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Pré-requisitos

·       Orações - Avançado

Objetivos

·       Aprender o significado de 'sajdah as-sahw'.

·       Reconhecer as ocasiões em que é feita.

·       Aprender o que fazer se faltar um ato rukn, wajib, ou recomendado da salah.

·       Aprender os dois métodos de fazer sajdah as-sahw.

·       Entender alguns exemplos comuns de quando fazer sajdah as-sahw.

Termos em árabe

·       Imam - Alguém que lidera a oração.

·       Rakah - Unidade de oração.

·       Rukn - (plural: arkan) componente essencial, um pilar sem o qual alguma coisa não
pode se sustentar.

·       Sajdah - Prostração.

·       Sajdah as-sahw - Prostração de esquecimento.

·       Salah - A palavra árabe que denota conexão entre o crente e Allah. Mais
especificamente, no Islam refere-se às cinco orações formais diárias e é a forma mais
importante de adoração.

·       Takbiratul-Ihram - Dizer o 'Allahu Akbar' que inicia a oração.

·       Tashahhud - Dizer "At-tahiy-yatu lil-lahi.... Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." na
posição sentada da oração.

·       Taslim - A saudação de paz ao final da oração.
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·       Wajib - (plural: wajibaat) Obrigatório.

Significado
A palavra árabe para prostração é '

sajdah'. Significa colocar a cabeça, as
mãos, os joelhos e os dedos dos pés no
chão. Os dois sajdahs feitos no final da
salah para compensar os principais erros
são conhecidos como 'prostração de
esquecimento' ou sajdah as-sahw em árabe.

Importância
Nós, seres humanos, esquecemos por natureza e esquecemos até quando estamos

orando a Allah. Nosso Criador sabe bem desse fato e Ele fez Seu Profeta, que a
misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, esquecer-se em algumas ocasiões
na oração. Dessa maneira, o Profeta nos mostrou como corrigir nossos erros na oração.
Compensar nossos erros na oração é uma grande misericórdia de Allah, porque Ele
poderia ter nos feito repetir a oração por cada erro, mas não o fez.

Quando as prostrações do esquecimento são necessárias:
São duas ocasiões em que são necessárias:

I. Quando você adiciona ou subtrai os atos da salah.

     Exemplos de adição:

     Você reza 5 rakahs em vez de 4.

     Você faz três prostrações em vez de duas.

     Você faz tashahhud no final da primeira rakah.

     Exemplo de subtração:

     Você reza 3 rakahs em vez de 4.

     Você faz um sajdah em vez de dois.

     Você se levanta para a terceira rakah sem fazer o primeiro tashahhud.
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II.  Quando você esquece o número de rakahs e está em dúvida (por exemplo) se rezou três das
quatro rakahs.

Quando falta um rukn (componente essencial ou pilar da s
alah)
      Se você omitir o Takbiratul-Ihram, sua oração não existe, independentemente de não tê-lo
feito intencionalmente ou por esquecimento, porque você nunca iniciou a oração.

      Caso omita deliberadamente qualquer rukn além do Takbiratul-Ihram, sua salah é inválida.

      Caso não a tenha feito por esquecimento e chegou na próxima rakah, aquela em que o
esqueceu é inválida e a rakah a seguir o substitui.

      Se você não chegou na próxima rakah, deve retornar ao rukn que você omitiu, fazê-lo e dar
seguimento ao que vem depois no curso da salah.

Nas duas situações acima, você oferece a "prostração do esquecimento".

Quando falta um wajib (ato obrigatório da salah)
Caso você esqueça algo wajib involuntariamente, como o primeiro tashahhud ou uma

prostração, simplesmente faça a sajdah as-sahw na conclusão da oração. No entanto, se
for intencional, a oração é inválida.

Quando falta um ato recomendado na oração
Você não precisa fazer a "prostração do esquecimento" se esquecer de realizar um dos

atos recomendados da oração.

Método da sajdah as-sahw
Você pode escolher entre duas maneiras de fazer isso:

1.   Imediatamente antes do Taslim no final da Salah.

      Antes de concluir a oração com o taslim, você diz Allahu Akbar e depois faz a primeira
prostração.

      Nela você diz Subha-na Rabbi al-A'la três vezes. Então você diz Allahu Akbar e volta à posição
sentada.

      Então você diz Allahu Akbar novamente e faz a segunda prostração, e diz as mesmas palavras
que disse na primeira prostração.
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      Você diz Allahu Akbar pela última vez, volta à posição sentada e vira a cabeça para a direita e
depois para a esquerda, dizendo "As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah" a cada vez.

2. Depois do taslim.

      Outra maneira é continuar sua salah e terminá-la com taslim, como faria normalmente.

      Depois disso, você diz Allahu Akbar e se prostra pela sua primeira prostração, e diz Subha-na
Rabbi al-A'la três vezes. Então diz Allahu Akbar e volta à posição sentada.

      Então você diz Allahu Akbar novamente e faz sua segunda prostração e diz Subha-na Rabbi
al-A'la três vezes.

      Por fim, você diz Allahu Akbar uma última vez e volta à posição sentada, e depois vira o rosto
para a direita dizendo "As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah".

Notas/exemplos adicionais
1.    Caso perceba, antes de fazer o taslim, que adicionou algo à salah, por exemplo, uma rakah
extra, você pode fazer a sajdah as-sahw antes ou depois do taslim.

2.    Se você não fez uma ou mais rakah, levante-se e complete-as; depois, na conclusão da oração,
faça a sajdah as-sahw.

3.    Se você esqueceu de fazer a sajdah as-sahw, mas lembrou-se logo depois, deve fazê-la assim
que se lembrar. No entanto, se já passou muito tempo, não precisa fazer nada e sua oração ainda
é válida.

4.    Se o Imam faz a sajdah as-sahw, todo mundo atrás dele também o faz, mesmo que ninguém
tenha cometido um erro.

5.    Se você cometer um erro atrás de um iman, não deve fazer sua própria sajdah as-sahw
porque o Profeta disse: "De fato, o iman foi feito para ser seguido."[1]

6.    O que você faz quando não tem certeza sobre quantas rakahs fez? Você presume e segue o
número do qual tem mais certeza. Por exemplo, em uma oração de quatro rakahs, você acha que
provavelmente fez três rakahs, depois faz outra e faz sajdah as-sahw. Se você acha que fez quatro
rakahs, tudo o que tem a fazer é a sajdah as-sahw no final. Caso não consiga decidir qual dos dois
é mais provável, podem ter sido três ou quatro rakahs, você supõe e vai pela contagem menor, ou
seja, três rakahs. Você reza outra rakah e depois faz sajdah as-sahw.

Notas de Rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari
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