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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَ ْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعدُ :  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

O que se segue é uma breve menção acerca do Mês Sagrado de Al-

Muharram, da sua virtude em geral, assim como a virtude do jejum 

facultativo durante o mês e mais especificamente no dia Aachuuraah (10 

de Al-Muharram) e palavras dos Sábios respectivamente; Assim como 

palavras dos Sábios acerca da bid’ah (inovação) e da falsidade praticada 

pelos chii’as (xiitas) no dia de Aachuuraah. 
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Menção do Mês de Al-Muharram no Alcorão e na Sunnah 

 

O Mês de Allah Al-Muharram é um grande e abençoado mês. É o primeiro 

mês do ano Hijri e é um dos Meses Sagrados a respeito do qual Allah – O 

Altíssimo – disse:  

ِ ٱِعنَد   لشُُّهورِ ٱإِنَّ ِعدَّةَ  ِب   ثْنَا ٱ ّللَّ ِ ٱَعَشَر َشْهًرا فِى ِكتََٰ تِ ٱيَْوَم َخلََق  ّللَّ َوَٰ ِمْنَهآ أَْربَعَةٌ   ْْلَْرضَ ٱوَ   لسََّمَٰ

ِلَك  ينُ ٱُحُرٌم ۚ َذَٰ   فَََل تَْظِلُمو۟ا فِيِهنَّ أَنفَُسُكمْ  ْۚلقَي ِمُ ٱ لد ِ

“Veramente, o número de meses com Allah são doze meses [num ano], 

ordenado por Allah no Dia em que Ele criou os céus e a terra; deles, 

quatro são sagrados (ou seja, o 1º, o 7º, o 11º e o 12º meses do 

calendário Islâmico). Essa é a religião certa, portanto, não se oprimam 

neles (isto é, nos meses sagrados).” 

[Suurat At-Tawbah: 36] 

ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل   ُ   "  َعْن أَبِي بَْكَرةَ، َعِن النَّبِي  َماَن قَِد اْستََداَر َكَهْيئَتِِه يَْوَم َخلََق َّللاَّ إِنَّ الزَّ

َواِت َواْلَْرَض، السَّنَةُ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا ِمْنَها، أَْربَعَةٌ ُحُرٌم، ثََلٌَث ُمتََواِليَاٌت، ُذو اْلقَْعَدةِ َوُذو  السَّمَ 

ُم َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي بَْيَن  ِة َواْلُمَحرَّ ." ُجَماَدى َوَشْعبَاَن  اْلِحجَّ  

De Abu Bakrah عنه هللا   que o (que Allah esteja satisfeito com ele) رضي 

Profeta صلى هللا عليه وسلم disse:  

“O tempo voltou ao seu estado original em que estava quando Allah 

criou os Céus e a Terra; o ano é doze meses, quatro dos quais são 

sagrados. Três deles são em sucessão; Dhul-Qa’dah, Dhul-Hijjah e Al-

Muharram, e [o quarto] Rajab Mudar [em homenagem à tribo de 

Mudar, como costumavam respeitar esse mês] que fica entre Jumad 

[Ath-Thaani] e Cha'baan.” 

[Sahiih Al-Bukhaarii no. 4662 e Sahiih Muslim no.1679] 

Al-Izz ibn Abd As-Salaam رحمه هللا (que Allah tenha misericórdia para com 

ele) disse:  

“A superioridade de tempos e lugares é de dois tipos, o primeiro em 

termos mundanos e o segundo em termos religiosos ou espirituais por 

causa do que Allah concede a Seus servos nesses tempos e nesses 

lugares como uma maior recompensa das suas ações; como por 

exemplo, a maior virtude de jejuar no Ramadão sobre o jejum em outros 

meses ou no dia de Aachuuraah. A sua virtude se deve à generosidade e 
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à bondade de Allah para com Seus servos durante o [determinado] 

período.”  

Fonte: Qawaa'id Al-Ahkaam (1/38). 
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Virtudes do Mês de Al-Muharram: 

 

Chaikh Saalih Al-Fawzaan حفظه هللا (que Allah o preserve):  

De facto, este mês tem virtudes; O Mensageiro de Allah صلى هللا عليه وسلم 

disse: 

مُ  ِ اْلُمَحرَّ يَاِم بَْعَد َرَمَضاَن َشْهُر َّللاَّ  أَْفَضُل الِص 

“O melhor jejum após o Ramadão é o mês de Allah Al-Muharram.” 

[Sahiih Muslim no.1163] 

Portanto, é recomendável jejuar em abundância durante este mês. Al-

Muharram também é dos meses sagrados. É o mês que os Companheiros 

 escolheram para ser o (que Allah esteja satisfeito com eles) رضي هللا عنهم

primeiro mês do ano Islâmico - durante a era do Califado de Umar   رضي

 Portanto, é um mês de virtude; das suas maiores virtudes é que .هللا عنه 

contém o Dia da Aachuuraah. O Profeta صلى هللا عليه وسلم nos informou que 

o jejum neste dia expiará os pecados do ano anterior.  

. " يَُكف ُِر السَّنَةَ اْلَماِضيَةَ   "  : َوُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم َعاُشوَراَء فَقَالَ   

Ele ملسو هيلع هللا ىلص foi questionado sobre o jejum no dia de Aachuuraah (dia 10 de Al-

Muharram), então Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Expia os pecados do ano anterior.” 

[Sahiih Muslim no.1162] 

Muusaa (Moisés) عليه السَلم (que a paz esteja sobre ele) jejuou neste dia 

para mostrar gratidão a Allah por ter afogado Firwaun (Faraó) e os seus 

seguidores. Portanto, ele jejuou neste dia e os judeus continuaram a 

jejuar neste dia depois dele.  

ِ صلى هللا عليه وسلم قَِدَم اْلَمِدينَةَ فََوَجَد اْليَُهوَد   -رضى هللا عنهما  -َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه   . "َما َهذَا اْليَْوُم الَِّذي تَُصوُمونَهُ   "   :وسلم   ِصيَاًما يَْوَم َعاُشوَراَء فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاَّ

ُ فِيِه ُموَسى وَ   َق فِْرَعْوَن َوقَْوَمهُ فََصاَمهُ ُموَسى ُشْكًرا  فَقَالُوا َهذَا يَْوٌم َعِظيٌم أَْنَجى َّللاَّ قَْوَمهُ َوَغرَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم  . فَنَْحُن نَُصوُمهُ       . "فَنَْحُن أََحقُّ َوأَْولَى بُِموَسى ِمْنُكْم   "   :فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم َوأََمَر بِِصيَاِمِه  فَ  .َصاَمهُ َرُسوُل َّللاَّ  

Quando o Profeta صلى هللا عليه وسلم chegou a Madinah após a migração, 

ele encontrou os judeus jejuando no dia de Aachuuraah. 
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Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Que dia é esse que vocês estão jejuando (isto é, qual é o 

seu significado)?” Eles disseram: ‘De facto, este é um dia de grande 

significância, é o dia em que Allah salvou (libertou) Muusaa (Moisés) e 

o seu povo, e afogou Firwan (Faraó) e o seu povo. Muusaa السالم  عليه 

jejuou neste dia em agradecimento a Allah [por os ter salvo], portanto 

jejuamos neste dia.’ O Profeta وسلم عليه  هللا   disse: “Temos mais صلى 

direitos sobre Muusaa e estamos mais próximos de Muusaa do que 

vocês.” Portanto o Profeta صلى هللا عليه وسلم jejuou esse dia e ordenou as 

pessoas a jejuarem [o Dia de Aachuuraah].  

[Sahiih Al-Bukhaarii no.2004 e Sahiih Muslim no.1130] 

Consequentemente, o jejum neste dia tornou-se uma Sunnah 

confirmada. Mas o Profeta صلى هللا عليه وسلم queria que fôssemos diferentes 

dos judeus, por isso ele nos ordenou que jejuássemos no dia anterior, que 

é o nono dia.  

ِ ْبِن َعبَّاٍس،  ِ صلى هللا عليه وسلم - رضى هللا عنهما  - َعْن َعْبِد َّللاَّ لَئِْن   "  : قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

   .َوفِي ِرَوايَِة أَبِي بَْكٍر قَاَل يَْعنِي يَْوَم َعاُشوَراءَ    ." ُصوَمنَّ التَّاِسَع  بَِقيُت إِلَى قَابٍِل ْلَ 

De Abdullah Ibn Abbaas رضي هللا عنهما  (que Allah esteja satisfeito com os 

dois) que disse: O Messangeiro de Allah صلى هللا عليه وسلم disse: “Se eu viver 

até o próximo [ano], eu definitivamente observaria o jejum no nono 

[dia]; e a narração transmitida por Abu Bakr رضي هللا عنه é: ‘Ele quis dizer 

o dia da Aachuuraah.’” 

[Sahiih Muslim no.1134] 

Há uma narração que diz “ou jejues no dia seguinte”. No entanto o jejum 

no nono dia (o dia anterior à Aachuuraah) é mais confirmado [ao invés do 

décimo primeiro dia].  

Portanto, a pessoa jejua neste dia seguindo o exemplo dos Profetas de 

Allah; [emulando] Muusaa عليه السَلم e [emulando] Muhammad   صلى هللا عليه

  .em seu jejum وسلم

É o dia em que Allah deu poder aos Muçulmanos pela mão de Muusaa 

 Assim, é a ajuda de Allah para com os crentes até que a hora .عليه السَلم 

(Dia do Juízo) seja estabelecida. É um favor de Allah pelo qual Ele deve ser 

agradecido, e é assim [agradecido] por meio do jejum. O jejum neste dia 

é uma Sunnah Profética confirmada; os Muçulmanos jejuam no nono dia 
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e no décimo dia, que é o Dia da Aachuuraah. Esta Sunnah continuou por 

toda a Ummah e todos os louvores são para Allah.  

Assim, a pessoa vê este jejum como imperativo, procurando a 

recompensa e demostrando gratidão a Allah – O Exaltado.  

Fonte: http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/17213  

 

  

http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/17213
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Palavras dos Sábios em relação ao Jejum de Aachuuraah 

 

Ibnul Qayyim رحمه هللا disse: 

“As formas do jejum de Aachuuraah são três: a melhor delas é jejuar um 

dia antes e um dia depois [com o dia de Aachuuraah]. A segunda melhor 

forma é jejuar no nono e décimo dia, o qual é mencionado na maioria 

dos Ahaadiiths. A próxima melhor forma é jejuar apenas no décimo dia 

(dia de Aachuuraah).” 

Fonte: Zaad al-Ma'aad (2/76).  

Al-Haafidh Ibn Hajar رحمه هللا comentou o hadiith: ‘Jejua um dia antes e 

um dia depois’ dizendo: “Foi narrado por Ahmad e Al-Bayhaqii com uma 

isnaad da'iif (cadeia de narração fraca), por causa da fraqueza de 

Muhammad ibn Abii Layla, mas ele não é o único que narrou; Saalih ibn 

Abii Saalih ibn Hayy o seguiu nisso.”  

Fonte: It’haaf al-Mahrah (2225) 

Ibn Abii Chaibah narrou de Tawuus رحمه هللا que ele costumava jejuar um 

dia antes e um dia depois, por receio de perdê-lo (isto é, o dia de 

Aachuuraah).  

Fonte: Al-Musannaf (2/313). 

Imaam Ahmad رحمه هللا disse: 

“Quem quiser jejuar Aachuuraah deve jejuar no nono dia e no décimo, 

a menos que haja alguma incerteza sobre os meses, nesse caso ele deve 

jejuar por três dias (isto é, nove, dez e onze de Al-Muharram); Ibn Siriin 

disse assim.”  

Fonte: Al-Mughnii (4/441).  

Chaikh Ibnul Uthaymiin رحمه هللا disse: 

“Alguns dos Sábios disseram: É detestável [destacar o dia de 

Aachuuraah para jejuar] devido ao dito do Profeta: ‘Jejua [junto com o 

dia de Aachuuraah] um dia antes ou um dia depois - diferente dos 

judeus.’ Outros Sábios disseram: ‘Não é detestável jejuar apenas o 

décimo dia (dia de Aachuuraah)’. No entanto, ao fazer isso (isto é, jejuar 
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somente o dia de Aachuuraah), a pessoa perde a recompensa que é 

obtida em diferir dos judeus - mas o que é correto é que não é detestável 

destacar Aachuuraah para jejuar.” 

Fonte: Charh Al-Mumtii (6/468). 

Al-Mardaawi رحمه هللا disse: 

“Não é makruuh (detestável) escolher o décimo dia para o jejum, de 

acordo com o ponto de vista mais correto. Chaikh Taqiy-ud-Diin (Ibn 

Taymiyah) concordou que não é makruuh.” 

Fonte: Al-Insaaf (3/346). 
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Jejuar o dia de Aachuuraah quando calha num Sábado 

 

الَ تَُصوُموا يَْوَم السَّْبِت إِالَّ فِيَما اْفتُِرَض َعلَْيُكْم َوإِْن لَْم يَِجْد   "  نَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل  أ  

   "ةٍ فَْليَْمُضْغهُ  أََحُدُكْم إِالَّ ِلَحاَء ِعنَبٍَة أَْو ُعوَد َشَجرَ 

O Profeta صلى هللا عليه وسلم disse: “Não jejuem no sábado, excepto o que 

foi tornado obrigatório para vós; e se um de vocês não encontrar nada 

excepto uma casca de uva ou um pedaço de madeira de uma árvore, 

então que mastigue isso.” 

[At-Tirmidhii no.744; Abu Daawuud no.2421; Ibn Maajah no.1726] 

Chaikh Ibnul Uthaymiin رحمه هللا disse: 

“O jejum no sábado tem diferentes cenários: 

O primeiro cenário: Aquilo que é obrigatório como durante o Ramadão, 

então o crente jejua - ou é um jejum obrigatório (como dias que não 

jejuou durante o Ramadão) ou uma expiação, ou substituto para aquele 

que não sacrificou durante Hajj (em Tamattu). Portanto, nisto não há mal 

algum, desde que ele não especifique o jejum do sábado, acreditando que 

seja [mais] virtuoso. 

O segundo cenário: que ele jejua no dia anterior, isto é, a sexta-feira, 

então não há mal nenhum nisso. Isso porque o Profeta  صلى هللا عليه وسلم 

disse a uma das Mães dos Crentes (isto é, uma das suas esposas) que 

jejuou na sexta-feira: “Jejuas-te ontem?” Ela disse: “Não.” Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Vais jejuar amanhã? (Sábado)?” Ela disse: “Não.” Então ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Então, quebra o teu jejum.” 

[Sahiih Al-Bukhaarii no.1986] 

Então, o dizer: “Vais jejuar amanhã?” prova a permissibilidade de jejuar 

no sábado. 

O terceiro cenário: que o jejum legislado coincide com o sábado, como os 

três dias do meio do mês [Dias Brancos], ou o dia de Arafah, ou o dia de 

Aachuuraah, ou os seis dias de Chawwaal [para aquele que jejuou o 

Ramadão], ou os nove dias de Dhul-Hijjah; então não há mal em jejuar no 

sábado porque não se jejua devido a ser sábado e sim jejua-se porque é 

legislado jejuar nessas ocasiões. 
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O quarto cenário: O jejum no sábado coincide com o hábito de alguém, 

como aquele que jejua dias alternados, isto é, jejua um dia e não jejua no 

dia seguinte [e assim por diante] - então o dia em que ele jejua coincide 

com um sábado - Neste caso, não há problema algum. Isto é como o dito 

do Profeta صلى هللا عليه وسلم em que proibiu o jejum um dia ou dois antes 

do Ramadão, excepto para aqueles que tem o hábito de jejuar [como a 

Segunda e Quinta-feira e fora disso]. 

[Sahiih Al-Bukhaarii no.1914] 

Então aqui não há proibição e este caso é similar. 

O quinto cenário: que uma pessoa escolhe o sábado (exclusivamente) 

para o jejum facultativo, então isso é proibido, se assumirmos que o 

hadiith da proibição do jejum no sábado é autêntico.” 

Fonte: Majmuu Fataawaa Chaikh Ibnul Uthaymiin (vol. 20, p. 57-58).  
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A bid’ah (inovação) e a falsidade praticada pelos os chii’as 

(xiitas) no dia de Aachuuraah  

 

O que os chii’as fazem no dia de Aachuuraah em bater no peito, 

esbofeteiar a cara [bochechas], bater os seus ombros com correntes e 

cortar as suas cabeças com espadas até deixar o sangue fluir, tudo isso 

são inovações que não têm base no Islão. Esse tipo de coisas são males 

que foram proibidos pelo Profeta وسلم عليه  هللا   não ملسو هيلع هللا ىلص e que ele ,صلى 

prescreveu que a sua Ummah (nação) fizessem qualquer uma dessas 

coisas ou algo semelhante a isso para marcar a morte de um líder ou de 

um mártir, não importa qual seja o seu estatuto. 

."ِمنَّا َمْن لََطَم اْلُخُدوَد، َوَشقَّ اْلُجيُوَب، َوَدَعا بَِدْعَوى اْلَجاِهِليَّةِ لَْيَس    "   : قَاَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم  

O Profeta وسلم عليه  هللا   disse: “Aquele que esbofeteia a sua cara صلى 

[bochechas], rasga as suas roupas e segue os caminhos e tradições dos 

Dias de Ignorância não é um de nós.” 

[Sahiih Al-Bukhaarii no.1294] 

Al-Haafidh Ibn Kathiir رحمه هللا disse:  

“Todo Muçulmano deve lamentar a morte de Al-Husayn رضي هللا عنه pois 

ele era um dos líderes dos Muçulmanos, um dos Sábios dos Sahaabah 

(Companheiros)  مرضي هللا عنه , e o neto do Mensageiro de Allah   صلى هللا عليه

 que era filho da melhor das suas filhas. Ele era um devoto adorador ,وسلم

e um homem corajoso e generoso. No entanto não há nada de bom no 

que os chii’as fazem para expressar a angústia e a tristeza; e a maioria das 

coisas que fazem, provavelmente são feitas para se exibirem. O pai de Al-

Husayn, Ali رضي هللا عنه era melhor do que ele e ele também foi morto, no 

entanto eles não tomam a sua morte como um aniversário, da maneira 

que fazem com a morte de Al-Husayn. O seu pai Ali رضي هللا عنه foi morto 

numa sexta-feira quando deixava a mesquita após a oração de Al-Fajr, no 

dia 17 do Ramadão, no ano 40 Hijri.  

Uthmaan رضي هللا عنه era melhor do que Ali de acordo com Ahlul-Sunnah 

wal-Jamaa'ah; e ele foi morto quando foi sitiado (cercado) na sua casa 

durante os dias de At-Tachriiq em Dhul-Hijjah no ano 36 Hijri, com a sua 

garganta cortada de uma veia jugular à outra; mas as pessoas não 
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consideraram a sua morte como um aniversário. Umar ibn Al-Khattaab 

هللا عنه  رضي  era melhor do que Ali e Uthmaan  ارضي هللا عنهم , e ele foi morto 

enquanto estava no mihraab (lugar aonde o Imaam estabelece a oração), 

rezando Al-Fajr e recitando o Alcorão, mas as pessoas não consideraram 

a sua morte como um aniversário. Abu Bakr As-Siddiiq  عنه  رضي هللا   era 

melhor do que ele, mas as pessoas não consideraram a sua morte como 

um aniversário. O Mensageiro de Allah صلى هللا عليه وسلم é o líder dos filhos 

de Adão neste mundo e no outro, e Allah o levou assim como levou os 

Profetas que morreram antes dele, mas ninguém tomou as [datas] das 

suas mortes como aniversários e nem fazem o que esses raafidis 

ignorantes fazem no dia em que Al-Husayn foi morto.” 

Fonte: Al-Bidaayah wan-Nihaayah (8/221). 

Ibn Kathiir   هللارحمه  também disse: 

“Os raafidis chegaram a extremos no estado de Bani Buwayh no ano 400 

Hijri. Os tambores foram tocados em Bagdá e outras cidades no dia de 

Aachuuraah, e areia e palha foram espalhadas nas ruas e mercados, e 

sacos foram pendurados nas lojas, e as pessoas expressaram tristeza e 

choraram. Muitos deles não beberam água naquela noite, em 

solidariedade a Al-Husayn, porque ele foi morto quando estava com sede. 

Em seguida, as mulheres saíram descalças, lamentando e batendo os seus 

rostos e peitos, andando descalças nos mercados e outras inovações 

repreensíveis...O que eles pretendiam com essas ações e outros actos 

semelhantes foi impugnar o estado de Banu Umayyah (os Umayyads), 

porque Al-Husayn foi morto durante a sua era.” 

Fonte: Al-Bidaayah wan-Nihaayah (8/220). 

Comemorar esse dia é uma inovação (bid'ah), e torná-lo num aniversário 

de luto é também uma inovação.  

Chaikhul-Islaam Ibn Taymiyah رحمه هللا disse: 

“Por causa da morte de Al-Husayn رضي هللا عنه, chaitaan fez com que as 

pessoas introduzissem duas inovações: a inovação do luto e do lamento 

no dia de Aachuuraah, se esbofeteiam a si mesmos [nas bochechas], 

chorando e recitando elogios [a Al-Husayn]. E a inovação de se alegrar e 

comemorar. Então, alguns introduziram o luto e outros introduziram a 

celebração; consideraram assim o dia de Aachuurah como um dia para 
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usar kohl, fazer Al-Ghusl, gastar na família [presentes] e cozinhar 

alimentos especiais.  

E toda inovação é um extravio (má orientação). Nenhum dos quatro 

Imaams dos Muçulmanos ou qualquer outro Sábio [da Sunnah] 

considerava qualquer uma dessas coisas como mustahabb 

(recomendado).  

Fonte: Minhaaj As-Sunnah (4/554). 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companherios e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento. 

 

Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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