
Etiquetas e modos ao visitar a Mesquita
(parte 1 de 2)

Descrição:  Não saber o que esperar quando se vai à mesquita pode ser uma experiência
intimidante. Estas lições ensinam os aspectos mais importantes de como tornar a mesquita um
lugar mais acessível para os novos muçulmanos. 
Por Imam Mufti
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Objetivos:

·       Apreciar a função da mesquita na vida do muçulmano no Ocidente.

·       Aprender 6 normas de etiqueta ao visitar a mesquita.

Termos em árabe:

·       Masjid - Palavra árabe para mesquita.

·       Imam - Quem dirige a oração.

·       Adhan - A forma islâmica de chamar os muçulmanos para realizar as cinco orações
obrigatórias.

·       As-Salamu Alaikum - Que a paz esteja com você.

·       Salam - A saudação islâmica, que é "As-Salamu Alaikum".

A masjid (mesquita em português) é o coração
da sociedade muçulmana. No Ocidente,
frequentemente os muçulmanos compram terrenos
e constroem mesquitas. Em algumas ocasiões,
compram uma igreja ou outra edificação e a
convertem em uma masjid; ou inclusive arrendam
uma habitação, garagem ou sótão e usam como
masjid improvisada. Em todos os casos, uma masjid
é um local onde os muçulmanos se encontram
diariamente para realizar suas orações e também para realizar outros atos de adoração e
atividades benéficas para a comunidade muçulmana.

O ato de adoração mais importante feito na masjid é a oração de sexta-feira. Além
disso, na maioria delas são oferecidas cinco orações diárias. Muitas mesquitas têm um
Imam dedicado a liderar as orações diárias. Algumas delas não contam com um Imam
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 permanente, porém um dos presentes dirige a oração quando chega sua hora.
Similarmente, o Imam realiza o sermão de sexta-feira e dirige a oração ou pode haver
pregadores diferentes que se revezam semanalmente e fazem o sermão de sexta-feira.

O Profeta nos ensinou que as mesquitas são as casas de Allah, e que certas etiquetas e
regras devem ser aprendidas e observadas por cada muçulmano que as frequenta.

A seguir algumas das etiquetas e modos na masjid:

1.    A adoração é a prioridade principal. O propósito primário de ir a masjid é a adoração ao
Único e Verdadeiro Deus dos céus e da Terra; tudo além é secundário. Muitas mesquitas provêm
entretenimento e eventos sociais, como partidas de basquete, eventos comunitários, etc. Tudo
isso é importante, porém cumpre um propósito secundário. A masjid é principalmente um lugar
de adoração a Allah, e isso normalmente significa oração, leitura e recitação do Alcorão.

2.    A regra geral é que o muçulmano deve estar limpo, vestir roupas limpas e não cheirar mal
quando visita a mesquita. Deve evitar tudo que tenha um odor repugnante, como o que é causado
ao comer alho cru, cebola crua ou ao fumar. 

O muçulmano deve vestir roupas limpas e sapatos limpos quando vai à mesquita. O
mau odor não só perturba os seres humanos, como também perturba os anjos presentes.
Recorde que acima de tudo, a mesquita é a casa de Allah.  

Se uma pessoa realiza um trabalho que o faz suar ou produzir outro tipo de odor
humano, então deve tomar um banho e mudar a roupa antes de ir na masjid. Foi narrado
que o Profeta Muhammad disse:  

"Quem comer alho e cebola, deve afastar-se de nossa masjid porque os anjos se incomodam,
como se incomodam os seres humanos."  (Sahih Muslim)

3.    O Muçulmano deve entrar na masjid com seu pé direito, e logo dizer o que foi narrado pelo
Profeta Muhammad:   

          "Allah-hum-maf-tah li abwaaba rahmatik."

          "O Allah, abra para mim as portas da Tua misericórdia."

Essa súplica é opcional, porém, dizê-la é um ato que contem recompensa.

O Profeta gostava de começar tudo pelo lado direito. O famoso companheiro do Profeta
Muhammad, Ibn Omar, imitando o Profeta, sempre entrava com o pé direito na masjid e saia com
o pé esquerdo. (Sahih Al-Bukhari).

4.    Para manter o tapete limpo, onde as pessoas colocam seus rostos, é apropriado remover os
sapatos antes de entrar na sala de oração. Isso também é aplicável às crianças, que podem trazer
sujeiras em seus sapatos, sem mencionar que elas não devem correr pelo interior da sala de
oração.
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Muitas mesquitas tem uma estante para sapatos que deve ser utilizada para manter
ordem e espaço livres nos corredores e outros locais. Isso também facilita na hora de
calçar os sapatos depois.

5.    O muçulmano deve saudar as pessoas ao entrar na masjid dizendo "As-salamu Aleikum",
mesmo que as veja orando. Não é necessário gritar, dizer em voz audível é suficiente. Os
companheiros do Profeta Muhammad diziam "As-salamu aleikum" ao Profeta enquanto ele orava,
e ele respondia com um gesto. Há muitas narrações quanto a isto, por exemplo, quando Suhaib,
um Companheiro do Profeta, disse: "Passei ao lado do Mensageiro de Allah enquanto estava
orando e o saudei com a paz (e) ele me respondeu com um gesto." (Nasai).

Em outra narração, Ibn Omar perguntou a Bilal, outro Companheiro o Profeta Muhammad:
"Como vistes o Profeta responder aos companheiros quando lhes diziam Salam, ainda que
estivesse orando?" Bilal disse: "Estendendo sua palma" (Tirmidhi).

6 .  Um muçulmano deve tentar chegar pontualmente na oração de sexta-feira, nas orações
diárias e nas aulas e palestras que são dadas. Ao chegar tarde, interrompe a aula que está em
curso, o que é uma falta de respeito para com o professor e o restante dos estudantes. Na
sexta-feira há anjos dispostos na entrada da mesquita que registram quem entra, e com o
chamado da oração entram para escutar o sermão. Se chegar tarde, seu nome não será anotado
entre os que assistiram ao sermão.  
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