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Em nome de Deus, o Infinitamente Bom,
o Misericordioso

﴿E

o que o Mensageiro vos conceder, tomai-o; e o de que vos coibir,
abstende-vos dele﴾ [Sūratu Al-Hachr: 7]
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Em nome de Deus, o Infinitamente
Bom, o Misericordioso
Uma introdução
Louvado seja Deus, o senhor do Universo,
e que a paz e as bênçãos estejam com o selo
dos profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares,
companheiros e os que os seguirem até o Dia do
Juízo Final.
Há aqueles que lêem os textos e param aos
significados superfícies e não mergulham aos
significados profundos para saber e perceber o
sentido e propósito desses textos. Por isso caem
sempre no escuro, exaustão e cansaço e também
aqueles que os seguem, sem parar para entender
o sentido profundo e proposito de Sunnah que
tem facilitação e sabedoria. Se entendêssemos e
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mostrássemos pela maneira profunda, mudariamos o conceito negativo que os grupos terroristas, extremistas e radicalistas exportam. Hassan
Albasare disse (Que Deus tenha misericórdia
nele): (As pessoas pediram a adoração e deixaram
a ciência até sairam com suas espadas à nação do
profeta Muhammad (que a paz esteja com ele),
se pedissem a ciência impediria-los de fazer isso).
Por isso nós precisamos um discurso religioso baseado em entender, compreenssão correto e os
propósitos gerais de (religião islâmico)Al-Hanifa.
Os homens da religião, Os estudiosos da nação, suas juristas e fundamentalistas confirmaram
a importância de entender propósito geral da legislação porque propósito geral da legislação é o
balanço (o equilíbrio) que pelo podemos controlar a consulta juridical, a march do discurso religioso e o significado de fala juntos.
Muitas cientistas na religião islâmico ja confirmaram que todos os julgamentos em geral são
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baseados em trazer o bom e interesses e afastar o
mal e a corrupção.
Eles também enfatizaram que do interesse é
manter o propósito da Lei Islâmica. Então o sentido e propósito desse lei são cinco; mantê-los
seu religião, si mesmos, seu mente, seu dinheiro
e seus filhos. Então tudo que inclui desses cinco
regras é interesse e tudo que deixa esses cinco
regras é considerado corrupção e afastar do interesse.
Não há dúvida de que os propósitos gerais de
Sunnah concordem com os propósitos gerais do
livro sagrado AlCorão totalmente, e com o compreensão de seus propósitos (Sunnah) percebemos os propósitos e as sabedorias gerais de nossa religião Al Hanif que é, sem dúvida, a justiça
toda, a misericórdia toda, a facilitação toda e a humanidade toda. Os estudiosos islâmicos de velho
e de novo confirmaram que tudo o que alcança
esses grandes fins é de raízes de religião islâmico

7
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e quem colide com eles colide com o Islã e seu
sentido, seu propósito e seus hábitos puros.
E vemos que nossos grandes estudiosos e
juristas põem uma série de princípios e propósitos gerais numa imagem das regras totais e
outras subsidiária assim como: “as questões com
o propósito delas”, “ Não negue a mudança de
julgamentos com a mudança de tempo”, “A origem nos benefícios é legalização e a origem na
prejudicação é proibição”, “Não prejudique ninguém, nem a si se prejudique”, “A prejudicação é
removido”, “O dano não é removido pelo outro
dano ou dano mais grande do que o primeiro”,
“Suportar o dano pessoal para pagar o dano
público”, “O dano mais pesado é removido pelo
dano mais leve”,
“O interesse público é dado primeiramente
e o interesse privado vem depois “, “Afastar de
corrupção é mais importante de que trazer o
interesse”, “Não fica preocupado pelo empur-
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ra um dano pequeno e deixando o interesse
grande”, “ Se os dois danos entrarem em conflito,
o dano mais grande é pegado pelo o leve “, “ A
dificuldade traz a facilitação “, “As necessidades
permitem proibições”, “O proibido que foi permitido para uma necessidade tem que ser ao
mesmo tamanho de necessidade”, “O hábito tem
é controlado”, “O que é conhecido pelo costumas é como o que conhecido pela condição”, “o
mal não é removido pelo mal mais grande”e “A
certeza não é removida pela dúvida”. Então cada
questão sai de justiça para injustiça, ou da misericórdia ao contrário dela, ou de interesse à corrupção, ou da sabedoria à bagunça não é da Lei
Islâmica (Sharia).
Então nós precisamos de uma leitura profunda e moderna de Sunnah do profeta que concorda com o espírito do mundo moderno e seus
desenvolvimentos, e para aproximar Sunnah perfeita para agente em vez de aqueles pensamentos

9
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e crenças que afastam agente de Sunnah senão
da religião mesmo e não aproximam as pessoas
para Sunnah e não para religião.
Neste contexto, este livro vem para abrir a
porta de novo na frente das leituras e esforços
modernos na Sunnah e isso vai ser feito pelos
estudiosos especialistas e as juristas que tem
pensamento profundo na religião islâmico para
as condições e variáveis de tempo, lugar e as pessoas, colocando no frente de seus olhos o que as
juristas e fundamentalistas anteriores decidiram
sobre que a consulta jurídica que pode mudar
com as condições e variáveis de tempo, lugar e
as pessoas, e o que foi aceitado numa época de
acordo com um interesse específico neste época.
pode ser não é aceitado na outra época se as
condições dessa época mudaram e o interesse
também mudou. E a pessoa que dá a fatwa em
uma era específica, em um ambiente específico
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e, sob certas circunstâncias, outra pessoa pode
ter o direito de emitir fatwas se a era mudar, ou o
ambiente mudar, ou as circunstâncias mudarem,
contanto que tudo isso esteja à luz de evidências
válidas da Sharia e dos propósitos gerais da Sharia.
tentei apresentar alguns modelos aplicados
para a leitura moderna de Hadeth, tentando pelo
isso facilitar o caminho para mais estudos neste
área e pelo menos chamar a atenção à necessidade de pensar e realizer a mente na nossa leitura de Hadith gloriosado, com diferenciar entre
o texto mesmo e o que foi escrito sobre ele das
explicações ou as opiniões públicas e pessoais, e
não colocamos a santidade do texto sobre a explicação e não vestimos o que muda a roupa do
que não muda.
Espero que conseguisse apresentar o sentido
que eu quereria e contribuí para eliminar sobre
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uma questão das questões mais importante de
renovação do discurso religioso.
Allah é o conhecedor das intenções e Allah é o
conciliador e o ajudante.
Dr.Muhamed Mukhtar Jumu’a Mabruk
Ministro dos Assuntos Religiosos do Egito
Membro da Academia de Pesquisas em Assuntos Islâmicos da
Universidade de Al-Azhar
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Capítulo I :
A fala de Alcorão sagrado sobre o Profeta
Muhammad (paz e bênçãos de Allah estão
com ele)
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A fala de Alcorão sagrado sobre o Profeta
Muhammad (Que a paz e bênçãos de Allah
estejam com ele)
Alcorão falou sobre o profeta (A paz e as
bênçãos estão com Ele) descobrindo a posição
dele entre as pessoas, sua moralidade e muitas
de suas qualidades todas (Que A paz as benções
estejam com ele) Ele é o profeta da misericórdia.
Onde o Todo Poderoso diz ﴿E não te enviamos
senão como misericórdia para os mundos.﴿(1).
Diz também Todo-Poderoso ﴿E, por uma

misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te
tornaste dócil para eles. E, se houvesses sido
ríspido e duro de coração, eles se haveriam
debandado de teu redor. Então, indulta-os e
implora perdão para eles e consulta os sobre
a decisão. E, se decidires algo, confia em Allah.

(1) Al-Anbiyā107.
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Por certo, Allah ama os confiantes nEle.﴿.(1) Diz
Todo-Poderoso ﴿Com efeito, um Mensageiro
vindo de vós chegou-vos; é lhe penoso o que vos
embaraça; é zeloso de guiar-vos, é compassivo
e misericordiador para com os crentes.﴿(2).
Diz Glorificado ﴿E sabei que, entre vós, está o
Mensageiro, de Allah. Se ele vos obedecesse,
em muitos dos assuntos, embaraçar-vos íeis.
Mas Allah vos fez amar a Fé e aformoseou-a,
em vossos corações, e vos fez odiar a renegação
da Fé e a perversidade e a desobediência. Esses
são os assisados﴿.(3)

Deus honrou a língua do profeta dizendo

﴿Sua fala não é senão revelação a ele
revelada﴿(4), e Deus honrou a vista dele dizendo

﴾A vista não se lhe desviou nem foi além.﴿(5), E
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sūratu Āl-Imrān159.
Sūratu At-Taubah128.
Sūratu Al-Hujurat 8.
Sūratu An-Najm 3
Sūratu An-Najm 17.
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honrou o coração dele dizendo ﴾ O coração de
Muhammad não desmentiu o que viu﴿(1), Deus
honrou seu mente dizendo ﴾Vosso companheiro
não se descaminhou nem se transviou﴿(2),
Deus honrou seu conhecimento dizendo ﴿

Ensina-lhe, o Anjo Gabriel, o veemente em
força, Possuidor de sensatez; então, apareceulhe estático, em sua imagem origina﴿(3), Deus
honrou sua moralidade dizendo ﴿E, por certo,
és de magnífica moralidade.﴿(4), Deus honrou
tudo o profeta dizendo ﴿Com efeito, há, para
vós, no Mensageiro de Allah, belo paradigma,
para quem espera em Allah, e no Derradeiro
Dia, e se lembra amiúde de Allah﴿(5), E deus
dilatou o peito dele dizendo ﴿Não te dilatamos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sūratu An-Najm 11.
Sūratu An-Najm 2.
Sūratu An-Najm 5.
Sūratu Al-Qalam 4.
Sūratu Al-’Ahzāb 21.
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o peito?﴿(1), E Deus perdoou seu pecado que se
antecipou e o que se atrasou dizendo ﴿Por certo,
Nós te asseguramos evidente vitória ,* Para que
Allah te perdoasse o que se antecipou de teu
delito e o que se atrasou e que completasse Sua
graça para contigo, e te guiasse a uma senda
reta﴿(2) .

Allah fez obediência do Mensageiro (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) da
obediência de Allah(Todo-Poderoso) dizendo
glorificado .﴿Por certo, os que, com aperto de
mão, se comprometem a segundar-te, apenas,
comprometem-se a segundar a Allah. A mão de
Allah está sobre suas mãos . Então, quem viola
sua promessa a violará, apenas, em prejuízo de
si mesmo. E a quem é fiel ao pacto que fez com
Allah, Ele lhe concederá magnífico prêmio.﴿(3).

(1) Sūratu Ach-Charh 1.
(2) Sūratu Al-Fath 1-2.
(3) Sūratu Al-Fath 10.
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E amaldiçoou as pessoas que levantaram
suas vozes acima da voz do profeta (que a paz
as benções estejam com ele) dizendo (Todo
grandão) ﴿Ó vós que credes! Não eleveis vossas

vozes acima da voz do Profeta, e não alteeis o
tom, ao lhe falardes, como alteais, uns com os
outros, para que vossas obras se não anulem,
enquanto não percebeis﴿(1), E elogiou às pessoas

que baixam suas vozes para o profeta (que a
paz e as benções de Allah estejam com ele)
dizendo (Todo-Poderoso) ﴿Por certo, os que

baixam suas vozes diante do Mensageiro de
Allah, esses são aqueles cujos corações Allah
pôs à prova, para a piedade. Eles terão perdão
e magnífico prêmio.﴿(2), E fez a vida do profeta

(que a paz e as bençãos de Allah estejam com)
segurança para sua nação em vez de torturá-los
urgentemente dizendo ﴾E não é admissível que
Allah os castigasse, enquanto tu estavas entre
(1) Sūratu Al-Hujurat 2.
(2) Sūratu Al-Hujurat 3.
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eles. E não é admissível que Allah os castigasse,
enquanto imploravam perdão﴿(1)

E quando ele (a paz esteja com ele) leu as
palavras de Deus (Todo Poderoso) na língua do
nosso mestre Abraão (que a paz esteja com ele)
﴾“Senhor meu! Por certo, eles descaminharam
a muitos dos homens. Então, quem me segue,
por certo, é dos meus . E quem me desobedece,
por certo. Tu és Perdoador, Misericordiador.﴿(2),

E as palavras de Deus Todo-Poderoso na língua
de Jesus, (a paz esteja com ele) ﴾“Se os castigas,

por certo, são Teus servos. E, se os perdoas, por
certo. Tu, Tu és O Todo-Poderoso, O Sábio.”﴿(3),

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
com ele) levantou as mãos e disse: “Ó minha
nação e minha nação “ e chorou, Deus TodoPoderoso disse: Ó Gabriel! vá para Mohammed,
e Seu Senhor sabe, e pergunté-lo poque está
(1) Sūratu Al-ʼAnfāl 33.
(2) Sūratu Ibrahīm 36.
(3) Sūratu Al-Māiʼdah 118.
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chorando? Então Gabriel perguntou a ele, e o
mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de
Deus estejam com ele) lhe respondeu e Allah
sabendo, Deus disse: Gabriel vá para Muhammad
e diga lhe: Nós te agradaremos em sua nação, e
não te repreenderemos”(1), onde Allah glorificado
diz ﴾ E, em verdade, teu Senhor dar-te-á graças,
e disso te agradarás.﴿(2).
E seu Senhor honrou-o mesmo na sua fala,
seu discurso e na sua chamada, Onde O Senhor
da glória (glória seja a ele) chamou os outros
profetas por seus nomes dizendo ﴾E dissemos:

“Ó Adão! Habita, tu e tua mulher, o Paraíso, e
dele comei, fartamente, onde quiserdes, e não
vos aproximeis desta árvore pois seríeis dos
injustos.”﴿(3)

(1) Sahih Muslim - Livro da Fé, a porta da oração do profeta (que
a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) pela sua nação e suas lágrimas de compaixão por eles, Hadith N(202),
Realizado por Mohamed Fouad Abdel-Baqi, Edição: Casa do
Renascimento da Herança Árabe, Beirute.
(2) Sūratu Ad-Duha 5.
(3) Sūratu Al-Baqarah 35.
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Allah Todo-Poderoso diz ﴾Foi-lhe dito: “Ó
Noé! Desembarca, com paz de Nossa parte, e
com bênçãos sobre ti e sobre comunidades dos
que estão contigo. E haverá comunidades, que
faremos gozar, na vida terrena; em seguida,
tocá-las-á doloroso castigo de Nossa parte.﴿(1),
﴾E chamamolo: “Ó Abraão!﴿(2), ﴾E inspiramolhe: “Ó Davi! Por certo, Nós te fizemos califa na
terra﴿(3), ﴾E, quando chegou a ele, chamaram-no:

“Ó Moisés!”Por certo, Eu sou teu Senhor. Então,
tira tuas sandálias: por certo, estás no vale sagrado
de Tuwã﴿(4), ﴾ Allah disse: “Ó Zacarias! Por certo,
Nós te alvissaramos um filho, cujo nome será
Yahiã, ( João), para quem, antes, não fizemos
homônimo.”﴿(5), ﴾“Ó Yahiã ! Toma o Livro , com
firmeza!” E concedemo-lhe a sabedoria, em

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sūratu Hūd 48.
Sūratu As-saffat 104.
Sūratu Sad 26.
Sūratu Tā-Hā 11-12.
Sūratu Maryam 7.
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sendo infante,﴿(1), ﴾Quando Allah dirá: “Ó Jesus,

filho de Maria! Lembra-te de Minha graça para
contigo e para com tua mãe,﴿(2), quando Allah
Todo-Poderoso falou sobre o profeta Muhammad
falou com discurso acompanhado a honra da
mensagem ou à profecia, ou respeito, preferência
e carinho, dizendo: ﴾Ó Mensageiro! Transmite o
que foi descido de teu Senhor, para ti.﴿(3),
Todo-Poderoso disse: ﴾Ó Profeta! Por certo,
enviamo-te por testemunha e alvissareiro
e admoestador,﴿(4), ﴾Ó envolto nas vestes!
Levanta-te e ora durante a noite, exceto
durante um pouco; Sua metade, ou diminui
dela um pouco;﴿(5) e ﴾Ó agasalhado ! * Levantate e admoesta os incréus.* E a teus Senhor,
magnifica-O. * E a teus trajes, purifica-os.﴿(6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sūratu Maryam 12.
Sūratu Al-Māiʼdah 110.
Sūratu Al-Māiʼdah 67.
Sūratu Al-’Ahzāb 45.
Sūratu Al-Muzzammil 1-3
Sūratu Al-Muddaththir 1-4.
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E quando Deus (Todo-poderoso) o honrou
mencionando seu nome no Alcorão, associou o
nome dele com a glória da mensagem dizendo
﴾Muhammad é o Mensageiro de Allah. E os

que estão com ele são severos para com
os renegadores da Fé, misericordiadores,
entre eles.﴿(1), ﴾E Muhammad não é senão
Mensageiro; de fato, outros Mensageiros
passaram, antes dele.﴿(2), E tomou o pacto

nos profetas e mensageiros para acreditar nele
dizendo ﴾E quando Allah firmou a aliança

com os profetas: “Seja o que for que Eu vos
haja concedido, de Livro e de Sabedoria,
se, em seguida, vos chegar um Mensageiro,
confirmador do que está convosco, deveis
nele crer e deveis o socorrer.” Ele disse:
“Reconheceis e firmais Meu compromisso com
isso?” Disseram: “Reconhecemos.” Ele disse:
“Então, testemunhai, e sou convosco, entre as
testemunhas.”﴿ (3)
(1) Sūratu Al-Fath 29.
(2) Sūratu Āl-Imrān 144.
(3) Sūratu Āl-Imrān 81.
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E é da honra de Deus (Todo-Poderoso) para
o Mensageiro (que a paz esteja com ele) faz
sua mensagem para todo mundo, onde cada
mensageiro enviava para seu próprio povo,
Quanto ao nosso querido Muhammad (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele),
foi enviado por seu Senhor (seja Ele glorificado
e exaltado) para o mundo em geral dizendo ﴾E
não te enviamos Muhammad, senão a toda a
humanidade, por alvissareiro e admoestador,
mas a maioria dos homens não sabe.﴿(1),

terminou por mensagem de Mohammed todas as
mensagens dos outros profetas e terminou por
ele (que a paz e as bencões de Allah estejam com
ele) os profetas e os mensageiros, disse TodoPoderoso: ﴾Muhammad não é pai de nenhum
de vossos homens, mas o Mensageiro de Allah e
o selo dos Profetas. E Allah, de todas as cousas,
é Onisciente.﴿(2).
(1) Sūratu Sabaʼ 28.
(2) Sūratu Al-’Ahzāb 40.
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Ele é o chamado de Abraão (que a paz esteja
com ele) e foi a boa notícia de Jesus (que a paz
esteja com ele) por isso o profeta disse “Eu sou
o chamado do meu pai Abraão, sou a boa notícia
para o povo de Jesus e sou o visto da minha
mãe que viu que saiu dela luz, e pelo este luz os
palácios de Sham acendeu”(1) e O Todo-Poderoso
diz na língua de Abraão (que a paz esteja com ele)
﴾ “Senhor nosso! E mandaIhes um Mensageiro,
vindo deles o qual recitará, para eles, Teus
versículos e lhes ensinará o Livro e a Sabedoria
e os dignificará. Por certo, Tu, Tu és O TodoPoderoso, O Sábio!”﴿(2),Todo-Poderoso diz na
língua de Jesus ﴾ E quando Jesus, filho de Maria,
disse: “Ó filhos de Israel! Por certo, sou para
vós o Mensageiro de Allah, para confirmar a
Tora, que havia antes de mim, e anunciar um
Mensageiro, que virá depois de mim, cujo
(1) Musnad Ahmad 28/395 Hadith n ° (17163) Edição: Fundação
Al-Resala.
(2) Sūratu Al-Baqarah 129.
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nome é Ahmad.” Então, quando lhes chegou
com as evidências, disseram: “Isso é evidente
magia!”﴿(1), E ele (que a paz e as benções de Allah

estejam com ele), o primeiro intercessor e ele é o
dono de melhor lugar no Dia de Juízo final, onde
Allah Todo-Poderoso diz ﴾ E, à noite, então, reza

com ele à guisa de oração suplementar para ti.
Quiçá, teu Senhor te ascenda a uma louvável
preeminência.﴿(2).

Seu Senhor (Allah) (Todo-Poderoso) Rezou
por ele, e ordenou aos anjos e crentes que rezem
por ele, dizendo: ﴾ Por certo, Allah e Seus anjos
oram pelo Profeta. Ó vós que credes! Orai por
ele e saudai-o, permanentemente;﴿(3), e faça a

oração dos crentes por o Profeta é misericórdia
e tranquilidade para eles, dizendo O TodoPoderoso ﴾ e ora por eles: por certo, tua oração

é lenitivo para eles. E Allah é Oniouvinte,
(1) Sūratu As-Saff 6.
(2) Sūratu Al-ʼIsrā 79.
(3) Sūratu Al-’Ahzāb 56.
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Onisciente﴿(1), Também Deus faz as orações de

pessoas e crentes por o profeta (que a paz e as
bênçãos de Deus estejam com ele) uma ampla
porta para interceder para eles no Dia da Juízo
final, onde o profeta (que a paz e as benções de
Allah estejam com ele) disse: “Se vocês ouçam
o muezim digam como ele diz, depois reze por
mi, e quem reze por mim uma oração Deus ora
por ele dez, depois supliquem para Deus para
me dar “Alwasila” (Um grande palácio no paraíso)
que é um lugar no paraíso que merece-lo um dos
adorados de Allah, espero que eu seja ele, e quem
súplica para Allah para dar me Alwasila merece o
intercessão”(2).
***

(1) Sūratu At-Taubah 103.
(2) Sahih Muslim - O Livro de Oração, É desejável repetir as palavras do muezzin a quem o ouviu, hadith numero (384).
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Capítulo II :
o valor de sunnah e sua argumentabilidade
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O valor de sunnah e sua argumentabilidade
Quando falamos sobre a nobre Sunnah,
estamos falando sobre a segunda fonte de
legislação, Os estudiosos da nação, suas juristas
e fundamentalistas concordaram sobre a
argumentabilidade da Sunnah e a obediência ao
Profeta (que a paz esteja com ele) é da obediência
a Allah (Todo Poderoso), dizendo (Glória seja
a ele) : ﴾Ó vós que credes! Obedecei a Allah
e obedecei ao Mensageiro e às autoridades
dentre vós. E, se disputais por algo, levai-o a
Allah e ao Mensageiro, se sois crentes em Allah
e no Derradeiro Dia. Isso é melhor melhor e
mais belo, em interpretação.﴿(1), e (Glória seja a
ele) diz : ﴾ E obedecei a Allah e ao Mensageiro,
na esperança de obterdes misericórdia.﴿(2).
(1) Sūratu An-Nissāʼ 59.
(2) Sūratu Āl-Imrān 132.
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Deus (Glória seja a ele) diz: ﴾Dize: “Obedecei
a Allah e ao Mensageiro.” E, se voltarem as
costas, por certo, Allah não ama os renegadores
da Fé﴿(1).

Allah (Todo-Poderoso) diz: ﴾ E obedecei a Allah
e a Seu Mensageiro, e não disputeis, senão, vos
acovardareis, e vossa força se irá. E pacientai.
Por certo, Allah é com os perseverantes.﴿(2).
Deus (glória seja a ele) diz: ﴾ E obedecei a
Allah e obedecei ao Mensageiro e precatai-vos.
Então, se voltais as costas, sabei que, impende,
apenas, a Nosso Mensageiro a evidente
transmissão da Mensagem.﴿(3).
Também (O Todo-Poderoso) diz: ﴾ Dize;
“Obedecei a Allah e obedecei ao Mensageiro.”
E, se voltais as costas, impende a ele, apenas,
o de que foi encarregado, e impende a vós o
(1) Sūratu Āl-Imrān 32.
(2) Sūratu Al-ʼAnfāl 46.
(3) Sūratu Al-Māiʼdah 92.

الفهم املقاصدي للسنة النبوية برتغايل

32

de que fostes encarregados. E, se lhe obedeceis,
guiar-vos-eis. E não impende ao Mensageiro
senão a evidente transmissão da Mensagem.﴿(1).

Deus (glória seja a ele) diz:﴾ Quem obedece
ao Mensageiro, com efeito, obedece a Allah. E
quem volta as costas, não te enviamos, sobre
eles, por custódio.﴿(2).
Deus (Todo-Poderoso) diz: ﴾ E quem obedece
a Allah e ao Mensageiro, esses estarão com os
que Allah agracia: os Profetas e os veracíssimos
e os mártires e os íntegros. E que belos
companheiros esses! Esse é o favor de Allah, e
basta Allah por Onisciente ﴿(3).

Também diz o Todo-Poderoso ﴾ E quem
obedece a Allah e a Seu Mensageiro, com efeito,
triunfará, com magnífico triunfo ﴿(4).
(1) Sūratu An-Nūr 54.
(2) Sūratu An-Nissāʼ 80.
(3) Sūratu An-Nissāʼ 60-70.
(4) Sūratu Al-’Ahzāb 71.
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Allah seja glorificado diz: ﴾ Esses são os
limites de Allah. E a quem obedece a Allah e a
Seu Mensageiro, Ele os fará entrar em Jardins,
abaixo dos quais correm os rios; nesses, serão
eternos. E esse é o magnífico triunfo﴿(1).

Allah Todo-Poderoso diz: ﴾ E a quem obedece
a Allah e a Seu Mensageiro, Ele o fará entrar
em Jardins, abaixo dos quais correm os rios. E
a quem Lhe volta as costas, Ele o castigará com
doloroso castigo.﴿(2).

Allah (glória seja a ele) diz: ﴾ O dito dos
crentes, quando convocados a Allah e a Seu
Mensageiro, para que este julgue, entre eles, é,
apenas, dizerem; “Ouvimos e obedecemos.” E
esses são os bem-aventurados. E quem obedece
a Allah e a Seu Mensageiro e receia a Allah e a
Ele teme, esses são os triunfadores.﴿(3).
(1) Sūratu An-Nissã’ 13.
(2) Sūratu Al-Fath 17.
(3) Sūratu An-Nūr 51-52.
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Deus

(Todo-Poderoso)

diz:

﴾E

não
enviamos Mensageiro algum senão para ser
obedecido, com a permissão de Allah. E, se
eles, quando foram injustos com si mesmos,
chegassem a ti e implorassem perdão a Allah,
e se o Mensageiro implorasse perdão para
eles, haveriam encontrado a Allah Remissório,
Misericordiador﴿(1).

Allah (Glória seja a ele) diz: ﴾ E o que o
Mensageiro vos conceder, tomai o; e o de que
vos coibir, abstende-vos dele. E temei a Allah.
Por certo, Allah é Veemente na punição﴿(2).
***
O Alcorão Sagrado enfatiza a necessidade
de seguir a abordagem do profeta (que a paz
e as benções de Allah estejam com ele) na sua
vida e seguir Sunnah nobre dele na sua vida e
após sua morte então Allah Todo-Poderoso diz:
(1) Sūratu An-Nissāʼ64.
(2) Sūratu Al-Hachr 7.
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﴾Então, por teu Senhor! Não crerão; até que te
tomem por árbitro das dissensões entre eles,
em seguida, não encontrem, em si mesmos,
constrangimento no que julgaste, e até que
se submetam, completamente.﴿(1), e (TodoPoderoso) diz: ﴾ E não é admissível a crente
algum nem a crente alguma - quando Allah e
Seu Mensageiro decretam uma decisão -, que
a escolha seja deles, por sua própria decisão. E
quem desobedece a Allah e a Seu Mensageiro,
com efeito, se descaminhará com evidente
descaminho.﴿(2) .

***
e Deus (Todo-Poderoso) proibiu e avisou da
violação do Profeta (que a paz e as benções de
Allah estejam com ele) dizendo: ﴾Então, que os
que discrepam de sua ordem se precatem de
que não os alcance provação ou não os alcance
(1) Sūratu An-Nissāʼ 65.
(2) Sūratu Al-’Ahzāb 36.
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doloroso castigo.﴿(1), e (Todo-Poderoso) diz : ﴾ Ó
vós que credes! Obedecei a Allah e obedecei ao
Mensageiro, e não derrogueis vossas obras.,﴿(2),
diz também (glória seja a ele): ﴾Ó vós que credes!
Obedecei a Allah e a Seu Mensageiro e não lhe
volteis as costas, enquanto ouvis . * E não sejais
como os que dizem: “Ouvimos”, enquanto não
ouvem. * Por certo, os piores seres animais,
perante Allah, são os surdos, os mudos que
não razoam. * E, se Allah soubesse de algum
bem neles, havê-los-ia feito ouvir. E, se Ele os
houvesse feito ouvir, voltariam as costas, dando
de ombros.﴿(3) .

O Todo-Poderoso diz: ﴾E quem desobedece
a Allah e a Seu Mensageiro, com efeito, se
descaminhará com evidente descaminho.﴿(4), ﴾E

a quem desobedece a Allah e a Seu Mensageiro e
(1)
(2)
(3)
(4)

Sūratu An-Nūr 63.
Sūratu Muhammad 33.
Sūratu Al-ʼAnfāl 20-23.
Sūratu Al-’Ahzāb 36.
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transgride Seus limites, Ele o fará entrar em Fogo;
nele, será eterno. E terá aviltante castigo.﴿(1), e ﴾ E

quem desobedece a Allah e a Seu Mensageiro,
por certo, terá o fogo da Geena; nela será
eterno, para todo o sempre.”﴿(2) .

Deus Todo-Poderoso nos mostra que cada
orientação emitida pelo profeta é revelada pela
revelação, dizendo: ﴾Pela estrela, quando declina!

* Vosso companheiro não se descaminhou nem
se transviou, * E não fala, por paixão; * Sua fala
não é senão revelação a ele revelada.﴿(3), Ele (que

paz e bênçãos de Allah estejam com ele) convida
nos para o que nos dá a vida, dizendo (o TodoPoderoso): ﴾Ó vós que credes! Atendei a Allah e

a Seu Mensageiro, quando este vos convocar ao
que vos dá a verdadeira vida. E sabei que Allah
Se interpõe entre a pessoa e seu coração e que
a Ele sereis reunidos﴿(4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Sūratu An-Nissã’ 14.
Sūratu Al-Jinn 23.
Sūratu An-Najm 1-4.
Sūratu Al-ʼAnfāl 24.
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E Deus Todo Poderoso fez obediência ao
Mensageiro de Allah e seguir Sunnah dele (que
a paz e as bençãos de Allah estejam com ele) é
uma causa para satisfazer Allah (Todo-Poderoso),
e amar Allah e também é uma porta para perdoar
os pecados, dizendo:﴾ Dize: “Se amais a Allah,
segui-me, Allah vos amará e vos perdoará os
delitos.” E Allah é Perdoador, Misericordiador﴿(1).

Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam com ele) disse: “Havia um homem que
alguém foi dito para ele sobre mim e ele foi inclinado sobre seu sofá e diz: entre nós e vocês está
o livro de Deus (o Livro Sagrado), O que é permitido (halal) nos o permitimos , o que é proibido
nos o proibimos e oque o mensageiro o proibiu
é como que Allah proibiu»(2), o profeta (que
(1) Sūratu Āl-Imrān 31.
(2) Sunan Tirmidhi -livro de conhecimento- a porta do que é proibido falar sobre o hadith do Profeta (que a paz esteja com ele),
Hadeth nº: (2664), realizado por: Ahmed Mohamed Shaker,
publicação: biblioteca, edição e empresa de Mustafa Babi
Halabi, Egito, Segunda edição 1395 AH - 1975 AD.
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a paz e as bençãos de Allah estejam com ele)
diz: “Deixem o que eu não vos disse, pereceram
aqueles os anteriores que estavam perguntando
e discordando de seus profetas, Se eu proibisse
algo evitê-lo, e se eu comandasse para fazer algo
façam -lo com conseguem” (1) e nosso mensageiro
de Allah (que a paz e as bênçãos de Deus estejam
com ele ) disse: Toda a minha nação entra no Paraíso, exceto quem rejeita, foi dito: quem rejeita
O mensageiro de Deus? disse” que me obedece
entra no paraíso e quem me desobedece ja rejeitou”(2).
E sobre Abdullah bin Abbas (que Allah esteja
satisfeito com eles) que o Profeta (que a paz e
as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: Eu
(1) Sahih AL-Bukhari - livro de a segurar pelo livro sagrado e
Sunnha-, a porta de a seguir de Sunnha do profeta (paz esteja com ele), Hadith nº :(7280), realizado por: Zuhair Mohammed Bin Nasser Al -Nasser, publicação: DAR TOK ALNAGAH,
edição: a primeira 1422 HJ.
(2) Sahih AL-Bukhari, O mesmo topico anterior, Hadith nº 7280.
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deixei entre vos Ó gente, se segurem pelos nunca
vão se perder: são O Livro De Allah e Sunnah de
seu Mensageiro”(1), e bin Arbad bin Sarria(que Allah esteja satisfeito com ele) que o Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse:
“Eu ordeno vos a temer a Deus, à audição e à
obediência, até mesmo que o governador fosse
um escravo Hbshia, e quem viva depois de mim
verá muita discrepância; então têm que segurar e
seguir meu caminho (Sunnha) e dos califas corretamente guiados, segurem-no.
pelos seus dentes, e cuidados das inovações
das coisas na religião porque cada inovação é heresia, e cada heresia é mal orientada”(2).

(1) Al-Mustaqraq Ala Sahihain Para Al-Haquem, 1/171, Hadith nº
318, Casa dos Livros Scientificos em Beirute (DAR AL-KOTEB
AL ELMIA).
(2) Sunnah de Abu Dawood, O Livro de Sunnah, Porta da necessidade da Sunnah, Hadith No. 4607, ‘investigação por: Muhammad Mohiuddin Abdul Hamid, Publicado por: Biblioteca
Moderna, Sidon-Beirute.
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Ele diz (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele):” quem não segue minha Sunnha
não é de mim”(1), e (Paz e bênçãos de Allah esteja
com ele) dizendo também: “Quem me obedeceu,
obedeceu a Allah, e quem desobedeceu a mim
desobedeceu a Allah.”(2)
E Ibn Abbas (que Allah esteja satisfeito com
eles) disse: Três versículos desceram conectados
com outros três versículos, não são aceitados um
deles sem o casal dele, um deles diz:﴾ Obedecei
a Allah e obedecei ao Mensageiro﴿(3), e quem
obedece a Deus e não obedece a seu mensageiro
(1) Sahih al-Bukhari, o Livro do Casamento, a seção do encorajamento no casamento, Hadith No. 5063, e Sahih Muslim - O
Livro do Casamento - a emoção do casamento para quem o
quer e está pronto para o casamento, Hadith No:(1401).
(2) Sahih Bukhari, o livro das senteças, a porta das palavras do
Deus Todo-Poderoso ﴾Ó vós que credes! Obedecei a Allah
e obedecei ao Mensageiro e às autoridades dentre vós.﴿,
(7137), e Sahih Muslim, o livro do emirado,capitulo de o dever da obediência aos príncipes exceto em pecados e proibir
a obediência em pecado , Hadith (1835).
(3) Sūratu An-Nissāʼ59.
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não aceitará dele, (O Todo-Poderoso) diz no
segundo versículo:﴾ cumpri a oração e concedei
az-zakāh﴿(1), e quem orou e não dá zakat não
aceita dele, diz no terceiro versículo ﴾ agradecido
a Mim, e a teus pais. A Mim será o destino﴿(2),
quem agradeceu a Deus e.
não agradeceu aos seus pais não aceita dele,
por isso o profeta (que a paz e as bênçãos de
Deus estejam com ele) disse: «A satisfação de
Deus na satisfação dos pais e a descontentamento de Deus no descontentamento dos pais».(3)
E Ibn Rajab al-Hanbali(4) narrou do Imam Ah(1) Sūratu Al-Baqarah 43.
(2) Sūratu Luqmãn 14.
(3) Seções de fé de Al Bayhaqi, Capítulo: Na obediência dos
pais, Hadith nº (7830), edição: House of Scientific Books,
Beirute.
(4) Ele é Abu Al Farag Zainuddin Abdulrahman bin Ahmed bin
Ragab Alsallamy Al-Baghdadi, Conhecido como Ibn Rajab alHanbali, nasceu em Bagdá em 736 AH, memorizado tudo de
Hadeth, atingiu o grau de imamato na arte de Hadith, um das
bandeiras da doutrina Hanbali, algumas de suas obras mais
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mad Ibn Hanbal(1) (que Allah tenha misericórdia
dele) que ele disse: Os fundamentos do Islã baseados em três hadiths: um de Omar dizendo:”
Os trabalhos são aceitos por intenções”, e Aisha
disse: “Quem adiciona ou renova na nossa religião oque é contrário dela é anulado” e o hadith
de al-Nu’man ibn Bashir: “o que é Halal é claro e
oque é Haram (foi proibido) é claro”(2).
Foi narrado que Abu Dawud al-Sijistani(3)
importantes: foi a Coletor de Ciências e Sabedorias, as boas
coisas no conhecimento, e morreu em Damasco em 795 AH.
Bandeiras de Zirkili 3/295, publicação de: Dar al-Ilm por milhões, edição: Décimo quinto 2002 AD.
(1) É: Abu Abdullah Ahmed bin Mohammed bin Hanbal alShibani Alzahly, e nasceu em Bagdá em 164 AH, o quarto dos
quatro imãs de Sunnha, e o dono da doutrina Hanbali na jurisprudência islâmica e morreu em 241 hijri. (Movimento das
bandeiras dos nobres de Shams Aldin Alzahabi que morreu:
748 hijri) 11/177, Investigação: Um grupo de investigadores
sob a supervisão do Sheikh Shu’ayb al-Arnaout, publicado
por: instituição de Al-Resala, terceira edição 1405 Hijri / 1985.
(2) O Coletor de ciências e ssabedorias de Ibn Rajab al-Hanbali
1/61, edição: Dar al-Maarefa - Beirute
(3) É Imam Abu Dawood, Sulaiman ibn al-Ash›ath ibn Ishaq ibn
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disse: a jurisprudência (al-Faqah) é baseado em
cinco hadiths: “ o que é Halal é claro e oque é
Haram (foi proibido) é claro”, e dizendo (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam com ele):”Não
prejudique ninguém.
nem a si se prejudique”. E dizendo (Os trabalhos são aceitos por intenções), (A religião é
o conselho) , (O que eu vos proíbi, então evitem-no) e (E o que eu te ordenei, façam-no como
podem)(1).
Ninguém argumenta na posição da nobre
Sunnah do Profeta , sua evidência e a grandeza
de sua posição, exceto aquele que é apóstata e
renegado e não percebe sua fala, os estudiosos
Bashir al-Azdi al-Sijistani, o imã do Hadith em seu tempo.
Sua origem é de Seitan, o autor do livro Al-Sunan, um dos
seis livros, que foi publicado no ano 275 AH. (movimento das
bandeiras dos nobres (13/203) edição Alresalla, Bandeiras de
Zirkili 3/122).
(1) O coletor das ciências e sabedorias de Ibn Rajab al - Hanbali
P.26.
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concordaram unanimemente que a Sunnha é
a segunda fonte de legislação, por isso Sunnah
tem grande importância se seja isso pela conservação, leitura, explicação e extrair as sentenças,
isso além da falta de compreensão de alguns dos
pequenos entendimentos dos textos sem entender seus propósitos levou para um impasse e
fechamento em alguns casos, Isso faz a fala sobre
a compreensão do propósito Sunnah profética
é necessária e urgente para romper o impasse,
fechamento e contradição intelectual.
Não há dúvida de que a Sunnah veio como
uma explicação, uma ilustração e suplemento
do Alcorão Sagrado, O Todo Poderoso diz:﴾
E fizemos descer, para ti, a Mensagem, a fim
de tomares evidente, para os homens, o que
foi descido para eles, e a fim de refletirem.﴿(1)
diz Todo-Poderoso: ﴾ E Allah fez descer, sobre
ti, o Livro e a Sabedoria e ensinou-te o que
não sabias. E o favor de Allah para contigo é
(1) Sūratu An-Nahl 44.
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imenso.﴿(1) e (o Glorificado) diz:﴾ Ele é Quem
enviou aos iletrados um Mensageiro vindo
deles - o qual recita, para eles,
Seus versículos, e dignifica-os, e ensina-lhes
o Livro e a sabedoria; e, por certo, estavam,
antes, em evidente descaminho ﴿(2), diz
glorificado: ﴾. E lembrai-vos da graça de Allah
para convosco e daquilo que Ele fez descer
sobre vós: o Livro e a Sabedoria, com que Ele
vos exorta. E temei a Allah e sabei que Allah, de
todas as cousas, é Onisciente﴿(3), e ﴾E lembraivos do que se recita, em vossas casas, dos
versículos de Allah e da Sabedoria Por certo,
Allah é Sutil, Conhecedor﴿(4).

ja mencionaram Hasan al-Basri(5) e Imam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sūratu An-Nissā 133.
Sūratu Al-Jumuᶜah 2
Sūratu Al-Baqarah 231
Sūratu Al-’Ahzāb 34
É Hassan ibn Yasar al-Basri, que seguido de Sunnha, foi Imã
do povo de Basra, e o melhor da nação em seu tempo, morreu no ano 110 Hijri, (as Bandeiras de Zirkili 2/226).
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Shafi’i(1) (que Allah tenha misericórdia deles) e
outros estudiosos e muitos comentaristas que a
sabedoria aqui está na Sunnah do Profeta (que
a paz e as bênçóes de Allah estejam com ele)(2).
Muitos estudiosos, juristas e fundamentalistas falaram muito sobre a argumentalibidade de
Sunnah.
Imam al-Shafi’i (que Allah tenha misericórdia
dele) disse: Allah colocou Seu Mensageiro (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) de sua
religião, imposição e seu livro sagrado num lugar
que mostrou que Allah faz-lo um símbolo para
(1) É Abdullah Muhammad Ibn Idris Shafi›i Qurashi, o terceiro
dos quatro imames para os sunitas e o grupo, e o dono da
doutrina Shafi›i e o fundador da ciência das origens da jurisprudência, nasceu ((Que Allah tenha misericórdia dele) em
Gaza em 150 AH , A mais importante de suas obras: o livro da
mãe e A mensagem (Alressala), o primeiro livro classificado
na ciência das origens da jurisprudência, morreu no Egito
204 Hijri, (As bandeiras Zirkili 6/26).
(2) Revise isso: na interpretação de al-Tabari e Ibn Kathir e o
versículo de (129) de Surat al-Baqarah.
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sua religião através de fazer a obediência dele é
imposição, e foi privado de sua desobediência,
E mostrou a virtude de associar a fé em seu
Mensageiro com a fé nele, disse (Abençoado e
exaltado): ﴾Os autênticos crentes são, apenas,
os que crêem em Allah e em seu Mensageiro;
em seguida, de nada duvidam, e lutam com
suas riquezas e com si mesmos, no caminho de
Allah. Esses são os verídicos.﴿(1) e para o homem

começa a crença têm de acreditar em Deus e
seu mensageiro, se um escravo acredite em
Deus e não acredite no seu mensageiro, então
nunca completa sua crença até acreditar no seu
mensageiro também(2).

E ele diz (que Deus tenha misericórdia dele):
Eu não ouvi ninguém, que as pessoas o atribuídiram ou atribuiu a se mesmo a uma ciência que é
(1) Sūratu Al-Hujurat 15
(2) Livro da Alressala de Imam Shafi’i, investigação: Sheikh
Ahmed Shaker 1/75, edição: Dar al-Kuttab al-Ulmiyya, Beirute.
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ao contrário da imposição de Deus (Todo Poderoso) no assunto de seguir o Mensageiro de Allah
(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele),
E o reconhecimento de sua regra de que Deus
Todo-Poderoso não fez ninguém depois dele,
mas seguidores, e a fala deve ser concorda com
o Livro de Allah e a Sunnah de Seu Mensageiro
(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele), e a imposição de Deus sobre nos, depois e
antes de nós, é no aceitar o bem do Mensageiro
de Allah (que a paz esteja com ele).(1)
Ibn Hazm(2) (que Allah tenha misericórdia
dele) disse: Em qual Alcorão é encontrado que a
oração de meio-dia é quatro rak’ahs, e da tarde é
(1) Imam al-Shafi’i - O Livro da Jama’at al-’Alam 7/287,: Dar alMa’aref, Beirute.
(2) É: Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Said bin Hazem da
Andaluzia, um dos maiores estudiosos da Andaluzia, a mais
importante de suas obras: Local, Separação em tédio e caprichos e abelhas, pombo colar e controlar nas origens das
sentenças. Morreu em 465 AH / 1064 AD, (bandeiras de
Zirkili 4/254).
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três rak’ahs, e que ajoelhado é o seguinte, Prostração é a seguinte, a leitura e a saudação são a
seguinte, uma declaração sobre o que é proibido
no jejum, e como fazer Zakat de ouro e prata, Zakat de ovelhas, camelos e vacas, a quantidade de
números da quem o Zakat é levado, a quantidade
de zakat tomada, Uma declaração do Hajj e como
funciona a partir do momento em que está em
Arafat e como é a oração em Arafat e em Muzdalifah, e a maneira de jogar de Jamar, e como é
Ihram e o que é proibido nele, punição do ladrão,
a descrição da amamentação proibida, o que é
proibido da comida, e a maneira de sacrifícios, e
as sentenças de limites, as sentenças de divórcio,
e a sentença de usura, e a sentença de vender, Fé,
Umrah, e caridades e outros tipos de jurisprudência?, e não há em Alcorão as sentenças sozinhas
que não conseguimos entendé-las ou aplicá-las?,
mas voltamos em tudo isso à referência do profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah
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estejam com ele)(1) para conseguirmos entender
e aplicar.
Al-Shawkani(2) (que Allah tenha misericórdia
dele) disse: Eu sei que foi
acordado por alguns dos estudiosos que a
Sunnah é independente por promulgar as decisões e sentenças, é como o Alcorão na permetir
o que é halal e proibir o que é haraam, que (Paz
e bênçãos de Allah estejam com ele) foi provado que ele disse: “Eu levei Alcorão e teve o que
é como Alcorão”(3),que significa que: ja levei o
Alcorão e levei Sunnah que é como Alcorão e não
foi falado pelo Alcorão, Tal como a proibição da
(1) Precisão nas origens das sentenças, Ibn Hazm Alzahry 3/79,
Casa dos Novos Horizontes, Beirute.
(2) Mohammed bin Ali bin Mohammed bin Abdullah Shawkaani,
uma jurista e estudiosos dos maiores cientistas iemenitas seniores, e de suas obras mais importantes: Neil Alawatr, Fateh
Al-Qadeer, morreu em Sana’a em 1759 AH -1834 m, (As bandeiras de Zirkili 6-298).
(3) Narrado pelo Imam Ahmad em Musnad, cerca de 28/410,
hadiths n. 171774.
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carne dos animais domésticos (que vivem entre
as pessoas e ajudam-nos), e a proibição de cada
animal que tem canino e os aves que tem garras,
e outras coisas que não é mencionada.(1)
Ele diz: O fato de estabilidade da argumentabilidade da Sunnah e sua independência ao legislar as sentenças é uma necessidade religiosa,
somente contraria a esse raciocinio aquele é não
muçulmano(2).
Al-Alusi(3) (que Allah tenha misericórdia dele)
disse: “Obedeça a Allah”, ou seja: obedeçam os
ordens de Allah nos ordens permitidos e nos
(1) Orientação de Al-Fohoul para realizar do direito de ciência
de as origens de Shukani 1/96, Dar al-Kitab al-Arabi.
(2) O Fonte anterior 1/96.
(3) Mahmoud Shihab al-Din al-Alusi, em relação à cidade Allos,
uma ilha no meio do rio Eufrates, na província de Anbar, o
intérprete, jurista, e conhecer Hadith, e escritor
e poeta, assumeu a consulta juridical em seu país
em 1248 AH, e depois virou para a ciência, a mais importante
de suas obras: a interpretação do espírito de significados,
morreu 1803 Hijra 1854 AD. (As bandeiras de Zirkili 7/172).
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ordens proibidos,﴾ e obedeçam o mensageiro﴿
foi enviado para informar te suas sentenças em
tudo que ordena te se fosse proibido ou permitido também e quebrar o ilusão que diz que não
deve obedecer o que não escrito em Alcorão,
e permissão que significa (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) temos que apresentá-lo a obediência independentemente que
não foi provada para os outros(1).
E diz o professor Abdul Wahab Khallaf
(que Deus tenha misericórdia dele): seja A

(2)

(1) O Espírito dos Significados na Interpretação do Grande Alcorão e das Sete Traças de Alusi 65/5, Edição do Patrimônio
Árabe, Beirute.
(2) É o fundamentalista narrado de Hadith, jurista, membro do
complexo de língua árabe no Cairo, nasceu em 1888, o autor de muitos trabalhos, especialmente na ciência da jurisprudência, Ele foi apontado como juiz nos tribunais Shari›a
em 1920. Ele tornou-se diretor de mesquitas no Ministério
dos assuntos religiosos em 1924 e permaneceu lá até ser nomeado inspetor nos Tribunais da Shari›a em meados de 1931.
Ele foi nomeado pela Faculdade de Direito da Universidade
do Cairo como professor no início de 1934. Ele permaneceu
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Sunnah venha detalhada e explicada para tudo
que foi narrado em Alcorão, e seja venha para
determinar o que não é determinado, e seja
venha para personalizar o que é geral, então
esta interpretação ou privacidade ou limitação
da Sunnah explicam o sentido de Alcorão,
Porque Deus deu ao Profeta o direito de explicar
os textos do Alcorão, dizendo (glorificado):
﴾Enviamo-los com as evidências e os Salmos.
E fizemos descer, para ti, a Mensagem, a fim
de tomares evidente, para os homens, o que
foi descido para eles, e a fim de refletirem﴿(1),

este é o Sunnah que explicou a oração, zakaah,
e peregrinação, porque o Alcorão ordenou ao
estabelecimento da oração, do Zakat e do Hajj
da casa, O Alcorão não especificou o número de
rak’ahs em oração, a quantidade de zakaah e os
professor de direito islâmico até sua aposentadoria em 1984.
Ele morreu em 1375. Veja a introdução de seu livro «Fundamentos da jurisprudência e resumo da história da legislação»
P.3.
(1) Sūratu An-Nahl 44.
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rituais do Hajj, não é a Sunnah prática e falada
que explicam tudo isso? ﴾ passo que Allah tomou
lícita a venda e proibiu a usura.﴿(1)
A Sunnah é a que mostra a verdadeira venda
e sua corrupção, e os tipos de usura que são haraam, e Allah proíbe os mortos, e a Sunnah é a
que explicou a significado desse exceto o morto
do mar, e outras explicações de Sunnah que indicaram o significados da totalidade do Alcorão e
seu absoluto e geral, é considerada suplemento
ao Alcorão e anexado-o(2).
E com base em todos os textos do Alcorão Sagrado e na Sunnah do Profeta Muhammad (que
a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), e
nas palavras dos estudiosos, está claro para nós
o consenso dos estudiosos sobre o grande lugar
da Sunnah, e sua argumentabilidade explicada,
(1) Sūratu Al-Baqarah 275.
(2) A ciência das origens da jurisprudência, Abdulwahab Khallaf,
pág. 40, edição: impressão Elmadany no Egito.
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mostrada e suplemento, e a pessoa que argumenta neste é uma teimosa e apóstata ou pessoa não
tem sorte na ciência, e seu opinião não é considerado certo para as pessoas de consideração e
ciência.

***
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Capítulo III:

A necessidade de renovação
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A necessidade de renovação
Não há dúvida de que a renovação do entendimento e apresentação de questões jurisprudenciais, e a consideração de desenvolvimentos
modernos, e em alguns casos se sujeitos à jurisprudência , requerem uma visão e conhecimento,
uma profunda compreensão, coragem cuidada e
o bom julgamento ao mesmo tempo.
Também a pessoa precisa a sinceridade da
intenção ao Deus (Todo-Poderoso), que o ajuda
a entender bem e suportar as críticas e flechas
de aqueles que fecharam a porta de esforçar na
interpretação da religião, e juraram que a nação
não tem e não terá as pessoas que esforçam para
fazer renovação, e a nação vai tornar-se estéril e
nunca dará renovação, esquecendo ou ignorando
que Allah (Todo Poderoso) não dá a ciência e a
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jurisprudência ao povo sem o outro, ou tempo
sem o outro, e que o bem ficará na nação de Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
com ele) até o Dia de Juízo final.
A fim de quebrar o caminho para qualquer bobagem, eu confirmo as seguintes constantes:
1-O que foi provado pela evidências determinadas
e provas, e o que a nação o concordou e tornou-se conhecido da religião necessariamente,
tais como os fundamentos das fés e os deveres
do Islã, tais como a obrigação de orar, o jejum,
o zakaah e o Hajj para aqueles que são capazes
de fazê-lo, tudo isso não são espaço para discordância, são coisas que não mudam com a
mudança de tempo e lugar, e as condições, e as
pessoas, então o campo de Ijitihad (Esforçar na
interpretação da religião) é toda sentença legítima não tem evidência categórico.
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Imam Abu Hammad al-Azali(1) ((que Allah tenha misericórdia dele)) diz no livro do Mustansafi: As cinco orações e o zakat são obrigatórios, e
oque a nação concorda com ele como base óbviamente, então quem está contra esse é culpado
e não esforçando na interpretação da religião(2).
2- temos que olhar com respeito pelas opiniões
dos imãs que esforçam na interpretação do religião: Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, e aqueles que seguiram suas
doutrinas de estudiosos e juristas que esforçam
(1) Abu Hameed Mohammed bin Mohammed al-Ghazali, (falecido em 505 Hijri), um filósofo místico, tem cerca de duzentas obras, foi conhecido por “Hojjat al-Islam”(significa uma
bandeira das bandeiras islâmicas), algumas das obras mais
importantes: o renascimento das ciências da religião, a economia na crença. (Al-Shafi’i al-Kabeer al-Sabri, 6/191, por: Dr.
Mohamed Mahmoud al-Tannahi, publicado por Hejr para Impressão, Publicação e Distribuição, 2ª edição, 1413 Hijri, As
Bandeiras de Zirkeli 7/22).
(2) Al-Mustansfi para Abu Hamid Al-Ghazali, página 345, investigação: Mohammed Abdul Salam Abdul Shafi, edição: House
of Scientific Books.
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na interpretação da religião, nós vemos que
eles são todos pessoas de conhecimento e virtude, cada um deles esforça nas conclusões de
acordo com as condições de seu tempo, então
a nação recebeu suas doutrinas com satisfação
e aceitação.
3- Acreditamos também que algumas consultas
juridicais se encaixam com sua época, tempo
ou lugar, ou as circunstâncias das pessoas, e o
que é provável em uma época de acordo com o
interesse desse tempo pode ser não é provável
(recusado) em outra época, se as circunstâncias e o interesse mudarem nessa época,
E a consulta jurídical publicada em uma certa
época, e um certo ambiente, e sob certas circunstâncias pode se tornar que outra pessoa a precisa
mais do que o primeiro em publicar essa consulta jurídical se os tempos, ou o ambiente e as circunstâncias mudem contanto que tudo isso é sob
à luz da evidência legítima , e os propósitos ge-
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rais da lei islâmica; contanto que seja emitido por
quem esforçando na interpretação da religião.
Imam al-Qarafi(1) (que Allah tenha misericórdia dele) mencionado em seu livro (o ajustamento): a pessoa que dá a consulta jurídical quando
recebe qualquer pessoa querendo uma consulta
jurídical e não sabe se aquela pessoa fosse de seu
país onda consulta jurídical públicada, tem que
não dar a consulta jurídical conhecida em seu lugar antes que o pergunta sobre o país dele, se
eles tenham o mesmo significado de pronúncia
em seus costumes ou não?(2)
4- Acreditamos na opinião e na opinião do outro,
e na possibilidade de multiplicidade de direito
(1) Abul Abas Shahabuddin Ahmed Ibn Idris al-Maliki foi conhecido por Qarafi, origem é egípcio nasceu e morreu também
no Egito, tem grandes obras na jurisprudência e nas origens
, morreu em 684 AH, (as bandeiras de Zirkili 1/95).
(2) Veja: o ajustamento na distinção das consultas jurídicas para
as sentenças do Imam Al-Qarafi, p 232, Dar Al-Bashaer Impressão Islâmica, Publicação e Distribuição, Beirute-Líbano.
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em algumas questões éticas, no caso da multiplicidade de circunstâncias cerada da consulta
jurídical, e se alguns dos nossos predecessores
tivessem dito: minha opinião está correta e
tem potencialidade de ser errado, e a opinião
do outro está errado e tem potencialidade de
ser correta. Nós vamos além disso, dizemos
que: ambas as duas opiniões podem estar corretas, mas uma delas é mais aceitada da que a
outra, então levamos o que nós vemos aceitada
sem atravessar à o que não é aceitada, então
os ditos aceitos (valiosos) não são infalíveis e
os ditos que não aceitos (não valiosos) não são
desperdiçados ou destruídos.
5- O ritmo acelerado da vida moderna em todos
os aspectos da ciência, tecnologia e economia,
além das mudanças e grupos, alianças e variáveis políticas, econômicas, sociais e da vida,
requerem das cientistas e juristas reconsiderar
em todas essas mudanças, para sair dos circulos
da imobilidade que algumas correntes radicais
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tentam impor, através de impor suas visões à
sociedade.
6- O Islã abriu as portas de esforçar na interpretação da religião amplamente, O Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) definiu o princípio de esforçar na interpretação da
religião mesmo em sua vida. Quando o Profeta
(paz e bênçãos de Allah estejam com ele) enviou nosso mestre Mu’adh ibn Jabal (que Allah
esteja satisfeito com ele) ao Iêmen, ele disse a
ele: “Como vai julgar se alguém ofereca-te um
questão? “ , Ele disse: julgo de acordo com o Livro Sagrado Alcorão, (que a paz e as bênçãos de
Allah estejam com ele) disse: “Se você não encontré-lo no Livro Sagrado Alcorão?”, disse lhe:
julgo de acordo com Sunnha do mensageiro de
Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
com), disse: “se não encontre-lo na Sunnha de
mensageiro de Allah?”, disse: esforço me na interpretação sem parar, disse: bateu pela mão
dele sobre meu peito e disse: “Louvado seja
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Deus que , dirige o mensageiro do Mensageiro
de Allah para o que satisfazer o Mensageiro de
Allah”(1).
Não há dúvida de que esse Hadith do Profeta
é um base na abrir a porta de esforçar na interpretação da religiãoa e para realizar a mente até
o Dia do juízo final, nosso mestre Muadh (que
Allah esteja satisfeito com ele)
começou olhar no livro de Alcorão, se encontre nele a sentença que concorda realmente
com a questão que buscando-a, então julgou nela
de acordo com o Livro Alcorão. Seja um julgamento definitivo e evidência, ou uma conjectura
de evidência, que requer o uso da razão para derivar o julgamento Com a aplicação do texto à realidade, se ele não encontrou um texto do Alcorão
sobre o assunto, ele mudou-se para a Sunnah do
Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de
(1) Sunan Abi Dawood - Livro dos judiciários, a porta da esforçar
na interpritação no judiciário, hadith No. (3592)
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Allah estejam com ele), fosse para a interpretação
do texto do Alcorão ou para uma declaração em
sua totalidade. Se ele não encontrar um hadith
conclusivo com a decisão sobre o assunto, ou se
ele não encontrar nenhum hadith nele, ele se voltará para as obras da mente e se esforçará por sua
opinião sem negligência.
Por exemplo :
A primeira: Nosso mestre Muadh bin Jabal
(que Allah esteja satisfeito com ele) foi enviado
pelo Profeta (que a paz e às bênçãos de Allah estejam com ele) ao Iêmen durante sua vida (que
a paz às bênçãos de Allah estejam com ele), e
Muadh não disse a ele: Se eu não encontrasse
uma regra sobre o assunto no Livro de Allah (Todo-Poderoso) ou na Sunnah do Mensageiro (que
a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) Espere ou pare até que eu volte para você, ou lhe
enviarei um mensageiro. O Profeta (que a paz e
às bênçãos de Allah estejam com ele) não pediu
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a ele que fizesse isso, mas deu-lhe liberdade de
esforçar em sua vida (que a paz e às bênçãos de
Allah estejam com ele), e ele não pediu sua revisão. Em vez disso, ele deixou um amplo espaço
para esforçar. dizendo a ele : Louvado seja Allah,
que ajudou o mensageiro do Mensageiro de Allah a encontrar algo que agrada ao Mensageiro
de Allah.
A segunda: o profeta (a paz e as bênçãos estejam sobre ele) disse: “ Que Allah (Todo-Poderoso) envia uma pessoa para esta nação cada cem
anos, quem renova sua religião.”(1), é normal que
esta renovação seja realizada por esforçar, e olhar,
tendo em conta as circunstâncias e os desenvolvimentos dos tempos e ler a realidade uma nova
leitura à luz dos propósitos gerais da legislação.
A terceira: os companheiros (que Allah esteja
satisfeito com eles) seguiram o caminho do profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele),
(1) Sunan de Abi Daoud – Livro: Almulahim- porta de: o que é
mencionado no século cem – : 4293
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nosso mestre Omar Ibn Alkatab (que Allah esteja satisfeito com ele) enviando sua mensagem
histórica no judiciário ao nosso mestre Abi Moisés Alashary (que Allah esteja satisfeito com ele)
uma das questões que foram narradas “ Do servo
do Allah Omar Ibn Alkatab, o príncipe de crentes
ao Abi Moisés Alashary: judiciário é obrigação e é
um Sunnha seguida,então entende bem se fosse
narrado para te, porque não funciona falar por
direito que não entrar em vigor, e fique justo e
humilde entre as pessoas até que o rico não cobiçe em seu injusto, e o pobre fica desesperado
de seu justo...Entenda bem a questão que não é
mencionada no livro Sagrado nem em Sunnah do
profeta, mas saiba os provérbios e semelhanças e
julga de acordo eles, escolhe o que desejável ao
Allah e perto da justiça”(1).
(1) Veja: Sunan de Aldar Alqutny- Livro: em judiciário, os julgamentos e outros- Livro de Omar (que Allah esteja satisfeito
com ele) para Abi Moisés Alashary (4/207) Dar Almarfa- Beirute- Líbano - Informar os signatories sobre o senhor do
mundo de Ibn Qaim Algawzy (1/85)- por: Taha Abdelra’ufedição : Dar Aljabal- Beirute
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Omar (que Allah esteja satisfeito com ele) não
pediu de Abi Moisés que não faça nada antes de
consultá - lo e também não pediu que Abi Moisés coleta as pessoas e as- consulta sobre uma
questão, apesar de esta maneira é desejável e o
dono da questão pode fazer isso quando precisa
com nosso concordo com que a opinião de Jurista, termina a disputa nas questões diferentes
de acordo com o interesse considerado à luz de
propósitos gerais de legislação.
(7) Nós devemos levar na nossa conta que qualquer
mudança ou renovação na abordar as questões
do discurso religioso dentro a história de humanidade, não pode ser assunto de consenso
ou acordo antes de testar por longo ou curto
tempo de acordo com as opiniões desses pesquisadores, renovadores e suas habilidades para
persuadir suas novas vistas do pensamento, as
pessoas clássicas, tradicionais e beneficiadas de
poções estabelecidas, não vão persuadir rapidamente como as renovadores querem.
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(8)Nós confirmamos que a renovação que nós
a buscamos tem que ser disciplinado por um
equilíbrio legítimo e por razão e não fica deixado nas mãos de não qualificados, nem especialistas ou transgressores que quiseram destruir
constantes da Religião sob o nome de renovação.
Então o equilíbrio é preciso e o período onde
nós estamos é perigoso e tem muitos desafios no
dentro e na fora, então O qualificado ou especialista se esforcessem e cometressem um erro
serão tidos recompensa, e se esforçassem e deram certo serão tidos a recompensa double. Mas
quem deu um consulta juridica sem conhecimento e não é das juristas ou especialista e deu certo
será tido um pecado e se dê errado será tido o
double de pecado , o primeiro pecado é Porque
ele interferiu numa dominio não pertence a ele e
o outro por causa das conseqüências de seu erro
na religião e na comunidade.
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Confirmamos que Preconceito aos princípios
da fé e negar o que é fixos nos corações de nação,
ajudam apenas os Grupo extremistas e terroristas
especialmente nas condições que nós passamos,
isso porque aqueles grupos extremistas e terroristas exploram estas condições para promover
os rumores de desatenção nos constantes, porisso temos que ser cuidados dele, então se queiramos acabar radicalismo de suas raízes, Precisamos eliminar a bagunça de suas raízes. Cada ação
há reação é igual na quantidade e ao contrário de
distração. Cada coisa há dois partes e um centro.
Se pagar um de dois partes, outro parte tornar se
hetero, Se pagar o centro, os dois partes ficam
direto .
por isso o Imame Alawazy(1) (que Allah tenha
misericórdia dele) disse:
(1) Ele: O Imame Alhafez Abo Amr Abdelrahman Ibn Amr Ibn Uhmad Alwazay- Imame de pessoas de Levante (Miditerraneo) no
periodo dele. Nasceu em Balabic em 88 Hijri- Um dos grandes
defendores o Islã e procedimento do profeta- morreu em Beirute em 157 Hijri (Caminho de Grandes Nobres 7/107)Os Bons
propósitos ao Alsakawy- P332- edição: Dar Alkitab Alarabi
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O Imame Alsuty narrou no seu livro “ a inteligência nas ciências do Alcorão”(1)sobre Almawrdy dizendo : eu ouvi Abi Isaque Abraão
Ibn Madarb Ibn Abraão disse : eu ouvi meu pai
dizendo: perguntei Alhussin Ibn Alfadl. Eu disse
pra ele : pode dizer pra mim se tiver coisas boas
do meio no Alcorão? Ele respondeu : sim, ficadas
Qualquer ordem de Allah, o sutiã combate e impulsionaa
pessoa para excedar ou igonar (1) mas o islã é a religião de
retidão por isso Allah nos- ordenou não nos excedimos em nossa religião por que Allah fiz de nos uma comunidade mediana.
Então nós seguimos a facilidade não o dificilmente ou descuido. Encorajamos a tolerância não o descuido. Seguimos a
obrigação religiosa e moralidade sem rigorismo, extremismo,
fechamento ou sem imaginação. Entre o rigorismo e obrigação é uma linha precisa
Que tem razão, pode realizar as diferenças e não esteja desatento.
(1) Os Bons Propósitos ao Alsazawy- página 332- publicação:
Dar Alkitab Alarabi
A Inteligência nas ciências do Alcorão ao Imame Alasuty
4/48- reportagem: Muhammed Abo Alfadl Abraão- publicação :
organização egípcia geral para o livro- edição : 1394/1974
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em quatro versos (Disse: “Ele diz que, por certo, é uma vaca nem velha nem nova, meã, entre
estas. Então, fazei o que vos é ordenado)(1)(E os
que, quando despendem seus bens, não os esbanjam nem restringem, mas seu dispêndio está
entre isso, ajustado:)(2)
E na versa: (E não deixes tua mão atada ao
pescoço , e não a estendas, com exagero, pois,
tornar-te-ias censurado, afligido)(3)(E não alteies
a voz, em tua oração, nem a silencies, e busca,
entre ambas, um caminho justo).(4)
Nós confirmamos a importância de cultura do
pensamento nos todos os aspectos da vida intelectual, policial, econômica e administrativa. Sair
fora de círculos de modos fixos e os tipos fixos à
vista caracterizada por pensamento e usar a razão.
Nós devemos mudar esta estagnação por publicar
(1) Surat AlBakara:68
(2) Surat Alfurkan:67
(3) Surat Alesraa: 29
(4) Surat Alesraa:110
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a cultura do pensamento entre os fóruns, reuniões culturais e festas de descutir. Lá há quem
considera que o pensamento da renovação é revisão aos fixos e destruí los. Até a questão não é
relacionada por fixos. Ou oque é conhecido na
religião e oque é fixo com evidência na religião.
Aquela pessoa adaptou a polícia de fechamento,
expiação as outras pessoas e Desconfiança - pessoas sem ciência ou Jurisprudência. Pessoas não
sejam pesquisadores, especialistas ou estudantes
as ciências de Sharia, acusam a socialidade por
ato herético, ignorância e descrença até exploração e matar. Por isso devemos mover rapidamente para encarar o fechamento e pensamento
extremista junto para salvar a sociedade e humanidade de perigo de pensamento extremista e de
adaptar a polícia de terrorismo “ caminho e comportamento”.
***
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O Quarto Tópico

A Essência da mesnsagem do islã e a
importância de entender o seu Propósito
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A Essência da mesnsagem do islã e a importância de entender o seu Propósito
O Islã todo ele, é uma religião de justiça , misericórdia, tolerância , facilidade , humanismo. os
sábios da era passada e da nova era confirmaram
que tudo o que concretiza estas grandes propósitos faz parte da essência do islã, e o que cria
choque com elas, ou chocam-se ,então é um
choque contra o islã, sua finalidade e seu propósito.
O islã é a religião da moral e ética e sua mensagem veio completar a moral e ética . o nosso
mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre ele)
disse: “eu fui enviado para completar a moral”(1).
Então existe a veracidade , o cumprimento
das promessas, fidelidade, a bondade, os laços
(1) Os grandes procedimentos do Albihaqy 10/323 o número
do discurso (20782) Dar Alkutub Al’lmia , Beirute, Líbano
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consanguíneos , a generosidade hospitalidade,
ajudar as pessoas, remover a Aflição, a magnarimidade, a abstenção de prejudicar as pessoas, a
remoção de objeto nocivo da Estrada, tudo isso
faz parte do proposito do islã e sua essência
Mas as pessoas que se- caracterizam por “ a
mentira, a traição, desfazer o pacto, cortar os laços consanguíneos , a disputa, amor o proprio, o
egoísmo e se- constranger o peito” são grandes
fardos ao islã e acham que são muçulmanas
mas estão consideradas muçulmanas de fora e
ao contrário . Por que por estas caractaristicas ,
afastam da religião certa, não convidam ao islã e
afastadas da religião até se elas jurem o contrário
mas nada de bem há nelas e nenhum valor para
seu discurso , até se você admire sua palavra,
relembre o discurso do Allah :” E dentre os homens, há aquele cujo dito, acerca da vida terrena,
te admira, Muhammad, e que toma a Allah por
testemunha do que há
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Em seu coração, enquanto é o mais veemente
inimigo. E quando volta as costas, esforça-se na
terra, em semear nela corrupção e em aniquilar
os campos lavrados e os rebanhos. E Allah não
ama a corrupção.E quando se lhe diz: “Temei a
Allah”, a soberba o induz ao pecado. Então,
basta-lhe a Geena. E que execrável leito! “(1)

O Allah (todo poderoso) disse também
:” Quando os hipócritas te chegam, dizem:
“Testemunhamos que, por certo, tu és O
Mensageiro de Allah.” E Allah sabe que, por
certo, tu és Seu Mensageiro, e Allah testemunha
que, por certo, os hipócritas são mentirosos,
Tomaram seus juramentos por escudo e
afastaram-se do caminho de Allah. Por certo,
que vil o que faziam!Isso, porque creram; em
seguida, renegaram a Fé; então, selaram-se-lhes
os corações: e eles nada entendem.E, quando os
vês, tu te admiras de seus corpos. E, se falam,
(1) Surat Albakara: 204 – 206
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ouves seu dito. São como madeiras encostadas.
Supõem ser contra eles todo grito. Eles são os
inimigos: então, precata-te deles. Que Allah os
aniquile! Como se distanciam da Verdade!”).(1)

O islã é a religião do trabalho, produção , mestria, benefício da humanidade.
trabalho, produção , mestria, benefício da
humanidade são os espectos práticos da aproximação do islã . as que pessoas se- caracterizam
pelo desemprego, preguiça e contravenção da
civilização , são fardos no islã. Acham que elas são
muçulmanas até se seus nomes estão islâmicos e
outras pessoas.
Os cientistas antigamente e recentemente explicaram que os propósitos altos da Sharia islâmica que significa alcançar os interesses de povo. e
o interesse deve concordar com as disposições e
legislação do Allah (todo poderoso).
(1) surat Almunafiqun: 1-4
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O Imame “Abo Hamed Algazaly)” Que Allah
tenha misericórdia dele) mencionou que: o interesse significa a preservação do propósito de
disposições e legislação do Allah e o propósito
de disposições e legislação do Allah são cinco aspectos . preservar a religião de pessoas , si mesmas, seus razões , suas generações e suas requizas . Então tudo que inclui preservar estes cinco
aspectos é de interesse.Perder esses aspecto é
considerado corrupção e alcançá Los é considerado interesse .”)(1)
O Imame “ Alshatby) “ Que Allah tenha misericórdia dele ) mencionou que” a Sharia foi criada para alcançar os interesse de pessoas; então
o propósito dela é para afastar a corrupção ou
(1) Almostasfa na ciência de jurisprudência, página 174, Dar
Alkutub Al’lmia, primeira edição em 1413/1993 Ele: Abo
Muhammed Abdullah Bn Ali Bn Ahmed Bn Ali Alakmy, era
do Al-Andalus, Alshatiby, nasceu em 443 Hijri em Shatiba do
Al-Andalus, liu na sua cidade as leituras, Ali Abi Abdullah Muhammed Bn Abi Alas Alnafizy aperfeiçoou. Morreu em 532
hijri.(Caminho de Grandes Nobres20/92)
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trazer o interesse ou os dois; então cada questão
está sob Sharia, é relacionada por suas leis, não
há infração e oque é proibido , é o contrário que
ele quis dizer “)(1)
Disse” as disposições e legislação foram lançadas para alcançar os interesses de pessoas,
ordem, coiber, escolher e juntos relacionados a
sorte de pessoa e seu interesse; por que o Allah
(todo poderoso) é bastante a si mesmo, prescindindo dos interesses.”)(2)
Disse também: A Sharia é relacionada a preservar os interesses de povo e afastar suas corrupção . por isso suas evidências indicam geralmente e especialmente e tudo é a indução é
refrente a isso. Cada pessoa é ao contrario disso
não é considerado legislação “)(3)
(1) Almuafakat ao Imame Alshatiby 1/318- Dar Ibn Afnan, primeira edição em 1997
(2) O fonte passado 1/234
(3) O fonte passado 5/230
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Ibn Alqaim (1)(Que Allah tenha misericórdia
dele) disse : “ A Sharia foi criada para a disposição e o interesse de pessoas na vida terrena e da
Derradeira Vida, incluída a justiça ,misericórdia ,
interesse e sabedoria.
Cada questão tornou da justiça ao injustiça
ou de misericórdia ao contrário, do interrese ao
corrupção e da sabedoria ao Desconhecimento,
é considerada fora da Sharia enquanto haja interpretação. Sharia é a justiça do Allah entre seus
servos e sua misericórdia entre seus servos e sua
sombra na terra e a sabedoria que prova a divindado Allah e aceitar de seu mensageiro (paz e
abençoe estejam sobre ele)(2).
(1) Ele: Abo Abdullah Shams Aldin Muhammed Ibn Abi Bakr Ibn
A’ub Ibn Saad ibn Hariz Alzari Aldimishy, famoso por nome”
Ibn kaim Alguzia” ou “ Ibn Alkaim”, nasceu em 691, foi jurista, narrador, interpréte e bom cientista muçulmano. Um
de juristas de Hambalismo. Umas das suas escritas: Informar
os signatories, Maneiras Sáibas na Política Legitima, morreu
em 751 Hijri. (a informação ao Alzarkally 6/56).
(2) O livro de Informar os signatories ao Ibn Qaim Alguzia 3/3

87

الفهم املقاصدي للسنة النبوية برتغايل

Alezz Ibn Abdel Salam (Que Allah tenha misericórdia dele) disse : os interesses são relacionados a vida terrena e da Derradeira Vida e o
Allah (todo peoderoso) é bastante a adoração de
tudo, Ele: Ezz Aldin Shaik Alislam Abu Muhammed Ablazzez Ibn Abdelsalam , bom Imame, era
o solitario que era bom na sua época, famoso
por nome “ Sultão de cientistas “, nasceu em 578,
estudou a interpretação, Discurso, jurisprudência e diferença entre os contextos de pessoas.
Morreu em 660 Hijri(partes de Ouro na noticias
de Ouro do Ibn Al’mad Alhanbaly) (morreu em
1089) 7/552- publicação: Ibn Kathir – DamascoBeirute, primeira edição 1406/1986
e a obediência de bedientes não beneficia o
Allah , e o pecado de pessoas não o- prejudice , e
se tudo não o- obedeça ,isso
não diminui nem aumenta nada de sua sobrania, e se tudo esteja obedente, ,isso não aumente
nada de sua sobrania e não possa o- prejudice ou
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o- beneficie , e cada quem Allah descaminha, exceto o Allah terá que guiar algum e cada quem
está com fome exceto o Allah alimenta e cada
pessoa está sem roupa exceto vesta por favor do
Allah.)(1)
disse: Quem tem razão, cuida de seus interesses, afasta a corrupção, é bom e faz o melhor.
Afastar a corrupção é melhor. Preferir o melhor
interesse do que o menor é bom. Preferir o interesse bem sucedido.
Os juristas concordaram com isso também. E
também as disposições e legislação concordaram
em proibir matar , suas riquezas e suas honras são
sagrados . Fazer o melhor de dizer e trabalhos.)(2)
Então entender a essência do Islã e saber os
segredos de sua mensagem, conhecer seus pro(1) As Regras de legislação para melhorar os interesses de pessoas para o autor Abi Muhammed Ezz Aldin Ibn Abdelsalam
2/63 edição: Dar Almarif- Beirute
(2) O fonte passado 1/4
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pósitos e aplicar tudo de acordo com vista desta
época e seus desenvolvimentos Necessidades
É necessário importante para enfrentar as
mudanças recentes
Para eliminar os Grupos terroristas, extremistas e bloquear o pensamento extremista.
E quebrar os círculos de fechamento,Inércia
intelectual , o Mal entendido e Sem imaginação.
Sair desta estreita para mundo mais larga e mais
fácil Com mais consciência e visão e alcançar os
interesses de povo e do país. E publicar os valores
altos da humanidade que alcançam a paz, segurança, felicidade de humanidade e estabilidade.
As boas pessoas que são utilitária para outras.É
merecedo de nascer que vive para si mesmo .
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O Cinco Tópico:
Os procedimentos de abdução e trabalhos
de costumes
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Os procedimentos de abdução e trabalhos
de costumes
É grande erro que nós mosturamos entre
Os procedimentos de abdução e trabalhos de
costumes e achamos que os dois têm o mesmo
sentido. é mais horrenda e mais amarga é o fechamento e determinação sem sentido. É conhecido
que quem segue o procedimento, Terá gravado
para ele recompensa. E quem não o segue , perde
a recompensa.
O mensageiro (paz e abençoe estejam com
ele) foi perguntado sobre o islã, o mensageiro
disse (paz e abençoe estejam com ele) : cinco
orações no dia e na noite”
O homem perguntou: têm outros?
Ele responde: não! Mas pode voluntariar e
jejuar o Ramadão
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O homem perguntou : que mais ? têm outros ?
Ele respondeu: não ! até se quiser voluntariar.
O homem foi mas ficou repitar dizendo: Ó Allah eu não vou aumentar ou diminir disso .
Até o mensageiro(paz e abençoe estejam
sobre ele) disse: Se ele está dizendo a verdade,
ele terá sucesso.)(1)
O mensageiro(paz e abençoe estejam sobre
ele) disse tambem: podemos entrar paraíso por
fazer cinco trabalhos.
Falem a verdade, fazem o pacto , mentam a
responsabilidade, custodiem seu sexo, beixem
suas vista, detendem vossas mãos “
E quando o mensageiro(paz e abençoe estejam sobre ele) foi perguntado sobre o mais trabalho ajuda a pessoa entrar o Paraíso , ele respon(1) Sahih Albukary – o livro da fé, parte de caridade no islã, o
número de discurso(46)
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deu: tomer a Allah e se caracterizar pelos bons
costumes)(1)
Procedimentos de Altrmizy- o livro de bondade e loças, parte “ os bons costumes “, o número de discurso (2004)
A mais resposta do mensageiro(paz e abençoe
estejam sobre ele) sobre as perguntas “ oque é
mais trabalho que ajuda a pessoa para entrar o
paraíso? “
Ele sempre estava a confirmar os deveres,
eviar maiores pecados, se caracertizar pela moralidade, cada trabalho beneficia as pessoas.
E quando um homem perguntou o mensageiro (paz e abençoe estejam sobre ele) : me guia
um trabalho me entra o paraíso ?
O mensageiro(paz e abençoe estejam sobre
(1) Masnad o Imame Ahmed 37/417 o número de discurso(22757)
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ele) respondeu: remoção de objeto nocivo da
estrada “) (1)e disse tambem que : remoção de
objeto nocivo da Estrada é caridade)(2)
Por isso o islã veio para realizar os interesses
de pessoas e do estado e publicar a paz social,
segurança e felicidade de humanidade no mesmo
tempo.
Nós confirmamos executar o procedimento
do mensageiro para trazer as recompensas. Nós
podemos entender a diferença entre os procediemntos da abdução e trabalhos de abdução .
Então o mensageiro(paz e abençoe estejam
sobre ele) encorajou jejuar o dia da Arafa ou dia
da Ashura, estas são questões relacionadas ao
procedimento da abdução .
(1) A respeita de pessoa para o Imame Albukary, página 89, o
número de discurso (228), reporatgem : Muhammed Fouad
Abdelbaky, Dar Alakbar Alislamia , Beirute.
(2) Sahih Muslim- o livro de adoção, parte: conhecimento que a
caridade e para cada tipo conhecido, discurso (1009).
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por isso o mensageiro (paz e abençoe estejam
sobre ele) começou a Ablução por levar as mãos
e depois enxaguar a boca e isso é considerado
procedimento de abdução , porque são questões
de procediemto, mas o que é relacionado o vestimenta , transporte , etc é questão de costumes, e
foi acessível na época do mensageiro(paz e abençoe estejam sobre ele.
E que tem razão não pode dizer : eu não vou
viajar por avião ou pagar um carro hoje, eu vou
viajar por camelô como nosso mensageiro (paz e
abençoe estejam com ele)
que estava a
passar . Isso não é razoável também e não podemos dizer que este vestido não é idêntica ao
preocediemento do mensageiro. enquanto cobrir suas intimidades.
Os costumes são relacionados a tradição e
costumes, as pessoas viram oque é adequado
para suas épocas , a natureza de seus trabalhos e
seus environmentos enquanto não contradizer
Alsharia e legislação alta.
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A intimidade de homem é entre o umbigo e as
pernas e cada vestimenta cobre esta intimidade e
não é diáfano ou descreve o corpo, Não há falta
sobre ele até o homem se vesta suit ou Galabia”
vestimenta Árabe “. A questão é relacionado por
tradição e costumes . e como os juristas mencionaram que o costume é relacionado pelo religião .
Não há falta sobre a vestimenta de humens
da religião está diferente de outros para determina- los entre as pessoas. Como os doutores,
os adevogados, humens da polícia , exército ou
judiciário . Mas fazer esta vestimenta necessária
de religião , ninguém de estudiosos disse assim .
Devemos entender as opiniões de alguns estudiosos em vista de costumes de seus groupos,
suas épocas e seus lugares . O Imame Alshafiy
(que deus tenha piedade dele) considerou que
o lenço de cabeça para os homens é necessário
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e relacionado por sua magnarimidade) (1)e isso é
de acordo com sua condição e seu enviromento
e sua época .
Nós vemos nas eras antigas e mostramos as
desvantagens de alguns enviromentos contemporânea que consideram não colocar o lenço de
cabeça dimiue de magnarimidade, porque é um
costume antigo de groupo. Consideramos que
isso é evidencia de piedade e bondade e quem
contradize isso , é considerado contradizer a religião ou ordenamos as pessoas colocar esta vistamenta de acordo com religião ou prodicemento
devemos sugi- lá, tudo é considerado fechamento do pensamento , contravenção e ignorância .
E oque confirma que a questão é relacionada pelo costume, época e enviromento , oque o
Imame Shatby mencionou (que Allah tenha mi(1) Veja: o educado no jurisprudência do Imame Alshafiy Abi
Ishaq Alshirazy (morreu: 476Hijri) 3/438, edição: Dar Alkutub Alilmia , Beirute

99

الفهم املقاصدي للسنة النبوية برتغايل

sericórdia dele) no seu livro “ Almuafakat” : os
homens não colocam lenço de cabeça e são diferentes de acordo com seus lugares, é considerado feio nos país do leste que caracterizem por
magnarimidade e é considerado bom nos país de
oeste .Então a legislação é diferente de acordo
com isso, nos países de leste é aceitável e não é
aceitável nos países de oeste.)(1)
Não há dúvida que o Imame Alshafi (que Allah
tenha misericórdia dele) – também- considerou
as condições de sua época não é como nossa época e confirmou isso quando mencionou : para entender os costumes, devemos entender os significados e por indução , vemos que os interesses de
pessoas são relacionados pela legislação , quando
não há uma coisa proibida se esteja sem benéfica
e esteja aceitável se haja benéfica dela.)(2)
O Imame Alkarafy(que Allah tenha misericórdia dele) dicibiu colocar as regras de costumes e
(1) O livro de Alwuafika ao Imame Alshatby 2/489
(2) O fonte passado 2/520
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mudar esses costumes são considerados
disputa de estudanties e a ignorância na religião.
E se nós saímos deste país para outro pais, e os
costumes de outro pais são ao contrário de nosso país, nós damos o veredito islâmico de acordo
com os costumes de seus países não é nosso país.
E também se alguém veio para o nosso país e
seus costumes são diferentes de nosso país, nós
damos o veredito islâmico de acordo com os costumes de seu país . (1)(1)
O Imame Ibn Alquim (que Allah tenha misericórdia dele) disse: quem dá um veredicto de religião de acordo com escrito nos livros sem olhar
nos seus costumes, condições , questões possibilidades, é considerado descamihar .)(2)

(1) O livro da Discriminação e dar os vereditos de as leis ao
Imame Alkrafy, P218
(2) O livro de “ Informar os signatories “ ao Ibn Alkaim 3/16
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O imame Ibn Abdin)(1)que Allah tenha misericórdia dele) disse: as questões de religião talvez
sejam estáveis por texto estavel ou sejam estáveis
por concordar as opiniões de juristas. Muitos
destas questões mostradas de acordo com jurista e de acordo com seu costume de seu tempo.
até se ele esteja no outro tempo, ele vai dizer
outro discurso ao contrário de discurso por isso
uma das regras de pesquisa: devemos conhecer
os costumes de pessoas . muitas legislações são
diferentes de acordo com tempo e costumes de
pessoas.)(2)

***
(1) Ele: Muhammed Amin Ibn Omar Ibn Abdelaziz Abdin Aldimashky: jurista da Síria , Imame de Hanifa na sua época
. O mais importantes de suas escritas : Rad Almuhtar Ala
Rad Almuktar e conhecido por os servidores de Ibn Adbin,
Refletir as visitaso que Alhalaby mencionou sobre os pérolas
selecionadas e Grupos de mensagens. (Morreu em 1252 Hijria ) (A Informação ao Zarkaly 6/42)
(2) As mensagens do Ibn Abdin “ a mensagem de costume”
2/172, Dar Alkutub Alilmia
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Seis Tópico:

Os comportamentos do mensageiro(paz e
abençoe estejam sobre ele) no gestão do
estado
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Os comportamentos do mensageiro(paz e
abençoe estejam sobre ele) no gestão do
estado
O mensageiro não era apenas um mensageiro
(paz e abençoe estejam sobre ele), mas ele era
profeta, governador e comandante nos assuntos
relacionados pelas pessoas, adorações, valores e
moralidade.
O mensageiro se- compartou como mensageiro e profeta e seguia com seus amigos. E não
é diferente de acordo com o tempo ou lugar, é
specificados e é conectado pela questão de dever
como jejuar o Ramadão, oração, doação ou Peregrinação ou qualquer questão é conectado pelos
procedimento específicos do mensageiro como
jejuar o dia da Arafa ou Ashura.
Mas nas questões que o mensageiro(paz e
abençoe estejam sobre ele) se- compartou como
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profeta, governador e comandante é dividido em
dois considerações.
A primeira consideração: o mensageiro (paz e
abençoe estejam sobre ele) estava se comparando como profeta e mensageiro.
A segunda consideração: ele (paz e abençoe
estejam sobre ele) estava se comparando como
governador, líder e juíza.) (1)
E a questão de profecia é sua mensagem
é clara no verso “Muhammad não é pai de
nenhum de vossos homens, Mas o Mensageiro
de Allah e o selo) (2)dos Profetas. E Allah, de todas

as cousas, é Onisciente”. O mensageiro de Allah
(paz e abençoe estejam sobre ele) disse : o Allah
me preferiu do que outros profetas em causa de
seis causes. Eu estava enviado por o livro sagrado
(1) Veja: O livro da Discriminação e dar os vereditos de as leis e
os comportamentos de jurista e o Imame ao Alkarafy “, P99 e
depois
(2) Surant Alahzab:40
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“Alcorão” que é escrito por todas as palavras fáceis
e o discurso da mensagem foi descrita por menos
palavras mas sentidos grandes. Publicei a religião
no todo mundo e construí as mesquitas. Estava
enviado para todas as pessoas e fui o último
mensageiro do Allah para as pessoas da terra.) (1)
Nas questões que ele (paz e abençoe estejam
sobre ele) estava a caracterizar pelas características de governador, juíze ou líder. Vamos discutir
um modelo para cada característica.
Na questão que o mensageiro do Allah (paz e
abençoe estejam sobre ele) comparou se como
governador e mensageiro quando ele disse:
“quem vivifica uma terra depois de sua morte, a
terra ficará para si próprio”) (2).

(1) Sahih muslim- o livro” A mesquitos e posições de orações.
Parte: A terra ficada mosquito pra mim e pureza , discurso
(523).
(2) Procedicementos de Abi dawud- o livro: Alkaraj- parte: Fi
Ihia Almawat, discurso (3075).
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O Imame Abo Hanifa (Que Allah tenha misericórdia dele) mencionou : o profeta (paz e
abençoe estejam sobre ele) estava a se compartar
como Imame juíze , por isso ninguém pode vivificar uma terra sem permissão de Imame, por
que isso é si próprio como o feudalismo. O feudalismo precisa de permissão de Imame como
vivificar a terra.)(1)
Por isso não pode haver uma terra e diz “eu
vivificei a terra, é considerada para mim e meu
próprio de acordo com o discurso do mensageiro
(paz e abençoe estejam sobre ele)
Que disse ninguém pode lançar permissão é
relacionado por o direito público, o governador
só pode. Nesta questão o mensageiro se comportou como governador. E se nós seguramos
assim, vai acontecer os caos, tentações e assus(1) O livro: O livro da Discriminação e dar os vereditos de as
leis e os comportamentos de jurista e o Imame ao Alkarafy “,
P111
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tar o domínio público. Talvez as guerras entre as
pessoas mas devemos surgir os leis e constituição
que organizam os negócios do estado e das pessoas.
Nas questões que o protesta (paz e abençoe
estejam sobre ele) se comportou como um comandante, quando ele (paz e abençoe estejam
sobre ele) disse: “quem mata renegado, pode tomar qualquer coisa é si próprio depois de matá
lo”(1).
Ninguém pode sugerir isso agora. Então quando alguém mata terrorista, não deve dizer : eu
devo tomar seu aram, carro ou seu celular ou seu
dinheiro de acordo com oque o profeta fiz antigamente. Porque ele foi comandante e governador,
mas você deve sugerir os leis e as constituições
(1) Sahih Albukary- o livro “ os cincos deveres”, Parte : Quem
não Tomar as coisas de outra pessoa, quem mata renegado,
pode tomar qualquer coisa é si próprio depois de matá lo
sem dar o direito do Allah, e o julgamento do Imame, discurso (3142)
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egípcias e o sistema de estado e as forças armadas.
Nas questões que o profeta (paz e abençoe
estejam sobre ele) se comportou como juíze na
questão de separação entre uma mulher e seu
marido.
Quando a esposa de Thapit Ibn Qis foi para
o profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) e
disse : ó mensageiro do Allah! Thabit é um bom
marido na moralidade e religião, mas não quero
continuar minha vida com ele.
O profeta(paz e abençoe estejam sobre ele)
disse : então pode retornar a parque que ele
apresentou para você?
Ela respondeu :sim!
O mensageiro (paz e abençoe estejam sobre
ele) disse para Thapit : toma sua parque e separe
ela.)(1)
(1) Sahih Albukary- o livro “ separação” – parte : separação
- discurso(4990)
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Nesta situação o mensageiro (paz e abençoe
estejam sobre ele) se comporou como profeta
e juíza. Esta questão é considerada de questões
que os leis organizam na nossa época e devemos
sugi los de acordo com os leis. Isso é conhecido
na religião islâmica “ a separação de juíza” e têm
controles legislados e legislaçã.

***
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O Sete Tópico

Uns Modelos Práticos de Entender o
Propósito da profecia
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O primeiro modelo

Entender os discursos sobre usar o Misuak
Abi Huraira (o Allah esteja satisfeito) disse
que o mensageiro (paz e abençoe estejam sobre
ele) disse : tenho medo que Ordenar minha nação fazer coisas difíceis, ordenasse usar o Miswak
com cada oração.) (1)
Zaid Ibn Khaled Alghny (O Allah esteja satisfeito) disse : eu ouvi o mensageiro (paz e abençoe
estejam sobre ele) dizendo : tenho medo que
Ordenar minha nação fazer coisas difíceis, ordenasse usar o Miswak com cada oração.)(2)
(1) Sahih Albukary- o livro: Sexta- feira, parte: Miswak no Sextafeira, dicurso(887)
(2) procedimentos de Abi Dawud- livro:pureza, parte: Miswak,
dicurso(46), procedimentos Ibn Maga- livro: pureza e sua
procedimento , parte: o Miswak , discurso(287), edição : Dar
Alrissala Alalamia .
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Abi Huraira (o Allah esteja satisfeito) disse
que o mensageiro (paz e abençoe estejam sobre
ele) disse : tenho medo que Ordenar minha nação fazer coisas difíceis, ordenasse usar o Miswak
com cada ablução.)(1)
Huzaifa (o Allah esteja satisfeito) disse: quando o profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) se
levantava, usava o Miswak.)(2)
Almikdam Ibn Sharih e seu pai (o Allah esteja
satisfeito) dizeram: eu perguntei a senhora A’sha
(o Allah esteja satisfeito) por qual o profeta (paz
e abençoe estejam sobre ele) começa quando
ele entra sua casa? Ela respondeu : por usar (o
Miswak).)(3)

(1) procedimentos de Abi dawud- fonte passado.
(2) Sahih Albukary- livro: ablação , parte: Miswak, discurso(245),
Sahih Muslim –livro : pureza, parte: Miswak, discurso(255),
significa : levar o Miswak
(3) Sahih Muslim – livro: Pureza- parte : Miswak, discurso(253).
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Amer Ibn Rabi’a disse : eu vi o profeta (paz e
abençoe estejam sobre ele) usava o Miswak quando estava jejuante.) (1)
O profeta (paz e abençoe estejam sobre ele)
apresentou a sabedoria de usar o Miswak no dia
dia e ficou sua rotina, quando ele disse : Miswak
é purificado para manter a boca e é satisfeito ao
Allah.)(2)
Então o propósito de usar o Miswak é purificação para a boca e manter a saúde com bom
cheiro e remover qualquer cheiro feio e protejer
os dentes e fortalecer a gingiva. Esse objetivo alcança quando usa o Miswak que é feito de árvore
chamada Salvadora (Arak). Não há falta sobre escovar os dentes por Miswak ou por outra coisa
como escova de dente e pasta de dente. Mas nós
confirmamos usar o Miswak especialmente e vi(1) Sahih Albukary- livro: o jejuar, parte: Miswak úmido e seco
ao jejuante.
(2) Passado fonte: mesma posição
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mos que o Miswak é exemplo de piedade e bondade. Colocamos um, dois ou três Miswak no bulso pequeno da vestimenta apenas talvez aconteça
poeira ou mudanças na atmosfera. Achamos que
nós fazemos como o procidemento do profeta e
quem não faz assim, é considerado contrcaminha o prodcimento, mas isso é fechamento. De
Quem não entende a essência do sentido de texto e o contexto exatamente e seus aspectos. Nosso mensageiro (paz e abençoe estejam sobre ele)
e seus companheiros (o Allah esteja satisfeito)
usavam o que era fácil e acessível nas suas épocas, mas se ele vivessem na nossa época, usassem
o melhor, mais útil e mais moderno em todos os
campos.
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O Segundo Modelo

Entender os discursos de limpar a cama
Abi Huraira (Allah esteja satisfeito) narrou que
o mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre
ele) disse : (se alguém vai dormir, deve limbar
sua cama por um parte da vestimenta, por que
ele não sabe oque é ficado na cama e quando
quiser durmir, durma no seu parte direito de seu
corpo, mencione o nome de Allah e diga :Em teu
nome, meu senhor, eu me deito e em teu nome
eu me levanto Então, se você pegar minha alma,
então tenha piedade dela e, se você devê-lo (para
o meu corpo), proteja-o da maneira que você
protege seus servos justos (1). (1)
Abi Huraira (Allah esteja satisfeito) narrou que
o mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre
(1) Sahih Albukary- livro: as orações - parte: mencionar o Allah e
ler antes de durmir- discurso:6320
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ele) disse : se alguém vai dormir, deve limbar sua
cama por um parte da vestimenta, por que ele
não sabe oque é ficado na cama e quando quiser
durmir, durma no seu parte direito de seu corpo, mencione o nome de Allah e diga :Em teu
nome, meu senhor, eu me deito e em teu nome
eu me levanto então, se você pegar minha alma,
então tenha piedade dela e, se você devê-lo (para
o meu corpo), proteja-o da maneira que você
protege seus servos justos. E quando ele acorda,
diga : graças a Deus que volta minha alma para
meu corpo de novo e me deixa mencioná lo. (2) (1)
Sahih Albukary- livro: Crença na unicidade de
Allah - parte: rezar por os nomes de Allah- discurso: 7393- procedimento de Altrmezy- parte: as
orações de mensageiro (a paz e abençoe estejam
sobre ele)- discurso :3401
Abi Huraira (Allah esteja satisfeito) narrou que
o mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre
(1) Sahih Muslim- livro: o mencionar, rezar, arrependimento e
perdoar- parte: oque é dito antes de durmir- discurso: 2714

الفهم املقاصدي للسنة النبوية برتغايل

120

ele) disse : (se alguém vai dormir, deve limpar
sua cama por um parte da vestimenta, por que
ele não sabe oque é ficado na cama e quando
quiser durmir, durma no seu parte direito de seu
corpo, mencione o nome de Allah e diga :Em teu
nome, meu senhor, eu me deito e em teu nome
eu me levanto Então, se você pegar minha alma,
então tenha piedade dela e, se você devê-lo (para
o meu corpo), proteja-o da maneira que você
protege seus servos jursto.)(1)
Então limpar a cama por um parte de sua
vestimenta franjada.)(2). É melhor para o homem
limpar sua cama por sua vestimenta ao inves de
mão ate nao acontece prejuízo na mão. Se nós
olharamos o texto de fora, o que deve fazer a
pessoa cuja vestimenta sem parte longe como as
roupas modernas, naio pode fazer isso.
(1) Masnd albazar 15/161- discurso(8506)- reportagem: Mahfoud
Abdelrahman Zain Allah- publicação : Maktaba Al’lum wa Alhikm em AlMadina- primeira edição 1988 .
(2) franjar a vestimenta: linhas ficadas no final de parte de vestiemnta sem tecer – reportagem : Academia da língua Árabe
–publicação: Dar Aldawa
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Se nós olharamos para o propósito de texto,
mas se nós olharamos para o sentido fundo de
limpar a cama e confirmamos que não há nada,
causa prejuízo , inseto. O homem pode fazer isso
por instrumento moderno e pode realizar o mesmo propósito sem usar sua vestimenta ou por
Aspirador de pó e vassoura ou Espanador e etc.
A lição não é relacionada por usar o parte da
vestimenta mas como limpar o lugar e confirmamos que não há prejuízo ao homem;
e podemos realizar o mesmo propósito por
usar Espanador ou qualquer instrumento . Mas
quando o profeta (a paz e abençoe estejam sobre
ele) mencionou o parte de vestimenta , por que
isso foi acessível na sua época e sua nação. De
acordo com seus costumes e é adequado naqueles dias, até não dá ordens difíceis e não combina com suas vidas simples naquele era. Mas ele
disse para as pessoas : limpem suas camas antes
de durmir, por qualquer instrumento ou pelo
parte de suas vestimentas.
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Mas alguns juntas representaram o propósito
de usar o parte da vestamento para limpar a cama
que (a paz e abençoe estejam sobre ele) ordneeu
Até não acontece produize na mão, talvez esteja
ficado na cama como poeira, bichos, escorpião
ou pau de Aguila, talvez preduze o sonolento
e não se senta, ou quando o homem limpa sua
cama por mão) (1),sem usar outro instrumento e
isso confirma o sentido exatamente.
Por isso quem faz como o mensageiro disse,
usa um parte de vestimenta por que sua vida é
como a vida do mensageiro não há falta sobre
fazer assim e seguir o sentido de fora. Por isso
devemos entender o sentido claro e o propósito
deste discurso do mensageiro que tentou combinar com as pessoas e as condições de pessoas e
(1) Veja: a explicação de Alnaway/ Sahih muslim 17/37- publicação: Dar Akbar Alturath Alarabi– Beirute. Tuhfa Alahwazy por
explicação de Jamia Altrmizy 9/244- publicação: Dar Alkutub
Alilmia , Beirute, Informar os sentidos de Alsahah Ibn Hubaira 6/281- edição: Alwatan
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a vida de negócios. Mas não entender o sentido
real do discurso e entender que as pessoas devem fazer como o mensageiro mencionou, isso
é considerado fechamento de pensamento e não
apreciar a vida de negócios de pessoas.
Alguém acha que entende o discurso do mensageiro e ninguém entende o sentido apenas de
desenvolvimento da vida, é injustiça clara para o
prodicemento do mensageiro (a paz e abençoe
estejam sobre ele)
E é considerado entenda má e não concorda
com os propósitos de legislação e confirmar realizar a limpeza e beleza por maneiras de urbanização e promoção; enquanto no seu quadro do
patência. De acordo com não há regra proibida
estas questões.
Ibn Thalaba Alkashny(Allah esteja satisfeito)
disse que o mensageiro (paz e abençoe estejam
com ele) disse : Allah (tudo poderoso) impôs uns
preceitos invisíveis, não violem- nos. Essas são
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limites de Allah, então, não os trangridais e não
falou sobre umas coisas sem esquecer. Não procurem nas. (1)
Ibn Abbas (Allah esteja satisfeito) disse :pessoas de inverídicamente estiveram a comer coisas e fazer coisas e não estiveram comer ou fazer
outras e consideram aquelas são feias até o mensageiro foi enviado e Allah tornou lícita algumas e
proibiu outras e não explica outras “isso é considerado indulgência” não fá-lo à dar conta. Até
mencionou. Reciteu “não encontro, no que se
me revelou, nada de proibido para quem queira
alimentar-se”)(2)

***

(1) procedimentos de Aldar kutny- livro: Alradaa 5/325- discurso: 4396- edição : Mu’sst Alrisala– Beirute – Líbano
(2) Alhahim narrou no Almustadrik 4/128 – discurso: 7113
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O terceiro modelo

Entender os discursos de prolongar a vestimenta
Ibn Omar (Allah esteja satisfeito) disse que o
mensageiro (paz e abençoe estejam sobre ele) :
Allah não olha para quem prolonga sua vestimenta para arrogância. (1)(1)
Abdullah Ibn Omar (Allah esteja satisfeito)
disse :o mensageiro (paz e abençoe estejam sobre
ele) :quem dobra sua vestimenta até o tornozelos
e Allah não olha para ele no dia da ressurreição.
Então disse para Muhareb: o mensageiro mencionou a vestimenta de baixo de corpo?
(1) Sahih Albukary- livro: vestimenta- parte: o discurso de Allah
(todo pedroso) “ Dize Quem proibiu os ornamentos que
Allah criou para seus servos - discurso: 5783- Sahih Muslim
– livro: a vestimenta e os ornamentos- parte: proibição de
prolongar a vestimenta aos homens para arrogância e conhecimento de limite permitido na vestimenta discurso: 5791
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Muhareb respondeu : camisa ou vestimenta
do baixo.)(1)
Abdullah Ibn Omar (Allah esteja satisfeito)
disse :o mensageiro (paz e abençoe estejam sobre
ele) :quem dobra sua vestimenta até o tornozelos
e Allah não olha para ele no dia da ressurreição.
Abo Bakr disse: O mensageiro! Um parte de
minha vestimenta toca a terra quando eu sento
mas eu tenho cuidade
O mensageiro(paz e abençoe estejam sobre
ele): você não e arrogante e nao prolonga sua
vestimenta para arrogância.
Moisés disse: eu disse ao Salim, ele emnsionou Abdellah? “ quem pologna sua vestimenta”?
(1) Sahih Albukary- livro: vestimenta- parte: prolongar a vestimameta para arrogância- discurso: 5791
Sahih Albukary- livro: as moralidades de amigos do profeta
(paz e abençoe estejam sobre ele) – parte: discurso do profeta
(paz e abençoe estejam sobre ele): (se tivesse amigo)- discurso:
3665
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Ele repondeu: eu o- ouvi mencionar sua vestimenta.
Ibn Omar (Allah esteja satisfeito) viu um homem se - vestindo vestimenta alta e perguntou :
De onde você é? O homem respondeu : eu sou
homem de group “Bany Laith”.
Ibn Omar o-conheceu e disse:ouvi o mensageiro (paz e abençoe estejam com ele) disse :
quem se - vesta uma vestimenta alta, significa isso
arrogância por isso Allah não olha para ele no dia
de ressurreição.)(1)
Ibn Zar (Allah esteja satisfeito) disse que o
profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) disse:
Três pessoas nem falará Allah, nem as olhará no
dia da ressurreição, nem os significará, e terão
doloroso castigo e o mensageiro (paz e abençoe
(1) Sahih Muslim – livro: vestimenta e os ornamentos, parte:
proibição de prolongar a vestimenta aos homens para arrogância e conhecimento de limite permitido na vestimentadiscurso: 2085
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estejam sobre ele) estava a repetir três vezes até
eu disse : perderão - se quem? Quem perderão se
Ó mensageiro? O mensageiro respondeu :quem
prologa sua vestimenta ou sua camisa quem não
os que dependem suas riquezas e fazem seguir
oque desprenderam alarde, quem venda suas
venda por mentira. )(1)
Abi Huraira (Allah esteja satisfeito) disse: o
profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) disse:
quem se vesta sua vestimenta baixa de tornozelo,
entra o inferno.)(2)
Por olhar nos seguintes discursos, confirmamos que o mensageiro afastou a vestimenta que
(1) Sahih muslim – livro: a fé - parte: aperencia de proibição de
prolongar a camisa, fazem seguir oque desprenderam alarde,
quem venda suas venda por mentira, Três pessoas nem falará
Allah, nem as olhará no dia da ressurreição, nem os significará, e terão doloroso castigo – discurso: 106
(2) Sahih AlBukary- livro: vestimenta – parte: oque é baixo de
tornozelo, e no inferno- discurso: 5787 – Sunan Alnsai – livro: ornamentos – parte: baixo de tornozelo de vestimentadiscurso: 5331
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está baixo de tornozelo em causa de arrogância
entra as pessoas por que vestir as vestimentas
longes na época do mensageiro significa arrogância, orgulho e requiza. E no discurso “ quem se
vesta assim para arrogância”.
por isso o mensageiro afastou. Até a pessoa
vesta a vestimenta longe para arrogância, isso
é considerado proibido, mas vestir a vestimenta
longe sem arrogância. Não é considerado proibido. Esta questão mencionada claramente nos
discursos “primeiro, segundo, terceiro e quarto”.
Mas o discurso de “cada vestimenta é baixa do
tornozelo do pé, entra o inferno.” e o discurso de
três pessoas quem Allah não lhes falará, olhará no
dia de ressurreição.
Enquanto a restrição é mencionada em outros
discursos, confirmam que a proibição de prolongar de vestimenta é relacionada por arrogância .
isso é a causa de prologar a vestimenta.
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O Imame Alnwawy) (1)(que Allah tenha misericórdia dele) mencionou que a restrição de prolongar a vestimenta em causa de arrogância , specilizou se prolongar a vestiemta geralmente em
causa de arrogância, o profeta (paz e abençoe
estejam sobre ele) permitiu isso para Abi Bakr
Alsdiq (Allah esteja satisfeito) e disse: você não
um destas pessoas que prolognam a vestimenta
para arrogância .)(2)
Ibn Alhajar (3)(que Allah tenha misericórdia
dele ) disse que a restrição nestes discursos é
relacionada por arrogância , se prolongar a vestimenta sem arrogância , não há falta sobre prolongar.
(1) Ele: Abo Zakaria Muhy Aldin, Yahia Ibn Sharaf Alnawawy Alshafy, e de Huran na Síria . Nasceu em 631 Hijri, jurista no
jurisprudência e discurso, umas das suas escritas famosas:
Alminhag na explicação de Sharh Sahih Muslim e Riad Alsalhin, morreu em 676 Hijri.(A Informação ao Zarkaly 8/149)
(2) Explicação de Alnawawy, Sahih Muslim 2/116
(3) Ele: Shik Alislam Abo Alfadl, Shihab Aldin Ahmed Ibn Ali Ibn
Muhammed Alasqalany, famoso por Ibn Hajar, nasceu em
773 Hijri, umas das suas escritas: Fath Albary, língua da balança , morreu em 852 Hijri. (A Informação ao Zarkaly 1/178)
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Não há falta sobre prolongar, se seja sem arrogância .)(1)
Alhafiz Aliraqi) (2)(que Allah tenha misericórdia dele) disse: mas os discursos sobre “ oque é
baixo de tornozelo, e no inferno” significa a arrogância .)(3)
Alshawkany (que Allah tenha misericórdia
dele) disse: É necessário levar adiante sua palavra. « É a arrogância” . No hadith de Jaber que ele
saiu da maioria, então a ameaça no hadith é direcionada para aquele que fez isso arrogância. E o
ditado de que pronlongar a vestimente em causa
de arrogância assumiu o significado aparente do
(1) Fath Albary explicação de Sahih Albukary ao Ibn Hajr Alasqalany 10/263 – PublicaçãoL Dar Almarifa – Beruite
(2) Ele : Abo Alfadl Zain Aldin Abdelrahim Ibn Alhusseinm famoso por Hafiz Alaraqui, grande narrador aos discursos, nasceu
em 725 Hijri. Umas das suas escritas: Almugni An Haml Alasfar fi Alisfar fi takrig Ahadiz Alihia, Alalfia Fi Mustalah Alhadiz.
Morreu no Cairo em 806 Hijri. (A’alam ao Zarkaly 3/344)
(3) Tarh Altathrib fi sharh Altaqrib ao Zain Aldin Aliraqi 8/174.
Edição : Almsria Alkadima
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hadith de Jabir é motivado pela necessidade. É
relatado pelo Profeta (paz e abençoe estejam
sobre ele) para Abi Bakr Alsdiq (Allah esteja satisfeito) e disse: você não um destas pessoas que
prolognam a vestimenta para arrogância .
Aba Hanifa ) (1)(que Allah tenha misericórdia
dele) estava a se vestir uma vestimenta cara e
longe até terra, custou 400 Dinar (moeda na época do profeta) .
Um homem disse para ele: o mensageiro
afastou-nos prolongar nossas vestimentas, certo?
Ele respondeu: isso é relacionados por arrogentes e não sou um daqueles.)(2)
(1) Nail Alawtar ao Shawkany 2/133. Publicação : Dar Alahadith,
Egito.
Ele: o Imame Abo Hanifa Alnuman Ibn Thabit Altimi Alkufi.
Jurista, cientista do Iraq, um dos quatros juristas no Sunah,
establishou o Hanafismo, nasceu em 80 Hijri. Na vida de
companheiros do mensageiro , morreu 150 Hijri.
(Caminho de Nobres 6/390)
(2) As respeitas da Alsharia ao Ibn Muflh Almqdissi 3/521 . pub-
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No final nós confirmamos que a questão da
vestimenta é relacionada por costumes de povo,
não adoção dele .então a proibição é relacionado
por arrogância e devemos entender os costumes
e manter a limpeza da vestimenta .

***

licação: Alam Alkutub
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O quarto modelo

Entender os discursos sobre a caridade de
Alfitr
Ibn Omar (Allah esteja satisfeito) disse :o
mensageiro de Allah (paz e abençoe estejam com
ele) impôs a doação de fitr é Sa) (1)de Cevada ao
servo ou pessoa livre, homem, mulher, pequeno
ou grande dos muçulmanos. Ordenou sair esta
caridade antes de sair à oração.)(2)
Abi said (Allah esteja satisfeito) disse : nós estávamos a sair a doação de Alfitr “Sa de comida
ou Cevada ou Tâmara ou Jamid “leite amargo” ou
passa”.)(3)
(1) medida Islâmica e igual dois quilos e meio (2,6)
(2) Sahih Albukary- Livro: doação - parte: obrigatória de caridade de Alfitr- discurso:1503 . Sahih Muslim – livro: doação
- parte: doação de alfitr aos muçulmanos de Tâmara e Cevada- discurso: 984
(3) Sahih Albuzary- livro: doação - parte: obrigatória de cari-
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Amr Ibn Shaid, seu pai e seu avô teria dito
que o profeta (paz e abençoe estejam com ele)
enviou um chamador nas ruas e estradas de Meca
dizendo entre as pessoas: a doação de Alfitr é
obrigatória para cada muçulmano, servo ou pessoa livre, homem, mulher, pequeno ou grande,
é considerada dois Mada) (1)de tringo ou outra
coisa ou Sa de comida, no outro contexto mencionada (Sa de farinha).)(2)
Ibn Alabass (Allah esteja satisfeito) disse: o
mensageiro do Allah(paz e abençoe estejam
sobre ele ) impõe
A doação de Alfitr que é considerada castidade para o jejuante de frivolidade e união carnal
e para necessitados, quem a- sai entes de oração,
dade de Alfitr, Sa de comida- discurso: 1506 – Sahih Muslim
– livro: doação de Alfitr Tâmara e Cevada- discurso: 985
(1) Sa é medida Islâmica e igual = 4 Mada (Mada é Igual da
quantidade ficada na mão de pessoa)
(2) Os procedimentos de Altrmizy- livro: doação - parte: doação
de Alfitr- discurso: 674.
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é considerada acessível e quem a- sai depois de
rezar, é considerada caridade de caridades.)(1)
Nafi Ibn e Ibn Omar (Allah esteja satisfeito)
narraram : o profeta (paz e abençoe estejam
sobre ele) disse a caridade do Ramadão é obrigatória para homem, mulher, servo, livre e é
igual de Sa de Tâmara, Cevada e as pessoas contaram “metade de Sa de farinha”,Ibn Omar (Allah
esteja satisfeito com ele) dava a Tâmara mas as
pessoas de Almadina quiseram Cevada, por isso
ele saiu antes de Alfir por um or dois dias. Para
o pequeno, grande e dava para as pessoas que
acteditaram – nos, a- saia antes de um ou dois
dias de Alfitr.
Abi said Alkuzary(Allah esteja satisfeito com
ele) narrou : nós dávamos a caridade na época do
(1) Os procedimentos de Abi Daoud – Livro: caridade- parte:
caridade de Alfitr- discurso: 1609- prodicementos de Ibn
Maga- partes: caridade de Alfitr – discurso 1827
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profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) é Sa de
comida, Sa de Tâmara, Cevada ou passa e quando
Muawia chegou e Morrena apareceu, disse : veja
que Mada deste é igual de dois Mada, Morrena
significa Espelta.)(1)
No contexto do Muslim Abi said (Allah esteja
satisfeito com ele) disse: Nós saíamos esmola de
Alfir para cada pequeno, grande
Servo e livre. É considerado Sa de comida,
Jamid ‘leite aramgo’, Cevada, Tâmara ou passa na
época do mensageiro estava entre nos. Estávamos a seguir assim até Muawia chegou realizar
a Peregrinação ou Omra e chamou entre as pessoas no Minbar dizendo : veja que dois Mada de
Espelta de Levante Mediterrâneo é igual de um
Sa de Tâmara, até se pessoas acreditaram isso.)(2)
(1) Sahih Albukary - Livro: doação - parte: caridade de Alfitr ao
servo e livre - discurso: 1511
(2) Sahih Albukary- livro: doação - parte: Sa de passa- discurso
1508
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No contexto de “nós saíamos a doação de
Alfitr e o mensageiro (a paz e abençoe estejam
sobre ele) entre nos para cada de três tipos: Sa
de Tâmara, leite ‘amargo’ e cevado, “ ja estvamos
a sair como assim, ate Muawia disse: dois de Mada
de farinha e igual de Sa de Tâmara.)(1)
O Imame AlBukhari narrou que Moaz Ibn Gabal (Allah esteja satisfeito com ele) disse para as
pessoas de levante de mediterrânea “me dêem
uma vestimenta al invés de Cevada ou molho, é
melhor aos amigos do mensageiro em AlMadina.)(2)
O propósito de sair a caridade é ajudar o
pobre ficar rico e realizer o melhor e interesse
(1) Sahih Muslim- livro: zakaa- parte: caridade de Alfitr aos
muçulmanos de Tâmara e cevada- discurso: 985 – Madan:
dois Mada. Mada: 1/4 a Sa. Morrena: Espelta, metade de Sa
dela é igual de Mada de Tâmara ou oque são iguais dela nos
tipos
(2) Os procedimentos de Ibn Maga – parte: caridade de Alfitr
3/1830 Sahih Albukary- livro: doação – parte: Alard na doação.
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Ihe. Os estudiosos confirmaram que onde fica o
interesse é a legislação de Allah.
Ele concordou com isso, onde fica o interesse
do pobre, é a caridade de Alfitr. É melhor que a
caridade é adequada para as condições do tempo, especialmente nessa época, a caridade é comida, é melhor e também se o interesse do pobre
é sua necessidade ficem em obtener o dinheiro, é
a caridade “ dinheiro”.
Isso é que nosso Senhor Mawia Ibn Abi Sufian
(Allah esteja satisfeito com ele) fiz a metade de
Sa é Mudan de Espelta e é igual de Sa de Tâmara.
Faz o valor é fundamento de sair a caridade. Se
o valor não fosse considerado para ele, não fiz a
metade de medida de Espelta é igual de Sa de
Tâmara, é bastante e igual.
Isso é nosso senhor Moaz Ibn Gabal (Allah
esteja satisfeito com ele) leva na sua conta o interesse da pessoa que sai a caridade e a pessoa que
recebe a caridade as duas. As pessoas de Levante
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Medeieranreo aceitam por vestimenta como caridade ao invés de milho ou Cevada e explicou
dizendo : isso é fácil para vocês e mais útil aos
amigos do mensageiro (paz e abençoe estejam
sobre ele) em AlMadina. Por isso ele levantou na
sua conta o interesse considerado e o propósito.
Ele tem opinião, ciência e ponto de vista entre os
amigos do mensageiro.
Abo Youssef.) (1)é o amigo de Abo Hanifa (que
Allah tenha misericórdia dele) disse : eu gosto
da farinha mais do que Espelta. Drham (moeda
naquela era) é melhor do que farinha e Espelta
para mim, por que isso é perto da necessidade
de pobre.) (2)
(1) Ele: yakub Ibn Abrahaa Ibn Habib Alansary Alkufy Albugdady- amigo do Imame Abi Hanifa- nasceu em 113 Hijri- era
jurista e pesquisador nos discursos- o primeiro que publicou
Hanifismo, primeiro conhecido por Juíze de Juízes - primeiro
escitor nos livros de jurisprudência - umas das suas escritas:
A doação, Alamaly na jurisprudência de acordo com forma
de Hanifismo- morreu em 182 Hijri. (A informação ao Zarkaly
8/193).
(2) Escolher para explanar o escolhido– livro: Doação ao Ibn
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Os juristas concordaram com sair a Esmola
de Alfitr é de acordo com necessidade de estado. Talvez a maioria de necessidades de estado
seja outra coisa, não é mencionada entre os tipos
mencionados no discurso. Alguns países, sua
necessidade é trango, outro é milho e outros é
arroz. Por isso os juristas concordaram com esta
regra por que isso é fácil para a pessoa que sai a
caridade e levar na conta o interesse de pobre
no mesmo tempo. De acordo com o discurso de
nosso Senhor Moaz para as pessoas de Aliaman:
isso é fácil e mais útil aos amigos do mensageiro
(a paz e abençoe estejam sobre ele) em AlMadina.
Quem medita na realidade, no nosso tempo,
no nosso lugar e na nossa época, vê que sair a valor geralmente é o mais útil ao pobre. De acordo
com a Habilidade de pessoa em sair o valor , Ele
Mawdud Alhnafi, morreu em 683 Hijri, P16, Dar Almarifa,
Bada’a Alsana’a Fi Tartib Alsharia ao Abi Bakr Ibn Massoud
Ibn Ahmed Alksany- morreu 587 Hijri- 2/72 , publicação :
Dar Alkutub Alilmia – segunda edição 1406 Hijri – 1986
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sabe as necessidades de pessoas. Também se Esmola seja milho, arroz, farinha ou Cevada. Talvez
o pobre vá vender essas mercadorias por metade
de sua valor ou menor as vezes. Isso refleta negativamente ao interesse de pobre. E nossa vista
que a valor é mais útil ao pobre no nosso tempo.
Por isso não há falta se a caridade esteja uma
de tipos mencionados no discurso do mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre ele) ou outro
tipos da comida e milho como nosso senhor
Muawia Ibn Abi Sufian (que Allah tenha misericórdia dele) e os amigos do mensageiro concordaram com ele ou valor. Não há falta sobre a
questão diferente entre os estudientes. A gera
é se os juristas concordaram com opinião, ninguém pode objetar e alguém objeta esta opinião,
há falta sobre ele não sobre a opinião.

***
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Cinco modelo

Entender os discursos de Sacrifício
Salam Ibn Alakwa’ (Allah esteja satisfeito)
disse: o profeta (paz e abençoe estejam sobre
ele) disse: quem abateu, não salve carne na sua
casa mais de três dias, deve distribuir tudo aos
pobres. No próximo ano, as pessoas dizeram, salvem a carne para vocês, o ano passado foi muito
difícil e quis vocês ajudar as ouras pessoas.)(1)
Abi Said Alkudary (Allah esteja satisfeito)
disse: o mensageiro do Allah(paz e abençoe estejam sobre ele) disse: não comam a carne mais de
três dias. Até reclamaram o mensageiro que eles
têm filhos, servos e precisam de mais carne. Até
(1) Sahih AlBukary- livro: sacrifício - parte: o que é comida da
carne de sacrifício e oque é restante - discurso: 5569
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o mensageiro disse : comam almentem e sarvem
o carne.)(1)
Abdullah Ibn Wakid narrou que: o mensageiro afastou comer a carne depois de três dias de
abater e disse: eu mencionei isso para Omara, ela
disse: você disse a verdade, eu ouvi a senhora
A’sha diz Aldafa(3) (2)veio a Almadina na época
do mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre
ele) nos dias de abater,
Mensageiro disse: salvem suas carnes para 3
dias e saem o restante aos necessitados “ Aldafa”.
E depois as pessoas dizeram: O mensageiro
do Allah, as pessaos dissolveram a graxa) (3)e extrairam o sebo de carne.
(1) Sahih Muskim- livro: sacrifício- parte: explicação oque é afastedo de comer os carnes de sacrifício depois de três dias no
início do Islã e oque é permitido – discurso: 1973
(2) Aldafa(um groupo anda junto e levemente , dos beduinos,
veem a Almadina nos dias de sacrifício e o mensageiro ordeneu as pessoas não salvem a carne e dêem para Aldafa . (a
língua de Árabes ao Ibn Manzour- 9/104) edição : Dar SadirBeruite - Terceira edição - 1414 Hijri
(3) Reportagem: tahir Ahmed Alzawy- Mahmoud Muhammed Altnahy- edição : Almaktaba AlDawlia – Beruite 1399 hijri- 1979
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O mensageiro (a paz e abençoe estejam sobre
ele ) perguntou: oque e isso?
As pessoas reponderam: você nos- afastou comer os carnes depois de três dias.
O mensageiro disse: eu nos- afastei para alimentar Aldafa ((um groupo de necessitados prescisaram comer)), mas comam, salvam e dêem caridade de carne.)(1)
Ibn Omar (Allah esteja satisfeito) disse que o
profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) disse:
não coma sua carne mais de três dias.(2)
Por ler os contextos destes discursos e o
ocasão de cada discurso, ilustrou que o discurso
(1) Sahih Muskim- livro: O Sacrifício- parte: explicação oque é
afastedo de comer as carnes de Sacrifício depois de três dias
no início do Islã e oque é permitido – discurso: 1973
(2) Os procedimentos Altrmizy- livro: Sacrifício de
mensageiro(paz e abençoe estejam sobre ele) – parte: odeiar comer a carne de Sacrifício depois de três dias - discurso:
1509
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de “comam, dêem um parte de carne aos necessitados e selvem”, e o discurso de “não comam os
carnes de Qurbani mais de três dias : cada discurso tem um coação diferente de outro e condição
diferente.
Onde fica a prosperidade, aplicam o discurso
de (paz e abençoe estejam sobre ele)” comam,
dêem um parte de carne aos necessitados e salvem”. E onde fica a necessidade de pobres e
necesstidos que presciam comer carne, seguem
o discurso de “não comam as carnes de Sacrifício mais de três dias” Por isso naquele ano o
mensageiro afastou eles e no próximo ano, eles
perguntaram - ano de novo “ Ó mensageiro! no
ano passado, você nos afastou comer a carne de
Sacrifício mais de três dias, certo? (Paz e abençoe estejam sobre ele) respondeu : sim! Comam,
alimentem e salvem porque aquele ano estava
cheio de pobres por isso devem ajudá- los de
acordo com o discurso” quem abate, não salve a
carne na sua casa mais de três dias.
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Maioria das pessoas entendem o discurso de
mensageiro(paz e abençoe estejam sobre ele )”
comam, dêem um parte de carne aos necessitados e salvem”. E olhamos para os discursos de
alguns juristas sobre dividir a carne de sacrifício
em três partes: um terço para os pobres, um terço como presentes, um terço para a pessoa e sua
familia, e taxa fixa, mas o propósito e a pessoa
deve dar os pobres um parte ate se 1/3 de taxa de
carne, quem almenta, Allah o- almenta
Muitas pessoas esquecem o discurso de nosso
profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) quando ele viu as pessoas, disse : quem sacrifice, não
salva carne na sua casa mais de três dias” e no
próximo ano, as pessoas dizeram: O mensageiro do Allah ! fazemos como ano passado?. Ele
repondeu: comam, selvam e dao , naquele ano,
existiriam muitos pobres e quis vocês ajudá –los.
Onde fica a prosperidade, aplicam o discurso de
(paz e abençoe estejam sobre ele)”
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comam, dêem se um parte de carne aos necessitados e salvem”. E onde fica a necessidade
de pobres e necesstidos que presciam comer
a carne, seguem o discurso de “não comam as
carnes de Sacrifício mais de três dias”
Devemos confirmar a importância de ajudar
os pobres e necessitados e fornecer Ihes parte
bastante de Qurbanie nosso profeta (paz e abençoe estejam sobre ele) perguntou a senhora A’sha
(Allah esteja satisfeito) quando eles abateram
uma cabra Profeta : qual é restante dessa cabra?
Ela respondeu : o cotovelo O mensageiro disse
nesse momento : não! O Restante é tudo Exceto
o cotovelo)(1), quem sai caridade, é restante para
ele porque o que há junto de vós se exaure, mas
oque há junto de Allah é permanente .
O Allah (tudo poderoso) diz no Alqurao “ O
que há junto de vós se exaure, mas o que há
junto de Allah é permanente”)(2).
(1) Os procedimentos de Altrmizy- livro: casamento- discurso:
2470
(2) Surat Alnahl: 96
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Nossa profeta (paz e abençoe estejam sobre
ele) nos encorajou para alimentar os pobres e necessitados nos dias de festa. Ele disse : enriquecem os pobres nesses dias) (1)” significa dêem
se e ajudam nos até não os pobres perguntaram
os outros nesse dia e não embaracem- nos , as
graças acrescentam, por gradecer e remover por
ingratidão. Allah diz : em verdade, seagradeceis,
acrescentar-vos-ei Minhas graças. Mas, em verdade, se estais ingratos, por certo, Meu castigo
será veemente”).(2)
O Allah (tudo poderoso) diz “Ei-vos
convocados a despender no caminho de Allah;
então, há dentre vós, quem se mostre avaro. E
quem se mostra avaro se mostra avaro, apenas,
em prejuízo de si mesmo. E Allah é O Bastante
a Si Mesmo, e vós sois os pobres. E, se voltais as
(1) Os procedimentos de Aldar kotny- livro: Caridade de Alfitrdiscurso: 2133
(2) Surat Abraão

153

الفهم املقاصدي للسنة النبوية برتغايل

costas, Ele vos substituirá por outro povo; em
seguida, eles não serão iguais a vós.”)(1)

Nosso profeta (paz e abençoe estejam sobre
ele) disse :”não há dia em que o povo se levanta
mas dois anjos descem e um deles diz : Ó Allah,
dar em compensação a quem passa em caridade
e outro diz : ó Allah destruir aquele que detém.”)(2)
O mensageiro(paz e abençoe estejam sobre
ele) disse: Allah dá sustento algumas pessoas presentes, ajudam os pobres ou necessitados e não
ficam nervosas para as questões das pessoas e Satisfazem seus pedidos com prazer por isso o Allah
dá sustento estas pessoas para ajudar outras.
O Allah specializou algumas pessoas e dou
presentes para ajudar as outras pessoas e se estas
(1) Surat Muhammed: 38
(2) Sahih Albukary- Livro: Doação parte: discurso de Allah
(Então, quanto a quem da e teme a Allah, e confirma a mais
bela verdade, a esse, facilitar-lhe-emos o acesso ao caminho
facil)
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pessoas apresentem estas presentes em longe de
satisfeito de Allah e não ajudar os muçulmanos,
Allah prevene essas presentes delas.)(1)

***

(1) Almugam Alawsat ao Tabrany 8/186- discurso: 8350- edição:
Dar Alharamin- Cairo
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O seis Modelo

Entender os discursos de se- levantar
Mawia (Allah esteja satisfeito) narrou: eu ouvi
o mensageiro de Allah(a paz e abençoe estejam
sobre ele ) dizer: a pessoa que é feliz e agrogente
e para arrogância que as outras pessoas se- levantam para ela se- sentar, vá entrar o inferno.)(1)
E narrou também : o profeta(paz e abençoe
estejam sobre ele) disse: quem está feliz por as
outras pessoas se- levantar para ele se sentar, vá
entrar o inferno.)(2)
Abi Umama (Allah esteja satisfeito) disse: o
mensageiro saiu apoiando- se em seu bastão ,
(1) Os procedimentos de Abi Daoud- Livro: Respeito- parte: selevantar o homem ao outro- discurso: 5229
(2) A respeita da pessoa ao Imame Albukary- parte: se- levantar
o homem ao outro para manificar, página :339- discurso:977
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nos nos- levantamos, ele disse: não se- levantam
como Ajam magnifica um ao outro.)(1)
Abi as’ed (Allah esteja satisfeito) narro:
Quando a tribo de Bani Quraiza estava pronta
para aceitar o julgamento de Sa’ed, o Mensageiro de Allah (que a paz e às bênçãos de
Allah estejam com ele) mandou chamar Sa’ed
que estava perto dele. Sa’ed veio, o Mensageiro
de Allah que a paz e às bênçãos com ele) disse :
“Levante-se para o seu líder.” Então Sa’ed veio
e sentou-se ao lado do Mensageiro de Allah
que a paz e às bênçãos estejam de Allah com
ele) que disse a ele. “Essas pessoas estão prontas para aceitar seu julgamento.” Sa’ed disse:
“Eu dou o julgamento de que seus guerreiros
(1) procedimentos de Abi Daoud- Livro: Respeito- parte: se- levantar o homem ao outro- discurso: 5230

Sahih Albukary- Livro: pedir a permissão - parte:
discurso do profeta (paz e abençoe estejam sobre
ele) “levantam-se para seu senho “ – discurso: 6262
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devem ser mortos e seus filhos e mulheres devem ser feitos prisioneiros.” O Profeta (que a
paz e às bênçãos de Allah estejam com ele) então observou: “Ó Sa’ed! Você julgou entre eles
com o julgamento do Rei Allah.”
Anas (Allah esteja satisfeito) narrou que quando os companhias do profeta (a paz e abençoe
estejam sobre ele) encontravam, apertando as
mãos e quando chegavam de viajar Abracavam.(1)
O proposito destes discursos e afastar de selevantar não é questão comparative mas relacionada por arrogância como fazer Ajam.
Então afastar de se- levantar e contectado por arrogância . como é mencionado no discurso de
“ não se- levantam como Ajam magnifica um
ao outro” .

O Imame Albukary (Que Allah tenha misericórdia dele) explicou no seu livro (Respeito
(1) Almujam Alawsat ao Tabrany- discurso: 97- Abraçar seja com
se- levantar
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de pessoa) “ parte de se- levantar o homem ao
outro para manificar” . conhecido que Albukary
explicou seu jurisprudência e Abi Daoud no seu
procidemento dizendo : parte de se- levantar o
homem ao outro para manificar.
Se- levantar para arrogância e proibihdo de
acordo com o discurso de mensageiro (paz e
abençoe estejam sobre ele) “ levantam- se para
seu senhor” e significa Saad Ibn Moaz (Allah esteja Satisfeito) se a questão de se- levantar é comparative, o mensageiro (paz e abençoe estejam
sobre ele) nao dissesse assim .
Também no discurso de “ quem gosta de outras pessoas se- levantar para ele)
(quem
esteja feliz por se- levantar as outras para ele) refirem ao a pessoa arrogente que tem arrogância e
quiser as outras se- levantar para ela.
Mas não há falta sobre se- levantar para outras
pessoas para apreciação e amor e com permissão
ao Allah (todo pedroso) sem arrogância .
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