
A Peregrinação (Hajj) (parte 2 de 3)
Descrição:  Um guia fácil de seguir, descrevendo os elementos essenciais que todo novo
muçulmano deve conhecer sobre o Hajj, a maior peregrinação à Meca.
Por Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Publicado em 02 Jan 2020 - Última modificação em 22 May 2016
Categoria: Lições >Atos de Adoração > O Hajj

Objetivos:

·       Aprender a fazer o Hajj.

Termos em árabe

·       Yaum ul-Arafah - Dia de Arafat quando os peregrinos se juntam em um local chamado
Arafat.

·       Dhul-Hijjah - O nome do 12°mês do calendário lunar islâmico.  

·       Du'a - Súplica, oração, pedir a Allah por alguma coisa. 

·       Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha - Os nomes das cinco orações diárias no Islam. 

·       Hajj - A peregrinação à Meca, onde o peregrino realiza um conjunto de rituais. O Hajj
é um dos cinco pilares do Islam, que todo muçulmano adulto deve executar pelo menos
uma vez na vida, se tiver os meios financeiros e for fisicamente capaz.

·       Ihram - Um estado no qual é proibido praticar certas ações que são lícitas em outros
momentos. É necessário ao realizar os atos de Umrah e Hajj.

·       Caaba - A estrutura de forma cúbica localizada na cidade de Meca. Serve como ponto
principal para o qual os muçulmanos dirigem-se ao rezar.

·       Masjid - O termo em árabe para mesquita.

·       Talbiyah - A entoação que os muçulmanos fazem durante a peregrinação.

·       Tarwiyah - O oitavo dia do mês de Dhul-Hijjah, o primeiro dia de Hajj. 

·       Umrah - Uma peregrinação à Santa Casa de Allah, na cidade de Meca, na Arábia
Saudita. Muitas vezes referida como a peregrinação menor. Pode ser realizada em
qualquer época do ano.
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Introducão
O Hajj é um pilar do Islam e um ato de

adoração que combina, crenças,
declarações e ações; em resumo, é um ato
de adoração que requer toda a sua atenção.
É aconselhável que você deixe as compras,
de correr atrás desses negócios
extraordinários, que você definitivamente
verá, depois da temporada do Hajj. 

Um dispositivo importante que você não deve esquecer é o telefone celular. É
aconselhável que você não use um aparelho caro durante esse período, que simplesmente
recorra a um mais barato, que pode ser adquirido na Cidade dos Peregrinos (após sua
chegada à Arábia Saudita). 

Existem três tipos de Hajj,  esta série explicará o tipo mais comum deles, que é o Hajj
Tamattu'.  Nela você aprenderá como fazer Umrah na chegada ao seu país antes do dia 8
de Dhul-Hijjah (o procedimento para fazer a Umrah foi explicado anteriormente).

8° dia de Dhul-Hijjah
Estamos agora no dia 8 de Dhul-Hijjah. Esse dia é conhecido como o 'dia de Tarwiyah'

ou 'o dia de buscar água e saciar a sede'. É chamado assim porque os peregrinos se
preparavam para esse longo dia e noite alimentando seus animais e garantindo que seus
camelos tivessem água suficiente para a longa jornada à frente. Eles também estocavam
água em antecipação à longa fila no dia de Arafat, que geralmente era um dia quente e
longo!

Quando chegar o dia de Tarwiyah, deve-se entrar em Ihram de manhã, do local onde
está em Meca. O Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele,
vestiu as vestes de Ihram no tempo do Duha (o tempo logo após o nascer do sol até pouco
antes dele atingir seu zênite). O peregrino deve então dizer o seguinte: Lab'baika
Haj'jan (Aqui estou, ó Allah, fazendo o Hajj), o que indica a intenção de realizá-lo. Depois
disso, deve-se dizer o Talbiyah continuamente: 'Lab'baik Al'laahum'ma Lab'baik,
Lab'baika laa Sharika laka Lab'baik, In'nal Hamda wan Ni'mata laka wal Mulk,
Laa Sharika lak'.[1]

Depois você continuará com o seu grupo Hajj até a área de Mina, que literalmente é
uma cidade de tendas. Milhões de pessoas se reúnem aqui neste dia, vindas de todos os
cantos do globo. É prudente que você observe cuidadosamente a área em que está; cada
uma é marcada com uma cor e um código de identificação. Caso deixe de fazer isso, você
pode simplesmente pedir a localização geral das barracas do seu país.
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É importante que se faça o possível para estar em Mina antes que o sol chegue ao seu
auge. O peregrino deve ocupar-se com a lembrança de Allah e recitar o Alcorão. Deve-se
evitar conversa desnecessária e discussão de questões e argumentações mundanas. 

Abu Hurairah, que Allah esteja satisfeito com ele disse: "Ouvi o Profeta dizer:
'Quem realiza o Hajj e não comete nenhum rafath (obscenidade) ou fusuq
(transgressão), volta (livre do pecado) como no dia em que sua mãe lhe deu à luz
'".  (Sahih Al-Bukhari)

Enquanto estiver aqui, o
peregrino deve fazer cada oração (
Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha and Fajr)
em seus tempos determinados. 
Não devem combiná-las, mas cada
oração de quatro unidades é
encurtada para duas.   

Tem uma masjid muito interessante em Mina. Ela é conhecida como Masjid Khif. O
Profeta, que a misericórdia e as bêncãos de Allah estejam sobre ele, disse: "Setenta
profetas rezaram nesta masjid." (Baihaqi)

Não é necessário que o peregrino visite a masjid ou ore por lá, alguns podem ter essa
crença, mas ela é sem base.   

Dependendo da programação do ônibus para o seu grupo de Hajj, você pode passar de
Mina para a próxima parada no Hajj, logo após a oração do Fajr ou antes da oração do
Dhuhr do 9º dia de Dhul-Hijjah. 

9º dia de Dhul-Hijjah
O 9º dia de Dhul-Hijjah  é chamado Yaum ul-Arafah ou o dia de Arafat.  É o dia mais

importante do Hajj. O Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele,
disse: "Hajj é Arafat." (Ahmed)

O peregrino deve ficar em Arafat (um local da peregrinação) pouco antes do pôr do sol.
O Profeta disse: "A melhor du'a (súplica) no dia de Arafat, a melhor coisa que eu
disse e que o Profeta antes de mim disse, é: "Laa ilaahah il'la Allah wahdahu laa
sharika lahu, lahul-mulk wa lahul-hamd yuh'yee wa yu'mit wa hu'wa 'alaa kol'li
shay'in qadir ."[2] (Sahih at-Targhib)
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Na próxima lição aprenderemos sobre as demais ações do Hajj. 

Notas de rodapé:

[1] Significado: Aqui estou, ó Allah, em resposta ao Seu chamado, aqui estou. Aqui estou eu, Tu
não tens parceiro, aqui estou eu. Em verdade, todo louvor, graça e soberania pertencem a Ti. Tu
não tens parceiro.

[2] Significado: Ninguém tem o direito de ser adorado, apenas Allah sozinho, que não tem
parceiro. Dele é o domínio e Dele é o louvor. Ele traz vida e causa morte, Ele é capaz de fazer
todas as coisas.
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