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Objetivos:

·       Aprender os fatores importantes que se relacionam com o estado de Ihram.

·       Evitar crenças populares que não são respaldadas com provas no Islam.

·       Aperfeiçoar a Umrah através de um sentido aguçado de conhecimento.

Termos em árabe

·       Umrah - Peregrinação à Sagrada Casa de Allah na cidade de Meca, Arábia Saudita.
Muitas vezes referida como a peregrinação menor. Pode ser realizada em qualquer
época do ano.

·       Miqat - Lugar em que os peregrinos devem vestir as roupas do Ihram e entrar em
estado de Ihram.

·       Talbiiah - Proclamação que os muçulmanos entoam durante a peregrinação.

·       Mahdurat - São ações inadmissíveis para aquele que está no estado de Ihram.

·       Mubasharah - Contato físico (pele a pele) com uma mulher.

·       Ihram - Estado (de sacralidade) em que é proibido praticar certos atos que são lícitos
em outros momentos. É necessário quando se realizam os ritos da Umrah e do Hajj.

·       Caaba - A estrutura em forma de cubo localizada na cidade de Meca. Serve como um
ponto focal para o qual todos os muçulmanos se voltam quando oram.

·       Sa'i - É o andar e correr entre as colinas de Safa e Marwa.

·       Tawaf - Ato de circundar a Caaba. Se realizam sete voltas nela.

·       Rakah - Unidade ou ciclo de oração.

Na lição anterior, mencionamos as condições da Umrah e o procedimento para
realizá-la. Como abordado na primeira parte, entrar no estado de Ihram é um pilar desse
grande ritual. Sendo parte essencial na experiência da Umrah e do Hajj, é necessário
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lançar mais luz sobre o que "pode" e o que "não pode" fazer nesse estado.

Praticas louváveis
1.     É preferível tomar o banho ritual antes de entrar no estado de Ihram.

2.     Cortar as unhas, aparar o bigode, depilar as axilas e os pelos púbicos antes de entrar
no estado de Ihram.

3.     Entrar no estado de Ihram depois de realizar uma oração obrigatória.[1]

4.     Dizer a Talbiyah: 'Labbaik Allaahumma labbaik...' depois de entrar no estado de
Ihram. Os homens devem fazer em voz alta e as mulheres fazê-lo silenciosamente para
si mesmas.

Praticas que devem ser evitadas
Praticas que devem ser evitadas são referidas como "Mahdurat" do Ihram. Essas ações

não são lícitas para quem está em estado de Ihram. Estão divididas em três categorias:
uma específica para os homens, uma específica para as mulheres e uma que é relevante a
ambos.

Proibido para homens e mulheres durante o estado de Ihram:

1.     Cortar ou raspar o cabelo, ou qualquer parte do corpo.

2.     Cortar as unhas das mãos ou dos pés.

3.     Usar perfume, independente do quão sutil seja ele.

4.     Caçar animais.

5.     Consumar o matrimônio.

6.     Mubasharah (ou seja, entrar em contato com a pele de uma mulher) ou fazer algo que
possa levar a isso, como beijar ou acariciar.

7.     Relações sexuais.

Proibido especificamente para o homem:

1.     Cobrir diretamente a cabeça com um chapéu ou um turbante. São permitidos
guarda-chuva ou sentar-se à sombra de um veículo ou numa tenda.

2.     Usar roupas costuradas usadas normalmente, tais como roupa íntima, camisetas e
outros artigos de vestuário similares.
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Proibido especificamente para a mulher:

A mulher não deve cobrir seu rosto a menos que os homens passem por ela. Ela pode
usar o que quiser, desde que esteja em conformidade com o código de vestimenta
Islâmico, e deve cobrir o cabelo e não usar luvas.

Realizar algum Mahdturat devido a ignorância
Se alguém faz um desses devido ao desconhecimento, está desculpado. Quem quer

que faça um dos Mahdurat acima depois de entrar no estado de Ihram intencionalmente
terá cometido pecado e terá que jejuar três dias ou alimentar seis indivíduos pobres, ou
necessitados.

Praticas permitidas
1.     Tomar banho.

2.     Usar anel.

3.     Usar cinto.

4.     Usar sandálias.

5.     Usar guarda-chuva.

6.     Usar curativo.

7.     Andar de ônibus.

8.     Usar relógio.

9.     Usar óculos normal e de sol.

Práticas não autenticas
Devido ao grande número de pessoas que realizam a Umrah ao longo do ano com

diferentes níveis de conhecimento, é importante não se entregar às crenças populares
que podem ser praticadas por alguns. O Islam é uma religião de facilidade e não de
dificuldade! Allah, o Altíssimo, disse:

"E, deste modo, (ó muçulmanos), contribuímo-vos em uma nação de
centro..." (Alcorão 2:143)

À luz desse versículo, mencionaremos aqui algumas crenças estranhas praticadas por
alguns. Deve-se ficar atento a elas e não aceitá-las:

1.     Acreditar ser necessário um par especial de sandálias para a Umrah.
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2.     Entrar em estado de Ihram antes da estação do Miqat.

3.     Recitar a Talbiyah em uma voz uníssona em grupo.

4.     Levantar as mãos, como é feito na oração, ao passar em frente a Pedra Negra.

5.     Colocar a mão direita sobre a mão esquerda durante o Tawaf (ao circundar a Caaba)

6.     Fazer uma súplica específica em cada um dos cantos da Caaba.

7.     Beijar o canto Iemenita [2].

8.     Buscar bênçãos da Caaba limpando suas paredes com um pano ou com as roupas de
Ihram.

9.     Beijar e tocar o Maqam Ibrahim (Estação de Abraão).

10. Rezar duas rakas depois de completar o Sa'i.

É importante que o muçulmano siga sempre o exemplo do nosso amado Profeta, que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, pois é nisso que reside o sucesso.

Notas de rodapé:

[1] Não há nenhuma oração específica para o Ihram. O muçulmano realiza cinco orações diárias
obrigatórias.

[2] Enquanto se faz o Tawaf, uma esquina (canto) antes da Pedra Negra Negra.
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