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Objetivos

·       Entender a definição e a importância da oração Istikharah.

·       Aprender quando e como realizar a oração Istikharah.

Termos em árabe:

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

·       Du'a - Súplica, prece, pedir algo a Allah. 

·       Hajj - É a peregrinação a Meca onde o peregrino realiza um conjunto de rituais. O
Hajj é um dos cinco pilares do Islam, e todo muçulmano adulto deve realizá-lo ao menos
uma vez em sua vida se tem meios econômicos e é fisicamente capaz (para realizar a
viagem). 

·       Taslim - A saudação de paz com a qual termina a oração.

·       Halal - Permissível.

O que é Istikharah?
Istikharah é o du'a feito em conjunto com uma oração

voluntária. O Profeta Muhammad recomendou essa prece a
toda pessoa que queira fazer algo porém está hesitante.
Realiza-se essa prece buscando a orientação para tomar a
decisão correta. Foi narrado que o Profeta Muhammad
ensinava seus companheiros a fazer a Istikharah, assim como
os ensinava os versículos do Alcorão. Deve-se rezar duas
unidades de oração voluntária e logo dizer o du'a da Istikharah.
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Du'a da Istikharah
Allahumma innee astakheeru-ka bi-'ilmik wa astaqdiru-ka bi-qudratik wa as-alu-ka min
fadlikal-'azeem fa-inna-ka taqdiru wa laa aqdir wa ta'lamu wa laa a'lam wa Anta
'Allamul-ghuyoob.  Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal-amr khairul-lee fee deenee wa
ma'aashee wa 'aaqibati amree faqdur-hu lee wa yassir-hu lee thumma baarik lee feeh.  wa in
kunta ta'lamu anna hadhal-amra sharrul-lee fee deenee wa ma'aashee wa 'aaqibati amree fasrifhu
'annee wasrifnee 'anh waqdur liyal-khayra haythu kaan thumma ardhinee bih.

"O Allah! Peço-Te que me mostre o melhor, pelo Teu conhecimento, e peço-Te que me capacites
para a escolha. Peço-Te que me concedas o Teu imenso favor, porque Tu podes e eu não posso.
Tu sabes e eu não sei, e Tu és o Conhecedor de todo o oculto.

Ó Allah, se Tu sabes que este assunto (mencione aqui o assunto pelo que pede a orientação) é
bom para mim, tanto na minha religião como na minha vida e o objetivo final é bom, então
ordena-o para mim e torna-o fácil. E me abençoe nele.

E se Tu sabes que este assunto (e mencione ele) é mau para mim tanto na minha religião e na
minha vida e que o final não é bom, então distancia-o de mim, e distancia-me dele. E decrete o
bem para mim onde quer que esteja. E ajuda-me a estar satisfeito com o que foi decretado." 

Quando recitar o du'a da Istikharah
É permitido recitá-la antes ou depois do taslim. Alguns sábios recomendam que se faça

antes, pois o Profeta Muhammad costumava fazer muitas súplicas antes do taslim. 

Quando fazer a oração da Istikharah
Os eruditos muçulmanos estão de acordo em que a Istikharah é sugerida quando uma

pessoa não sabe qual é a decisão correta. Quando não se está seguro sobre se uma
possível ação trará o bem neste mundo e no outro. Se uma pessoa está duvidando, sem
saber se "esta" é a decisão correta, então a Istikharah é o du'a que pode trazer paz à sua
mente. É o du'a que reconhece Allah como única fortaleza e o único poder neste mundo.
Sua orientação necessária para assegurar que os seres humanos sigam o caminho correto
que leva a uma vida eterna cheia de bençãos. Por exemplo, se uma pessoa quer saber se é
o momento apropriado para fazer o Hajj neste ano, ou propôr matrimônio a uma pessoa
em particular, então é aceitável e recomendável que faça a Istikharah. Esteja ciente de
que a Istikharah é para assuntos que são recomendados ou permitidos, para casos que
não estejam em conflito. Devo dar caridade a esta pessoa ou a outra? Devo me candidatar
a este trabalho halal ou para este outro? Deve-se realizar a Istikharah com respeito em
relação ao que você acha que é mais provável que seja a melhor opção, e então vá em
frente com ela.

A Istikharah não se realiza para atos que são considerados de cumprimento
obrigatório, como os atos de adoração, ou para estar afastado dos pecados e más ações. 
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É recomendável, antes de realizar a Istikharah, consultar alguém que você sabe que é
sincero, atencioso e experiente, e que é confiável em seu compromisso e conhecimento
religioso.

Erros comuns
·      Acreditar que há um número estabelecido de vezes para fazer a oração 
Istikharah.

Não há um período estabelecido para a oração Istikharah e é permitido repetir mais
de uma vez. 

·       Acreditar na necessidade de um sonho.

Algumas pessoas acreditam que depois de rezar a Istikharah devem ter um sonho ou
um sentimento de paz. Isso não é correto. Mesmo sem tais coisas, se uma pessoa toma
uma decisão, ela deve esperar, por causa do du'a sincero feito na oração Istikharah, que
seja a melhor decisão.

·       Acreditar que o du'a não foi atendido.

Se a pessoa não obteve sucesso devido a decisão que tomou, logo depois de haver
orado a Istikharah, não quer dizer que o du'a não trouxe o esperado. Muitas vezes, é um
caso de Allah saber o que é melhor, enquanto nós, seres humanos, não sabemos. Se
olharmos com atenção as palavras do du'a perceberemos que não estamos somente
pedindo a Allah pelo melhor, mas também estamos pedindo que Ele afaste de nós as
coisas que não nos beneficiam, nem nesta vida e nem na outra. 

Depois de rezar a Istikharah, se Allah facilitar as coisas pra você, então é um sinal de
que a decisão que tomou é boa; porém se surgem obstáculos no caminho e se dificultam
as coisas, então é uma indicação de que Allah está afastando uma decisão ruim. 
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