu-
mas das mais importantes personalidades sepulta-
das nele são: O Imam Al Hassan Al Mujatba, neto 
do Mensageiro de Deus (S.), o Imam Áli Assajad, 
filho de Hussein (A.S.), filho de Ali Ibn Abi Tálib 
(A.S.), e seu filho, o Imam Mohammad Al Báquir 
(A.S.), e seu neto, o Imam Jaafar As Sádik (A.S.). 
Diz-se, também, que nele está sepultada Fátima 
Azzahrá (A.S.), a Senhora de Todas as Mulheres do 
Mundo, filha do Mensageiro de Deus (S) e esposa 
do Imam Ali (A.S.). 

Entre os sepultados ali, estão Ibrahim, filho do 
Mensageiro de Deus (S.) e Fátima, filha de Assad, 
mãe do Imam Ali (A.S.), Abbás ibn Abdel Muttalib, 
tio do Profeta (S.), muitas das esposas do Profeta 
(S.), entre elas: Umm Salama, Zainab Bint Khuzai-
ma, Rihána Bint Azzubair, Mariam Al-Kubtiyah (A 
Copta), Hafsa bint Omar ibn Al Khattab e Aicha 
bint Abu Bakr.  

No Baqui’ foi sepultado também Mohammad, 
filho do Imam Ali (A.S.), conhecido como Moham-
mad Ibn Al Hanafiya, ‘Aquil ibn Abi Tálib, Abdullah 
ibn Jaafar ibn Abi Tálib, Ismail ibn Jaafar Assádiq 
(A.S.), Safiya e ‘Átika, filhas de Abdel Mutalib, tias 
do Mensageiro de Deus (S.). 
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