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O objetivo final e objetivo do 
Hajj e Umrah

1) Visitar a sagrada Casa de Allah para renovar a aliança do 

seu  Senhor. Ó servo de Allah, sua alma já fez uma aliança 

e agora seu  corpo físico receberá uma promessa de seu 

Senhor. Quando os  buscadores realizam o Tawaf, é como 

se estivessem fazendo uma  promessa de girar suas vidas 

em torno do Senhor dos Mundos e  Seu Amado Mensage-

iro ملسو هيلع هللا ىلص, não do  mundo e suas atrações. Isso é apenas para 

renovar sua promessa e  agir de acordo com os direitos de 

seu Senhor e Seu Amado  Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص.

2) Seguir os Passos do Amado Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص. Estes são os 

lugares  onde o Amado de Allah passou a maior parte de 

seu tempo  [Makkah e Medinah]. Você não quer segui-lo e 

viajar para os  lugares onde ele passou seu tempo. Certa-

mente onde o amado  pisou são os lugares abençoados.

3) Fazer tudo isso apenas para o prazer do seu Senhor.

1



• Orientação para Umrah e Hajj 
    Preparações espirituais

• Amaals ao visitar Ka'bah e Makkah 

• Visitando o túmulo abençoado do Profe-
ta ملسو هيلع هللا ىلص

• Amaals ao visitar Jannat al-Baqi 

• Visita à Caverna de Hira 

• Preservando as bênçãos após retornar 
do Hajj e Umrah 

• O objetivo final e objetivo de ir para o 
Hajj e Umrah 

CONTEÚDO

3

12

23

32

34

38

42



3

Orientação para Umrah e Hajj
Em primeiro lugar, deve-se aprender a regra Fiqh relativa à 

Umrah. O faraid, waajibaat sunnan e mufisidaat da umrah.

Ó Servo de Allah, Verdadeiramente Nosso Senhor é o Supre-

mo. Ó Servo de Allah, a chave para obter o máximo 

benefício da jornada para Baitullah e Sua amada é o arrepen-

dimento [tawbah]. O buscador deve se purificar antes de 

entrar na Kaba. O buscador deve atingir um nível satis-

fatório de purificação antes de vir visitar o Kaba [Baitullah] 

e Seu Amado. Quem quer que seja purificado em um nível 

satisfatório, será aquele que receberá mais fez [elevação es-

piritual] e bênçãos.

O buscador deve estar em estado de arrependimento pelo 

menos cinco (5) dias antes de viajar. O que se quer dizer 

com isso é que o buscador deve realizar o máximo de nafl 

salah de Salaahtul Tawbah antes de viajar. 
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Como se deve realizar o Salatut Tawbah

Ó Servo do Misericordioso, os que buscam o arrependimen-

to devem ter a intenção de pedir perdão a seu Senhor, de 

cada grão de pecado que cometeram. Eles devem sentir e 

acreditar que seu Senhor está presente, vendo-os e ouvin-

do-os. O seguinte deve ser recitado em cada rakaat de sala-

tut tawbah: 
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Surah Al-Fatiha
Em nome de Alá, Todo-Misericordioso, Misericordioso

Louvado seja Alá, o Senhor de todos os mundos (1), o To-

do-Misericordioso, o Misericordioso (2), o Rei do Dia do 

Juízo. (3) Somente você, nós adoramos. Só a ti pedimos 

ajuda. (4) Guia-nos no Caminho Reto (5), o Caminho Daque-

les que Tu abençoaste (6), não daqueles que estão com 

raiva, nem dos equivocados. (7) 
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Surah Al-Baqarah 
(versos 255-257)

Alá, não há deus senão Ele, o Vivo, o que se sustenta por si 

mesmo. Ele dorme. Tudo no céu não está sujeito à sonolên-

cia e nem a terra pertence a ele. Quem pode interceder 

junto a Ele, exceto com Sua permissão? Ele sabe o que está 

diante deles e o que está por trás deles, mas eles não 

podem compreender nada de Seu conhecimento, exceto o 

que Ele deseja. Sua cadeira envolve os céus e a terra e sua 

preservação não O cansa. Ele é o Altíssimo, o Magnífico. 

[Três vezes]



7

Surah Al-Hashr 
(versículos 22-24)

Ele é Allah - não há deus senão ele. Ele é o Conhecedor do 

Invisível e do Visível. (22) Ele é Deus - não há deus senão 

ele. Ele é o Rei, o Mais Puro, a Paz Perfeita, o Fidedigno, o 

Guardião Seguro, o Onipotente, o Impulsionador, o Su-

premamente Grande. Glória a Allah acima de tudo que eles 

se associam a Ele. (23) Ele é Allah - o Criador, o Criador, o 

Doador da Forma, a Ele pertencem os Nomes Mais Belos. 

Tudo nos céus e na terra O glorifica. Ele é o Todo-Podero-

so, o Onisciente. (24) [Três vezes]
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Surah Al-Ikhlaas
Diga: 'Ele é Alá, Unidade Absoluta (1), Alá, o Sustentador 

Eterno de todos. (2) Ele não deu à luz e não nasceu. (3) E nin-

guém é comparável a Ele.' (4) [ Três vezes]

Após o Salaah, o buscador deve recitar o seguinte:
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Ó Allah, conceda Suas bênçãos a Muhammad e à família de 

Muhammad, assim como Você concedeu Suas bênçãos a 

Ibraheem e sua família. Certamente, você é louvável e puro.

Ó Allah, envie Suas bênçãos sobre Muhammad e sobre a 

família de Muhammad, assim como Você enviou Suas 

bênçãos para Ibraheem e sua família. Certamente, você é 

louvável e puro. [10 vezes] 

'Eu imploro a Allah aquele ao lado de quem não há nenhuma 

divindade eterna e que ampara seu perdão e eu ofereço ar-

rependimento diante dele.' Seus pecados serão perdoados, 

mesmo que ele tenha fugido em tempo de batalha (que é o 

maior pecado). ' [10 vezes] 
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Não há poder e não há força exceto com Allah, o Altíssimo, 

o Magnífico [10 vezes] 

'O Allah'

'O mais misericordioso' 

'O Perdoador'
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Ó Allah, conceda Suas bênçãos a Muhammad e à família de 

Muhammad, assim como Você concedeu Suas bênçãos a 

Ibraheem e sua família. Certamente, você é louvável e puro.

Ó Allah, envie Suas bênçãos sobre Muhammad e sobre a 

família de Muhammad, assim como Você enviou Suas 

bênçãos para Ibraheem e sua família. Certamente, você é 

louvável e puro. [10 vezes]

Quantos Rakaats se deve executar? Em pares ou quatro? 

Ó Servo de Allah, isso é opcional para você. Quanto mais 

alguém recitar, melhor será para eles.

O que o buscador deve pensar ao recitar esses adhkaars:

Ó Servo do Misericordioso, você deve imaginar que está na 

presença de seu Senhor, pedindo perdão. Aqueles que 

pedem com verdadeira necessidade e sinceridade serão per-

doados, mesmo dos maiores pecados que você não poderia 

ter imaginado. Você deve imaginar a chuva de misericórdia 

lavando seu corpo enquanto você recita isso; você começa 

a brilhar e cintilar enquanto a chuva cai sobre você. Aqueles 

que pedem com o coração realmente brilharão como as es-

trelas.
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Amaals, os buscadores da verdade devem 

fazer quando visitam a abençoada Ka'bah 

Como alguém deve gastar seu tempo visitan-

do a abençoada cidade de Makkah

Ó servo de Allah, seu Senhor é o guia para todo o sucesso. 

Ó servo de Allah, quando você chegar na cidade de Makkah, 

esteja com a mais humilde consciência. Tenha sua mente 

definida para encontrar o seu Senhor. Deve-se estar em 

estado de arrependimento, confiança e gratidão. Esses três 

são a chave que abre o baú de luz que brilhará sobre os que 

buscam a verdade.

O buscador deve estar sempre no estado de ibaadah, seja 

Salaah, Zikr ou Recitação do Alcorão. Sua mente deve estar 

totalmente focada em pensar em seu Senhor, no desejo de 

encontrá-lo e estar com ele. Quem pedir com verdadeira 

sinceridade receberá. É aqui que as duas são respondidas. 

Esteja ciente do que você pede ao seu Senhor.

Ó servo do Mais Amável, o buscador não deve perder nenhu-

ma Sunnah de Seu amado (referindo-se às orações e todas 

as práticas do Amado Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص.
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Amaal After Zhur 

Os buscadores da verdade devem realizar 4 rakaats de Sa-

laatut Tasbih após Zuhr Salaah. Após o Salaah, eles devem 

recitar estes Amaals:

'O Allah'

   'Ó Compassivo' 

                     'Ó Misericordioso'

'O Compeller'

O buscador deve recitá-lo com um coração verdadeiro, im-

plorar ao seu Senhor por perdão e orientação durante toda 

a sua jornada. Aqueles que pedem com total confiança não 

se enganarão.
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O que pensar ao realizar esses amaals:

Ó servo de Allah, os buscadores da verdade devem sentir a 

presença de seu Senhor. Devem sempre pensar que seu 

Senhor os vê, os ouve e está sempre presente com eles. O 

buscador deve estar consciente de Deus e sempre alerta a 

cada ação que fizer

NOTA:

O Salatut Tasbih deve ser executado quando você visita o 

haram pela primeira vez. Depois disso, se você deseja ex-

ecutá-lo regularmente, tem-se a opção de fazê-lo, mas 

fazê-lo uma vez inicialmente é obrigatório para o buscador

Diário Amaal após Zuhr Salah:

Ó servo de Allah, o buscador deve orar quatro (4) Rakaats 

de Nafl, Salaahtul Tawbah, após Zuhr Salaah. O conteúdo 

da Salaah é o mesmo indicado para a preparação antes de 

visitar o Hajj ou Umrah. Os adhkars a serem recitados após 

salaah também permanecerá o mesmo, exceto com a súpli-

ca adicional de 'Ya-malikulQuddus' cem (100 vezes).
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    'Ó Rei e Santo'

Adhkars de manhã e à noite quando em Makkatul Mukarra-

mah:

Ó servo de Allah, todas as manhãs e noites, quando você es-

tiver na abençoada Cidade de Makkah, sente-se ao lado da 

casa de Allah (Kabah) e execute o Zikr:

O que se deve pensar ao executar 'Allah Allah' e 'Allah Hu' 

dhikr:

Ó servo de Allah, imagine que a luz da Kabah está atingindo 

seu coração. Imagine a luz se expandindo e iluminando seu 

corpo. Imagine o mal que está dentro de você está se desin-

tegrando e seu ser interior purificado para estar na pre-

sença de seu Senhor. Você deve pedir ao seu Senhor para 

limpar o seu coração para que você possa brilhar e brilhar  
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como o sol, ao meio-dia. Como alguém se sentiria na pre-

sença de seu Senhor? Verdadeiramente, invoque-o e im-

plore por Seu perdão e você o receberá.

Ó servo do Misericordioso, seu Senhor quer perdoá-lo. Se 

você não pede [com coração verdadeiro] você não rece-

berá.

Metodologia de execução de 'Allah Allah' e 'Allah Hu' dhikr:

Ó servo de Allah, os homens devem recitar este dhikr mais 

alto do que as mulheres. As mulheres devem se sentar a 

uma certa distância dos homens, ao realizar este dhikr. 

Isso criará concentração e obediência na presença de seu 

Senhor. Este dhikr deve ser executado na frente da Kabah. 

Deve-se recitar Durood 100 vezes antes e depois deste 

dhikr

Outras orientações e Amaal podem ser feitas na cidade de 

Makah, quando na presença da casa abençoada de Allah:

Ó servo de Allah, você deve aprender a pensar em seu 

Senhor. O buscador deve fazer meditação / Munajaat e 

pensar sobre o seu Senhor e ficar satisfeito com o que Ele 

já lhe deu. Ó servo de Allah, o buscador deve fazer 
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meditação e começar a treinar sua mente para falar com 

seu Senhor. Eles devem fazer isso por 20 minutos, de 

manhã e à noite depois de Fajr e depois de Isha.

O que o buscador deve pensar ao realizar este Amaal:

Ó servo de Allah, pense que você está na presença de seu 

Senhor, prostrado com seu corpo, mente e alma em total 

submissão ao seu Senhor. Não há ninguém que possa 

ajudá-lo, nem você pode recorrer a ninguém, exceto o seu 

Senhor. Seu Senhor é o mais Misericordioso para aqueles 

que se submetem com todo o seu corpo, mente e alma. 

Louve o seu Senhor como Ele deve ser louvado, peça 

perdão e Ele certamente o perdoará. Agradeça ao seu 

Senhor como ele merece ser agradecido. Certamente aque-

les que têm verdadeira sinceridade e devoção para se sub-

meter serão aqueles a quem seu Senhor responderá.

NOTA:

Também se pode fazer o 'Allah Allah' e 'Allah Hu' Dhikr en-

quanto se faz tawaaf da kaba, se desejar.





19

Resumo de Adhkars para 

Makkatul Mukarramah

4 Rakaats de Nafl Salaahtul Tawbah após Zuhr Salaah con-

forme especificado anteriormente

Súplica para recitar após salah:
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Adhkrs de manhã e à noite:
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Como alguém pode receber mais bênçãos e el-

evação espiritual ao visitar o túmulo                  

abençoado do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص

Ó servo de Allah, pode-se receber bênçãos verdadeiras dos 

amados de Allah se eles forem sinceros e tiverem verdadei-

ra resistência e necessidade. Aqueles que são sinceros rece-

berão a luz da proximidade de Allah e Seu Amado Mensage-

iro  ملسو هيلع هللا ىلص.

Ó servo de Allah, esteja na mais humilde e grata presença 

de mente e coração. Sua amada nos mostrou o caminho 

para o sucesso; você não acha que ele merece ser agradeci-

do por ter nos mostrado a luz da misericórdia.

Ó servo de Allah, quando você visitar o amado de Allah, 

sente-se como se ele estivesse sentado com você. Peça 

perdão ao estilo de vida que você leva, pois o estilo de vida 

dele será adotado. Peça perdão pelas deficiências da 

Sunnah que você é Segue. Não se pode aperfeiçoar total-

mente a Sunnah do Amado Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص.
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Ó servo de Allah, envie Salaam e Durood sobre o Amado de 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص, pois ele deve ser agradecido pelo estilo de vida 

que ele mostrou a você. Você deve recitar:

'A paz esteja com ó caro Profeta'

'Ó Allah, envie saudações e paz eterna ao nosso Mestre, o 

Profeta Muhammad, Divinamente Ensinado, e à sua 

família e companheiros'

Ó servo de Allah, quando você recitar esses amaals, imagine 

que você está enviando salaam e Durood sobre o Amado 

Mensageiro de Allah [Sallallahu Alaihi Wasallam]. Imagine 

que o túmulo abençoado está iluminando e a luz está atingin-

do seu corpo. Então imagine que Sua amada está se aproxi-

mando de você de braços abertos. Aqueles com sinceridade 

certamente serão abraçados pelo Amado Mensageiro  ملسو هيلع هللا ىلص.





Amaals matinais e noturnos a serem realizados em Madee-

natul Manawwarah:

Ó servo de Allah, quando você está em Madeenah, você 

deve realizar os seguintes Amaals pela manhã e à noite:

4 Rakaats Salaahtul Tawbah deve ser realizado da maneira 

especificada antes

'Ó Allah, ó Senhor, pelo status de Nosso Mestre Muhammad 

filho de Abdullah que a paz esteja com ele, reúna a mim e 

Nosso Mestre Muhammad filho de Abdullah neste mundo 

antes de [morte]'

26

'A paz esteja com você, Profeta'
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Realize o Salaahtus Shukr, para agradecer ao seu Senhor o 

que Ele já deu a você e para agradecer ao seu amado, pois 

Ele mostrou-lhe o caminho para o seu Senhor.

Lembre-se de que depende do seu Senhor quando Ele irá 

apresentá-lo a Sua amada ملسو هيلع هللا ىلص. Se alguém tem verdadeira 

necessidade e sinceridade, será apresentado apenas por 

seu mestre. Alguns podem ser introduzidos diretamente, 

mas isso é muito raro. Aqueles que são mais humildes e 

aprendem os ensinamentos de seu mestre, então seu 

mestre se torna a chave para o Amado Mensageiro de Allah 

-Seu mestre é quem abrirá as portas de Gunbade Khaz .ملسو هيلع هللا ىلص

arah [Cúpula Verde]; ele é aquele que irá apresentá-lo ao 

Amado Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Você está pronto para con-

hecer o Amado de Alá? Você não deve decidir, mas desejar 

e confiar em seu Senhor.
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Ó servo de Allah, se você não pode ver o Amado Mensageiro 

 então saiba que ele certamente está vendo você e está ,ملسو هيلع هللا ىلص

com você.

O que o buscador deve pensar ao realizar os Amaals pela 

manhã e à noite na abençoada cidade de Medina:

Ó servo de Allah, os buscadores da verdade devem sentir a 

presença do Amado de Allah. O buscador deve adotar o 

estilo de vida de sua amada, pois é ele quem te mostrou o 

caminho.

Ó servo de Allah, ao realizar esses Amaals, imagine a luz da 

sagrada Casa de Allah viajando para Gunbade Khazarah 

[Cúpula Verde]. Imagine que esta luz então se combina e 

atinge seu corpo. Você deve imaginar que tanto a Casa de 

seu Senhor quanto a Gunbade Khazarah são uma e você 

deve girar sua vida em torno de seu Senhor e Seu Amado 

Mensageiro  ملسو هيلع هللا ىلص.
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Imagine essa luz correndo por seus vãos, desbloqueando os 

túneis das trevas para a luz. Uma vez que o buscador desblo-

queou esta escuridão, imagine que você está seguindo os 

passos do Amado Mensageiro; passo a passo você final-

mente alcança outro passo que não é outro senão o seu 

mestre [Guia Espiritual]. Ele está esperando por você, se 

você se esforçar. Então imagine que seu Mestre [Guia Espir-

itual] está conduzindo você nesta jornada em direção ao 

Amado de Allah. Você deve confiar e confiar em seu Mestre, 

pois ele é quem irá apresentar você ao Amado Mensageiro 

-Imagine que você está esperando para ser apresenta .ملسو هيلع هللا ىلص

do ao Amado de Allah. Quanto você ama o Amado de Allah? 

Você tem seguido muito o estilo de vida dele? Quanto mais 

alguém se esforça para adotar o estilo de vida do Amado de 

Allah, certamente será apresentado a ele.

Resumo de súplica a ser recitado em Madeenatul Manawwar-

ah:

O que Suplicar quando você chegar pela primeira vez a Mas-

jide Nabawi
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Adhkars diários de manhã e à noite: 

4 Rakaats Salaahtul Tawbah

Peform Salatus Shukr
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O que Amaals deve ser recitado ao visitar 

Jannat al-Baqi [o último local de descanso de 

muitos dos companheiros]

 

Ó servo de Allah, seu Senhor concede a proximidade a 

quem ele deseja. Ó servo de Allah, quando você estiver vis-

itando Jannat al-Baqi, você deve sempre estar no estado de 

wuzu, qualquer que seja o lugar sagrado que você visitar. 

Você deve recitar:

    Não há força nem poder exceto com Allah

Mais Puro, Santo é Nosso Senhor e o 

Senhor dos Anjos e do Espírito

Meu Senhor, perdoe e seja misericordioso! Você é 

o melhor dos misericordiosos!





O que o buscador deve pensar ao recitar esses Amaals:

Ó servo de Allah, imagine o nome de Allah brilhando acima 

do Jannat al-Baqi. Imagine que a luz está caindo sobre os 

verdadeiros servos de Allah [todos os companheiros] e re-

fletindo e iluminando tudo o que os rodeia. Imagine que a 

luz está entrando em seus corações. Pela vontade do seu 

Senhor, qualquer Fez que você merece, você certamente re-

ceberá.

O que um buscador deve fazer ao visitar 

a Caverna de Hira

Ó servo de Allah, seu Senhor é certamente o Mais Compas-

sivo.

Ó servo de Allah, este é o lugar onde a primeira revelação 

do Alcorão foi revelada. Certamente este é um lugar de luz 

e orientação que flui neste mundo. A orientação ainda está 

presente e a luz da misericórdia ainda está dentro das pare-

des da caverna.

Ó servo de Allah, este é um lugar especial onde o Amado 

Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص passou seu tempo em meditação e onde o  

34
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Arcanjo [Jibraeel] havia visitado. Certamente este é um 

lugar especial.

Quando você visitar este lugar especial, seja da forma mais 

consciente e grata e com grande humildade. Você deve 

então recitar:

   'Não há deus exceto Allah, Ele não tem parceiros'

Meu Senhor, perdoe e seja misericordioso! Você é 

o melhor dos misericordiosos!

Ó possuidor de majestade e honra

'Não há deus exceto Alá; o Rei, a Verdade 

Absoluta, o Manifesto'
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O que o buscador deve pensar sobre:

Ó servo de Allah, imagine que você está agradecendo ao 

seu Senhor e Seu Amado Mensageiro. Como seu Senhor rev-

elou os versículos do glorioso Alcorão e Sua amada transmi-

tiu esta mensagem a você. Imagine que a luz da caverna de 

Hira está brilhando tão forte. Imagine esta luz então ating-

indo seus corações, pela vontade de seu Senhor, qualquer 

orientação que ele der a você será um presente de seu 

Senhor. Imagine seu coração se submetendo totalmente às 

palavras do chamado de seu Senhor e ansiando por estar 

em Sua presença.

Ó servo de Allah, se Allah, o exaltado, não tivesse enviado a 

você a mensagem de sucesso, quem a teria enviado? Se Seu 

amado não transmitisse esta mensagem da verdade, você 

não teria recebido este glorioso livro [Alcorão]. Agradeça 

ao seu Senhor, como Ele merece ser agradecido. Agradeça 

a Seu Amado Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص que lhe mostrou um estilo de 

vida que você deve levar, também o Amado Mensageiro 

transmitiu a última mensagem de seu Senhor.
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Como os buscadores da verdade podem preser-

var todas as bênçãos depois de voltar do 

Hajj ou Umrah

Ó servo de Allah, o seu Senhor é o restaurador de toda a 

paz e harmonia. Ó servo de Allah, quando o buscador retor-

na da casa sagrada, eles devem realizar quatro (4) Rakaats 

de Salaahtul shukr. Após a salaah, ele deve recitar em 

estado de agradecimento:

'Ó louvável'

'O Eternal, Absolute'

'O Protetor'

'O Compeller'
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O que o buscador deve pensar quando está recitando esses 

amaals:

Ele deve imaginar que está na presença de seu Senhor, agra-

decendo-o por tê-lo escolhido para visitar sua casa glorio-

sa e Seu Amado Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص. Ele deve se lembrar que 

tudo acontece pela vontade e misericórdia de seu Senhor.

Você deve manter a jornada em um lugar especial em seu 

coração. Deve-se sentir e imaginar que cada parte de seu 

corpo está agradecendo a seu Senhor. Eles deveriam pedir 

e querer ser escolhidos novamente para visitar este lugar 

glorioso.

Ó servo de Allah, prescrito para os buscadores da verdade 

é que eles façam 10 minutos de meditação, todas as sex-

tas-feiras. Isso preservará todas as bênçãos que você rece-

beu em sua viagem.

Como atuar e o que pensar sobre:

Ó servo de Allah, você deve fechar seus olhos e relembrar a 

jornada que você fez em direção ao amado de Allah e à casa 

sagrada de Allah. Imagine que sua alma ainda está lá [em 

Masjide Nabawi e em Meca] realizando todos os amaals 
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que você fez. Imagine toda a luz da casa assustada e de 

sua amada entrando em seu corpo. Então imagine essa luz 

formando um escudo protetor ao redor de seu corpo, man-

tendo todas as bênçãos seguras e protegidas.

Aqueles que armazenam e preservam essas bênçãos, seu 

Senhor irá aumente-os dia a dia.
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O objetivo final e objetivo de ir para o 

Hajj e Umrah

Ó servo do Exaltado, o seu Senhor é o mais misericordioso. 

Os objetivos do Hajj e da Umrah são de três aspectos.

1. Para visitar a casa sagrada de Allah para renovar o

aliança de seu Senhor. Ó servo de Allah, sua alma já fez uma 

aliança e agora seu corpo físico receberá uma promessa de 

seu Senhor. Quando os buscadores realizam o Tawaf, é 

como se estivessem fazendo uma promessa de girar suas 

vidas em torno do Senhor dos Mundos e Seu Amado Men-

sageiro ملسو هيلع هللا ىلص, não do mundo e suas atrações. Isso é apenas 

para renovar sua promessa e agir de acordo com os direit-

os de seu Senhor e Seu Amado Mensageiro  ملسو هيلع هللا ىلص.

2. Seguir os Passos do Amado Mensageiro.

Estes são os lugares onde o Amado de Allah passou a maior 

parte de sua tempo [Makkah e Medinah]. Você não quer se-

gui-lo e viajar para os lugares onde ele passou seu tempo. 

Certamente onde o amado pisou são os lugares abençoa-

dos.
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3. Fazer tudo isso apenas para o prazer de seu Senhor.

As metas e objetivos existem para que os buscadores 

saibam por que estão ali e o propósito de sua viagem. Reno-

var a aliança de seu Senhor é algo que o buscador deve pon-

derar [agir de acordo com os direitos de Allah, Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

e o direito das pessoas depois que ele voltar de suas via-

gens].

Certamente Ele [Homem e Jinn] foi criado para se subme-

ter ao seu Senhor. Então, quando Ele voltar [do Hajj ou 

Umrah], ele deve perceber este propósito na vida e verda-

deiramente seguir o Amado Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص. Seguir o 

Amado de Allah é adotar sua Sunnah em todos os sentidos 

e não o que mais lhe convém, mas apenas pelo amor e 

honra do Amado de Allah. O Amado de Allah ملسو هيلع هللا ىلص é o exemp-

lo para todos os homens e gênios, você não acha que ele 

merece ser seguido?

O que você vai dar ao Amado de Allah? Certamente, o pre-

sente da Sunnah é a luz que brilha sobre uma pessoa. Traga 

com você os presentes da Sunnah. Deve-se fazer isso 

apenas para o prazer de seu Senhor. Os buscadores devem 

então mostrar aos outros que sigam os passos do Amado 

Mensageiro  ملسو هيلع هللا ىلص.
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Ó servo de Allah, você é como os embaixadores do meu 

amado mensageiro. Mostra o caminho e o caminho do meu 

amado e de todos que quiserem acreditar.

Ó servo de Allah, o propósito não é ver ou experimentar 

quaisquer visões ou sentimentos, pois eles não são o seu 

Senhor nem determinam a sua piedade. Se o seu Senhor 

abençoa [ou revela] alguém, é apenas para que você possa 

se beneficiar. Ó servo de Allah, querer coisas como visões o 

levará à destruição, pois o shaytaan pode facilmente desen-

caminhá-lo. Seu papel não é ver ou experimente qualquer 

coisa, exceto seguir e aprender o caminho do Amado Men-

sageiro ملسو هيلع هللا ىلص. Portanto, siga e aprenda com um Professor / 

Acadêmico e é aqui que reside o verdadeiro sucesso.

Quem seguir os objetivos com certeza brilhará e brilhará 

como cristais de luz!
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Em primeiro lugar, deve-se aprender a regra Fiqh relativa à 

Umrah

Atos de Umrah de Fardh:

1. Usar o Ihraam [com niyyah e talbiyah pelo menos uma 

vez]

2. Para realizar Tawaaf [contornar a kaba]

Atos Waajib da Umrah:

1. Para correr entre Safa e Marwah [Sa'ee]

2. Raspar o cabelo ou apará-lo [Halq ou Qasr] após concluir 

o sa'ee.

Atos da Umrah de Masnoon:

• Realizar ghusl ou wudhu antes de colocar ihram

• Oferecendo 2 rakaat sunnatul ihram [com a cabeça cober-

ta]

• Recitar talbiyah 3 vezes após a intenção de ihram ser 

feita

• Beijar hajr aswad, se possível [istilaam]

• Fazer o Ramal [caminhar rapidamente] nos primeiros 3 

circuitos e Idtibaa [cobrir o ombro esquerdo e as costas en-

quanto o ombro direito está totalmente exposto] no tawaaf 

da umrah.
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Procedimento da Umrah:

1. Coloque o Ihraam antes de entrar no meeqaat [limite]

2. Faça 2 orações rakaat de Sunnatul Ihraam

3. Diga Niyyah e o Talbiyah

4. Prossiga para Makkah Mukarramah, certificando-se de 

recitar o talbiyah constantemente

5. Execute o tawaaf e idtibaah e ramal

6. Execute 2 rakaat de wajib salah [após tawaaf] atrás de  

Maqaame Ibraheem

7. Prossiga para o poço multazam e zam zam

8. Faça o sa'ee [corrida] entre safa e marwah

9. Raspar ou aparar o cabelo da cabeça


