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 � ـۡمـد� ل ـ�	لۡـح	
ٰ �ۡ�	  ه� ـل م� ـ	 � �لۡـٰعـل

ب ـلٰـ  ر	 	�   وة� و	 �لـص ـي ـ�ٰ�  س	 	إلم� ع	 ـآل 	�لـس ـل�ـ�ۡ�	 و	 ـۡرس	 �لۡـم�   ـد�

ۡوذ�  ب�ا ع�
	
	ا ۡعـد�  ف ـ	 اب 	ـ �	م

ٰ ) ه� لـل �)*ۡ ج� 	ـۡيـٰطن� �لـر
	ـن	 �لـش ـ  م�

ٰ ۡسم� �لـل ح�  ه� بـ� 	ۡحـٰمن� �لـر 	)�لـر  ـۡ*(�

O Du’á para Ler um Livro 

Leia a seguinte súplica antes de ler um livro religioso ou uma 

lição Islâmica.   هـَش�آءَالاِْن �ـ َوَجّلَ  ل عَّزَ , tu irás lembrar tudo que tiveres 
aprendido: 
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Tradução: 
Ó Allah  ََوَجّل  Abra as portas do conhecimento e sabedoria para ,عَّزَ
nós, e conceda sua misericórdia para nós; Ó Honrado e Glorioso!  

(Al-Mustaṭraf, V1, P40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 

 

Nota: Recite o Durud Sharif, antes e depois deste Du’a (Súplica).
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 ��ْ�� ل ي�د� اْلم
رْس� م
 ع��ٰ� س� ال� الس� لٰوة
 و� الص� ��ْ�� و� ب� الْٰعل�م يْٰطن� الر�ج�ْيم�  ا�لْح�ْمد
   ر� �اهللا� م�ن� الش� ا -�ْعد
 ف�ا�ع
ْوذ
 ب �ْيم�  -�ْسم� اهللا�  طا�م�  طالر�حْٰمن� الر�ح

Prefácio 
 ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد  ـل َوَجّلَ ه عَّزَ ! Na terça-feira do dia 21 Rabi-un-Nur 1428 A.H. 

(10-04-2007), o filho de Sag-e-Madinah  الۡغَّفَارلَهُ غَفََر , Al-Haj Abu 

Usayd  Ahmed ‘Ubayd Raza Ibn ‘Attar  َتَّار اهللا هُ َسلَّم الّسَ  foi abençoado 
com o nascimento de uma filha. Na segunda-feira do dia 5 
Rabi-ul-Ghaus 1428 A.H., o 14º dia do nascimento, a cerimónia 
‘Aqiqah da sua filha juntamente com o ‘Aqiqah das duas filhas 
do meu querido Nigran-e-Shura e aquele dos dois filhos do outro 
irmão Islâmico foi realizada. Em conexão com as sete cartas de 

 sete animais eram degolados e um jantar era servido ,”) ا'� “

no terraço da casa do meu filho chamado (Bayt-e-‘Ibrat). 
Um Madani Muzakarah foi realizado no assunto de ‘Aqiqah. 
Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah, um Madani Majlis de Dawat-e-Islami, 
um movimento global religioso e não politico para a pregação de 
Quran e Sunnah, recapitulou e referenciou que Madani Muzakarah 
e apresentou em colaboração com Majlis-e-Madani Muzakarah. 
Maktaba-tul-Madinah publicou com algumas correcções na 
forma de um folheto nomeadamente ‘Questões e Respostas em 
relação ‘Aqiqah’. Que Allah  ََوَجّل  aceite este esforço, fazendo-o عَّزَ
benéfico para sua criação, e perdoe todo leitor Muçulmano 
deste folheto sem responsabilidade! 

 
ٰ
   0َِ�هِ ا.�ِ-ِّ ۡ+ *ِ ا

َ ۡ
ُ  ۡ+ *ِ ا!   3�4ََ5ٰ  12َ� ا'�

َ
��َ ِ6�ۡ  

ٰ
� 7ِٖ َوا

�
 و�8ََ

Muhammad Ilyas Attar Qadri,  7º Rabi-ul-Ghaus 1428 A.H.   
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 � ـۡمـد� ل ـ�	لۡـح	
ٰ �ۡ�	  ه� ـل م� ـ	 � �لۡـٰعـل

ب ـلٰـ  ر	 	ـل�ـ�ۡ�	   وة� و	 �لـص ـۡرس	 �لۡـم� ـد� � ـي ـ�ٰ�  س	 	إلم� ع	 ـآل 	�لـس   و	

ا ـ� ـۡوذ�  ب ع�
	
	ا ۡعد�  ف ـ	 اب 	ـ�	م

ٰ )  ه� لـل �)*ۡ ج� 	ـۡيـٰطن� �لـر
	ـن	 �لـش ـ  م�

ٰ ۡسم� �لـل ح�  ه� بـ� 	ۡحـٰمن� �لـر 	)�لـر  ـۡ*(�

Questões e Respostas em Relação 
a ‘Aqiqah 

Embora Satanás estará usar todo truque do seu ofício para te 

fazer preguiçoso, leia este folheto contendo somente na sua 

totalidade. Ganharás um tesouro precioso de conhecimento, 

هـاِْن َش�آءَال �ـ َوَجّلَ  ل عَّزَ . 

Excelência de Durud Sharif  
Sayyiduna Abu Darda  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر4َِ  contou que o Profeta 
misericordioso  ٖتَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َّ  َص8َّ مَوَسل  disse, ‘Aquele que recitar durud 
sobre mim 10 vezes de manhã e 10 vezes de noite terá minha 
intervenção no dia do julgamento.’ (Majima’-uz-Zawaid, vol. 10, pp. 

163, Hadis 17022) 

 َ
ۡ
 ا9

َ
ۡ;ا َ:

<
�2َ ِ= ۡ�>             ُ ? 12َ� ا'� ��َ@ُ 

ٰ
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ٰ
3�4َ5َ 



Questões e Respostas em Relação á ‘Aqiqah 

 

2 

Significado de ‘Aqiqah 

Questão 1: Qual é o significado da palavra ‘Aqiqah? 

Resposta: Significado Literal (  َ� ِA ۡ� َA6 ): A palavra (‘Aqiqah) é 

derivada de  ٌCDَ (‘Aqun), que significa cortar ou separar. (Mirat, 

vol. 6, pp. 2) 

Definição de Shari: Um animal degolado em gratidão para o 
nascimento de uma criança é chamado ‘Aqiqah. (Bahar-e-Shariat, 

vol. 3, pp. 355) 

Questão 2: que boas intenções deveriam ser feitas para ‘Aqiqah? 

Resposta: com a intenção de actuar sobre Sunnah e agradar Allah 
َوَجّلَ   ,alguém deveria realizar ‘Aqiqah para expressar gratidão ,عَّزَ
para o favor ele recebeu na ocasião feliz do nascimento do seu 
menino ou menina. Alguém pode fazer outras boas intenções, 
dependendo da sua condição. 

Lembre-se! Nenhuma recompensa é concedida sem um boa 
intenção. Apesar da realização ‘Aqiqah da pessoa usualmente 
ter a intenção de ‘Aqiqah no seu coração, quanto mais 
intenções ele faz mais recompensa ele terá. O Profeta Sagrado 

 َواٰلِهٖ   7َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َص8َّ  disse: 6ِ��َDَ Eِۡ*ّ ٌFۡGَ Eِ*ِHۡ�ُ
ۡ
�ِJٖ�Iُ ا�  ‘A intenção de um 

Muçulmano é melhor do que sua acção’. (Al-Um’jam-ul-Kabir lit-

Tabarani, vol. 6, pp. 185, Hadis 5942) 
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É pecado não fazer ‘Aqiqah? 

Questão 3: É pecado não fazer ‘Aqiqah? 

Resposta: Para fazer ‘Aqiqah não é Fard nem Wajib. É apenas um 
Sunnat-e-Mustahabbah. Não fazê-lo não é pecado. (se 
circunstâncias financial de alguém permitir-lhe, ele deveria fazê-
lo. Ainda, não há pecado se ele não faz. Deste modo, aquele que 
não fazer não será capaz de ter sua recompensa). 

Lembre-se que é estritamente proibido para uma pessoa pobre 
pedir emprestado dinheiro com interesse de fazer ‘Aqiqah. 
(Derivado de Islami Zindagi, pp. 27) 

A criança cuja ‘Aqiqah não foi feita intercederá? 

Questão 4: É verdade que a criança que faleceu sem seu ‘Aqiqah 
ser feito não intercederá para seus pais? 

Resposta: Sim é verdade, mas há certas condições para isso. A 
criança que faleceu depois de ter alcançado a idade de ‘Aqiqah, 
isto é, sete dias, e seus pais não fizeram seu ‘Aqiqah sem nenhuma 
dispensa valida apesar de ter meio para fazê-lo, não intercederá 
para seus pais. 

É dito em um Hadis, 6ِ�Aَ�ۡAِ4َِK Eٌ�َ5َ&ۡLُ ُم
َ

#Mُ
ۡ
N
َ
ٖا  ‘o rapaz é jogado para seu 

‘Aqiah’. (Jami’ Tirmizi, vol. 3, pp. 177, Hadis 1527) é dito em Ashi’a-
tul-Lam’at que Imam Ahmad 7َلَيْه   تَعَاٰىل  اِهللا  disse, ‘a criança é َرْمحَُة
impedida de interceder para seus pais a não ser que seu ‘Aqiqah 
é feito.’ (Ashi’a-tul-Lam’at, vol. 3, pp. 512) 
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Comentando no Hadis anterior, Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-
Tariqah, ‘Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad ‘Ali 
A’zami  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـقَـِوی هِ الـل ال  disse: ‘O que é exprimido pela criança 
sendo jogada é que seus pais não serão capazes de ganhar 
benefício completo dele a não ser que eles façam seu ‘Aqiqah. 
Alguns (Muhaddisin) disseram que a protecção, crescimento e 
atributos da criança estão todas associadas com seu ‘Aqiqah.’ 
(Bahari-e-Shari’at, vol. 3, pp. 354)  

Questão 5: Alguém cuja ‘Aqiqah não foi feita [na sua infância], 
poder fazer na sua adolescência? 

Resposta: SIm, alguém cuja ‘Aqiqah não foi feita [na sua infância] 
pode fazer na sua adolescência ou até mesmo na sua idade velha. 
(Fatawa Razawiyyah, vol. 20, pp. 588) 

O querido e abençoado Profeta  َٖواٰلِه   7َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َص8َّ  realizou seu 
próprio ‘Aqiqah depois de ter feito a proclamação da sua 
profecia.  (Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 4, pp. 254, Hadis 2174) 

Excelência em insucesso 

Questão 6: Será feito ‘Aqiqah em caso de insucesso? 

Resposta: não. Normalmente os pais ficam muito indispostos e 
preocupados numa situação. Eles deveriam ter paciência e 
ganhar recompensa. Na verdade, insucesso pode levar os pais a 
um grande benefício. Aqui está um Hadis para confiança deles. 
O amado e abençoado Rasul  ٖاُهللا تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َص8َّ  disse, ‘certamente, 
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o feto [morto] discutirá com o criador  ََوَجّل  quando [na hora] عَّزَ
Allah  ََوجَّل  .fazer seus pais entrar no Inferno [devido as suas acções عَّزَ
Deste modo, seus pais poderiam ter morrido com Iman.] será 
comandado: ‘a criança discutindo com seu criador! Leva seus 
pais ao Paraíso.’ Portanto, ele puxará ambos com seu cordão 
umbilical até ele levar-lhes ao Paraiso.’ (Sunan Ibn Majah, vol. 2, pp. 

273, Hadis 1608) 

Querido irmãos Islâmicos! Este conto realça a importância de 
protecção de Iman. Ser abençoada com intervenção, protecção de 
Iman é um pré-requisito. Portanto, todos deveriam estar 
preocupados sobre a protecção de seu/sua Iman. Certamente a 
protecção de Iman depende da aquisição do prazer de Allah  ََوَجّل  عَّزَ
que mente em obedecer-lhe e seu querido Rasul  ٖاهللاُ تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َص8َّ . 
Ao contrário, desobediência para Allah  ََوَجّل  e seu querido Rasul عَّزَ

 اهللاُ تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َص8َّ  pode levar ao descontentamento de Allah  ََوَجّل  عَّزَ
que pode resultar na destruição de Iman. Que Allah  ََوجَّل -conceda عَّزَ
nos a protecção do nosso Iman! 

 
ٰ
   0َِ�هِ ا.�ِ-ِّ ۡ+ *ِ ا

َ ۡ
ُ  ۡ+ *ِ ا!   3�4ََ5ٰ  12َ� ا'�

َ
��َ ِ6�ۡ  

ٰ
� 7ِٖ َوا

�
و�8ََ  

‘Aqiqah de uma criança morta 

Questão 7: como pode a ‘Aqiqah de uma criança que faleceu 
antes de alcançar a idade dos sete dias ser feita? Se seu ‘Aqiqah 
é feito depois da sua morte ele intercederá para seus pais?   
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Resposta: não há necessidade para ‘aqiqah neste caso. Tal criança 
será capaz de interceder para seus pais. A’la Hadrat Iman 
Ahmad Raza Khan  ْمحٰنّرَ ـ ُة ال َرْمحَ  لَيْهِ ـَع  disse: ‘o ‘Aqiqah de uma pessoa 
falecida não pode ser feita apesar de ele quer era uma criança 
ou um adulto. Se uma criança faleceu antes de alcançar a idade 
dos sete dias, e seu ‘Aqiqah não ter sido feita, isto não irá afectar 
sua habilidade de intervenção etc. Como ele faleceu antes da 
hora de ‘Aqiqah. Por Shari’ah, a hora de ‘Aqiqah é o 7º dia de 
nascimento. Se uma criança cuja ‘Aqiqah tinha sido feita morreu 
antes de alcançar puberdade ou seu ‘Aqiqah não foi feito mas ele 
morreu antes de alcançar a idade dos sete dias ou seus pais não 
tiveram meios para fazer seu ‘Aqiqah, ele intercederá para os 
pais em todos estes casos fornecidos se eles (isto é seus pais) 
morrem com Iman. (Fatawa Razawiyyah, vol. 20, pp. 596-597) 

Questão 8: Como é fazer ‘Aqiqah enquanto a criança ainda não 
alcançou a idade dos sete dias? 

Respostas: A hora de ‘Aqiqah começa no 7º dia do nascimento. 
Deste modo, ‘Aqiqah ainda será valido mesmo se é feito antes desta 
hora estipulada ou até mesmo no dia do nascimento. 

Quantas vezes Azan é dito no ouvido do recém-

nascido? 

Questão 9: Por favor deixa-nos saber quando e quantas vezes Azan 
deveria ser dito no ouvido do recém-nascido. Que dia deveria 
ser nomeado? E quando é que a cabeça dele deveria ser raspada? 
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Resposta: Depois da criança ser nascida, é Mustahab proferir Azan 
e Iqamah em seu ouvido. Isto removerá aflições,  َـلآءَا�اِْن ش�ـ  Iman  تَعاٰىل  هل
Husayn Ibn ‘Ali  ُ �Aا    َر4َِ عَنُۡهَماتَعَاٰيل  contou que o nobre Profeta 

 اهللاُ تَعَاٰىل 7َلَيِْه وَ  وََسلَّم اٰلِهٖ َص8َّ  disse: ‘Se uma criança é nascida, e Azan é proferido 
no seu ouvido direito e Iqamah no seu ouvido esquerdo, a criança 

permanecerá salva de  َ�=ۡ ِOّم> ا�
ُ
�نِ ا  (Umm-us-Sibyan). (Musnad Abi 

Ya’la, vol. 6, pp. 32, Haddis 6747)  

Explicando a palavra ‘Umm-us-Sibyan’, A’la Hadrat Iman-e-
Ahl-e-Sunnat Maulana Shah Iman Ahmad Raza Khan  ْمحْٰن ّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  

disse: عٌ  ۡRَ  (Sar) é uma aflição muito severa que é também 

chamada Umm-us-Sibyan e afecta crianças. Se encontrada em 
adultos, é chamada epilepsia. (Malfuzat A’la Hadrat, pp. 417) 

É dito em Nuzha-tul-Qari que Sar’ é uma tal doença que a 
pessoa afectada desmaia e cai. Esta doença é causada por uma 
infecção nas misturas naturalmente encontrada no corpo humano, 
e é chamada epilepsia. Nestas ocasiões, é causada pelo efeito de 
um Jinn ou um Qarin Malvado (um tipo de Satanás). (Nuzha-tul-

Qari, vol. 5, pp. 489)  

A’la Hadrat Iman Ahmad Raza Khan  ْمحْٰن ّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  disse: logo que 
a criança é nascida, Azan e Iqamah deveriam ser proferido 
respectivamente no seu ouvido direito e esquerdo para que ele 
esteja protegido de envolvimento satânico e Umm-us-Sibyan. 
(Fatawa Razawiyyah, vol 24, pp. 452) 
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É melhor que Azan seja proferido quatro vezes no ouvido 
direito e Iqamah tês vezes no ouvido direito. (não há perigo 
mesmo se Azan e Iqamah são proferido apenas uma vez.) no 7º 
dia do nascimento, a acriança deveria ser nomeada e sua cabeça 
deveria ser rapada. O animal de ‘Aqiqah deveria ser degolado 
enquanto a cabeça da criança esta sendo rapada. A quantidade 
de prata ou ouro equivalente ao peso de cabelo rapado 
deveriam ser dadas em caridade. (Bahar-e-Shar’at, vol. 3, pp. 355) 

Nomeação da criança cedo 

Questão 10: Acabaste de mencionar que a criança deveria ser 
nomeada no 7 dia do nascimento. Há algo de errado se ele é 
nomeado no primeiro ou segundo dia do nascimento? 

Resposta: Não há perigo. 

Esfrega açafrão na cabeça da criança 

Questão 11: é correcto esfregar açafrão na cabeça de uma criança 
rapada na ocasião de ‘Aqiqah? 

Resposta: sim, é correcto. Sayyiduna Buraydah  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر4َِ  contou: 
‘Durante a [era pré-Islâmica] de ignorância, sempre que uma 
criança era nascida, seus pais costumavam degolar uma cabra e 
manchar seu sangue na cabeça da criança. Depois da emergência 
do Islão, nós degolamos uma ovelha, rapa a cabeça da criança e 
esfrega açafrão nela.’ (Sunan Abu Dawud, vol. 3, pp. 144, Hadis 2843) 
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A forma de esfregar açafrão na cabeça 

Encharca um pouco de açafrão em pouca água. Depois de estar 
atenuado, espreme-o propriamente naquela água e depois esfrega 
na cabeça rapada da criança. 

A forma de descobrir ‘7 dia em qualquer parte da 

vida de alguém 

Questão 12: Qual é a preponderante para a pessoa que é incapaz 
de fazer ‘Aqiqah no 7 dia do nascimento da criança? 

Resposta: não é pecado. Iman-e-Sunnat Maulana Shah Iman 
Ahmad Raza Khan  ْمحْٰن ّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  disse: fazer ‘Aqiqah no 7 dia do 
nascimento é um Sunnah e preferível.      

Se não é feito no 7 dia, pode ser feito no 14 ou 21 dia do 
nascimento. (Fatawa Razawiyyah, vol. 20, pp. 586) 

Sadr-ush-Shariah, Bahr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana Mufti 
Muhammad Amjad ‘Ali A’zami  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـقَـِوی هِ الـل ال  disse: ‘é melhor 
realizar ‘Aqiqah no 7 dia do nascimento. Se não é no 7 dia, pode 
ser realizado num outro dia. Não há mal nisso, o Sunnah será 
cumprido. Alguns estudiosos disseram que é melhor realizar 
‘aqiqah no 7 ou 14 ou 21 dia do nascimento, isto é, deve haver 
uma brecha de sete dias. 

Aqui está outra opção que é fácil de lembrar comparada com a 
anterior. Toma nota ou tenha presente o nome do dia em que a 
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criança foi nascida. Quando o dia precedente ao dia do nascimento 
da criança chega, este será considerado o 7 dia do nascimento. Por 
exemplo, se a criança foi nascida na Sexta-feira, então  

Quinta-feira será o 7 dia do nascimento. Também, se a criança 
foi nascida no Sábado, então Sexta-feira será 7 dia de nascimento. 

No primeiro caso, toda quinta-feira será 7 dia do nascimento, ao 
passo que no segundo caso, toda Sexta-feira será 7 dia, e ‘Aqiqah 
pode ser realizado numa Quinta-feira ou Sexta-feira dependendo 
do dia de nascimento da criança. (Bahar-e-Shariat, vol. 3, pp. 356) 

Como é fazer propósito de ‘Aqiqah em degolar de 

animal de festa de casamento? 

Questões 13: Na degulação do animal de uma festa de casamento, 
algumas pessoas fazem propósito de realizar ‘Aqiqah do noivo 
e outros. O Aqiqah será valido nesta forma?  

Resposta: Se o animal a ser degolado possui qualidades exigidas 
para o animal de Qurbani (isto é, sacrifício ritual), e também 
não há proibição Shari, o ‘Aqiqah será valido. 

Quantos ‘Aqiqah em degolação de uma vaca? 

Questão 14: Quantos Aqiqah podem ser realizados ao degolar de 
uma vaca? 
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Resposta: Com respeito a parte no animal degolado, as 
preponderantes de ‘Aqiqah e aqueles de Qurdani são mesmas. 
Deste então são 7 comparticipações em uma vaca, sete ‘Aqiqah 
podem ser realizados na degolação de uma vaca. 

Comparticipação de ‘Aqiqah em animal de Qurbani 

Questão 15: Pode ser feita uma comparticipação de ‘Aqiqah na 
vaca sendo degolada para Qurbani? 

Resposta:  Sim. 

Pérolas Madani em relação a nomeação de crianças 

Questão 16: Por favor dê alguns conselhos Madani sobre nomeação 
de crianças. 

Resposta: Sadr-ush-Sharah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana 
Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ـل ۡـقَـِوی هِ ال ال  disse: ‘Uma 
criança deveria ser dada um bom nome. Na India, muitas pessoas 
têm nomes que não tem significado ou têm maus significados. 
Alguém deveria evitar tais nomes. É melhor nomear uma criança 
posteriormente a qualquer Profeta  ٖاهللاُ تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َص8َّ   ou companheiro 
abençoado  َِالم ُم َعـلَيْـه ّسَ لٰوة ُ وَاـل ّصَ اـل  ou Wali  تَعَاٰىل 7َلَيۡهِۡم اَۡمجَعِۡني  اهللاُ َرۡضوَاُن . É esperado que 
a criança colherá sua bemção.’(Bahar-e-Shariat, vol. 3, pp.356) 

É narrado pela mãe dos crentes, Sayyidatuna ‘Aishah Siddiqah 
 اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهَا  اهللاُ تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِهٖ  que o nobre Profecta َر4َِ َوَسلَّم َص8َّ  disse: ‘Nomeia 
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[a criança] depois das boas pessoas e procura [o cumprir das] 
suas acções das boas pessoas.’ (Al-Firdaus bima Saur-ul-Khattab, vol. 2, 

pp. 58, Hadis 2329) 

Sadr-ush-Shariah, Badr-ut, ‘Allamah Maulana Mufti Muhammed 
Amjad ‘Ali A’zami  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـَقـِوی هِ الـل ال  disse: ‘Abdulah é um bom 
nome. Do mesmo modo, ‘Abdur Rahman é também um nome 
excelente mas estes dias é sempre visto que pessoas chamam 
uma tal pessoa Rahman ao invez de ‘Abdur Rahman, enquanto 
que é Haram dirigir a qualquer outro do que Allah  ََوَجّل  como عَّزَ
Rahman. 

É também uma observação comum que muitos nomes são 
abreviados a palavras insignificantes mostrando falta de atenção. 
Nomes sagrados não devem ser abreviados. Se é suspeito que 
nomes sagrados seriam abreviados a palavras inadequadas, alguém 
não deveria dar um nome sagrado para sua criança. Ao invés, 
ele deveria dar um outro nome permissível a criança.’ (Bahar-e-

Shari’at, vol. 3, pp. 356) 

Quatro Ahadis sobre nomeação de criança 

‘Muhammad’ 

Questão 17: Por favor descreva excelência em nomeação de uma 
criança ‘Muhammad.’ 

Resposta: Aqui estão quatro ditos do querido e abençoado profeta 
 اهللاُ تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َص8َّ  a este respeito: 
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1. Se alguém é abençoado com o nascimento de um rapaz e 
nomeia seu filho Muhammad fora do amor para mim e por 
colher bênção do meu nome, ambos ele e seu filho entrarão 

no Paraíso. (Kanz-ul-‘Ummal, vol. 16, pp. 175, Hadis 45215) 

2. No dia do julgamento, duas pessoas serão apresentadas a 
Allah  ََوَجّل  Será ordenado, ‘Leva-os ao Paraíso.’eles .عَّزَ
humildemente perguntarão, ‘ó Omnipotente ( ََوَجّل  que (عَّزَ
acção nos fez merecer o Paraíso? Ainda não fizemos nenhuma 
acção que nos leva ao Paraíso.’ [Allah  ََوَجّل  dirá, ‘Entra no [عَّزَ
Paraíso! Eu jurei que aquele cujo nome é ‘Ahmad’ ou 
‘Muhammad’ não entrará no Inferno.’ (Al-Firdaus bima Saur-ul-

Khattab, vol. 5, pp. 485, Hadis 8837; Fatawa Razawiyyah, vol. 24, pp. 687) 

3. Isso causa algum mal a alguém de ti se tu tiveres um ou dois 
ou três Muhammad em sua casa? (Tabqat-ul-Kubra li-Ibn Sa’d, 

vol. 5, pp. 40) 

4. Quando você nomeia um rapaz Muhammad, trata-lhe com 
respeito e faça espaço para ele em ajuntamento, e não 

associa-o a maldade. (Al-Jami-us-Saghir lis-Suyuti, pp. 49, Hadis 706) 

Dois propósitos para nomeação da criança Muhammad 

Querido irmãos Islâmicos! Se uma pessoa nomeia sua criança 
Muhammad sem um bom propósito, ele não colherá nenhuma 
recompensa porque um bom propósito é um pré-requisito 
para colher a recompensa. O primeiro Hadis dito acima contém 
boas notícias de entrada ao Paraíso para criança como também 
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para o pai afortunado que nomeou seu filho Muhammad com 
o propósito de mostrar amor para o nome do Profeta sagrado 

 تَعَاٰىل 7َلَيِْه َواٰلِهٖ   اهللاُ َوَسلَّم َص8َّ  e colher bênção. Na página 691 do 24 volume 
de Fatawa Razawiyyah, A’la Hadrat  ْمحٰنّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  disse, ‘é melhor 
nomear a criança Muhammad ou Ahmad sem adicionar uma 
qualquer outra palavra como ‘ Jan’ porque a excelência descrita 
em Ahadis refere-se só aos nomes Muhammad e Ahmad.’ 

Estes dias, Allah  ََوَجّل  proíbe, a epidémica de abreviar nomes عَّزَ
zombeteiramente a palavras insignificantes é muito comum, e 
que é um pecado. Abreviar o nome ‘Muhammad’ é extremamente 
preocupante. Portanto, nomeia a criança ‘Muhammad’ ou 
‘Ahmad’ no dia de ‘Aqiqah, e para chama-lo, use outro 
qualquer nome como Bilal Raza, Jamal Raza, Kamal Raza, 
‘Ubayd Raza, Junayd Raza, Usayd Raza e Zayd Raza etc. 
Similarmente, é apropriado nomear as meninas após os nomes 
de Sahabiyyat e Waliyyat como Sakinah, Zarinah, Jamilah, 
Fatimah, Zaynab, Maymunah, Maryam etc. 

Quantos animais serão degolados em ‘Aqiqah? 

Questão 18: por favor descreva os números de animais a serem 
degolados no ‘Aqiqah de um menino e uma menina. 

Resposta: dois animais para um menino e um para uma menina 
deveriam ser degolados. A’la Hadrat Iman Ahmad Raza Khan 

 َرْمحَ ـَع  ْمحٰنّرَ ـ ُة ال لَيِْه  disse: ‘É necessário degolar pelo menos um animal 
para cada menino e cada menina. É preferível degolar dois 
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animais para um menino. Deste modo, se o pai ou o guardião do 
rapaz não tiver  meios de degolar dois animais, não há mal em 
degolar um animal.’ (Fatawa Razawiyyah, vol. 20, pp. 586) 

Qualidades necessárias para o animal de ‘Aqiqah 

Questão 19: que qualidades são necessárias para o animal de 
‘aqiqah? 

Resposta: em correspondência a uma questão em relação a compra 
de um animal de um carniceiro para ‘Aqiqah, A’la Hadrat 
Iman Ahmad Raza Khan 7َلَيْه   تَعَاٰىل  اِهللا  disse, ‘nestes assuntos َرْمحَُة
preponderantes de ‘Aqiqah são como aqueles de Qurbani. As 
partes do corpo de um animal deveriam ser intactas. Não é 
permissível degolar a cabra (ambos macho e fêmea) que é menos 
do que um ano de idade. Deste modo, se um velho carneirinho 
de seis meses ou um carneiro é suficiente saudável parece ser 
um ano de idade quando visto de distância, sua degolação para 
‘Aqiqah é permissível.’ (Fatawa Razawiyyah, vol. 20, pp. 586) 

 Em relação ao animal para ‘Aqiqah, ‘Allamah Shami  َُہ الّس  َس ِسّرُ اMقُّدِ  
disse: é mencionado em Bada’i: ‘é melhor degular um animal 
malhado e carneiro castrado que tenha chifres. (Rad-dul-Muhtar, 

vol. 9, pp. 559) 

Dúvida sobre idade do animal 

Questão 20:  o que deveria ser feito se há dúvida sobre a idade do 
animal de ‘Aqiqah ou Qurbani? 
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Resposta: não degolar o animal para ‘Aqiqah ou Qurbani se há 
dúvida que é mais novo do que a idade exigida. Aqui estão 
apresentados dois pontos, neste contexto, extraído da página 

583 e 584 do 20 volume de Fatawa Razawiyyah: 

1. Uma cabra que é menos do que um ano de idade não pode 
ser degolada para ‘Aqiqah ou Qurbani. Se há dúvida sobre 
sua idade, será considerado a ser menos do que um ano de 

idade. Aqui está em dito Arábico:  ِ�
ۡ
�ِ4

ۡ
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(isto é, desconhecimento do cumprimento de uma condição 
importa em ser ignorante da existência da coisa ser 
mencionada). 

2. Se há dúvida sobre isso ser um ano mais velho, não 
degolado -o para ‘Aqiqah. Até mesmo se o carniceiro 
(vendendo o animal) diz que o animal tem um ano de 
idade, ele não será confiado neste assunto como ele estará 
dizer isto para ganhar lucros por vender o animal. [como o 
animal mostrado pelo carniceiro para vender ainda não 
cortou os dentes que um animal mais de um ano corta], isto 
anula sua reivindicação que o animal á legalmente 

adequado para ser degolado.  ُ   َوا'�
ٰ

3�4َ5َ  ُ�
َ
��ۡ

َ
ا . A conclusão é que 

se há suspeita que a idade da cabra é menos do que um ano 
ou que a da vaca é menos do que dois anos, então tal animal 
não poder ser degolado para ‘Aqiqah ou Qurbani. 
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Distribuição da carne de ‘Aqiqah 

Questão 21: Como é que a carne de ‘Aqiqah deveria ser distribuída? 

Resposta: A’la Hadrat Iman Ahmad Raza Khan  ْمحْٰن ّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  disse:  
‘Como a carne de Qurbani, a carne de ‘Aqiqah também deveria 
ser dividida em três partes: Uma parte para o organizador do  
‘Aqiqah, uma para seus familiares e uma para Masakin. Deste 
modo, isto é preferencial, não essencial. Se o organizador quer, ele 
pode cozinhar toda carne na casa dele ou alternativamente também 
pode distribuir toda para outros.’ (Fatawa Razawiyyah, vol 20, pp. 584) 

Carne cozida ou crua? 

Questão 22: É melhor servir carne cozida em ‘Aqiqah ou distribui-
la crua? 

Resposta: é preferível servir carne cozida do que distribui-la crua. 
(ibid) 

Os pais podem comer carne de ‘Aqiqah? 

Questão 23: Há um  na parte para os pais na carne de ‘Aqiqah? 

Resposta: Não há parte particular para ninguém na carne de 
‘Aqiqah. A maneira preferível de distribuir a carne já foi 
mencionada. Geralmente é acreditado que os pais não podem 
comer a carne de ‘Aqiqah, o que é muito errado. Qualquer 
Muçulmano pode come-la, quer seja pais ou avôs etc. 
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Obstetrícia por uma mulher não muçulmana é Haram 

Questão 24: É dito que a cabeça e a coxa do animal degolado 
para ‘Aqiqah deveriam ser dado respectivamente ao barbeiro e 
a parteira. Qual é a preponderante se a parteira não é muçulmana? 

Resposta: Na página 588 do 20 volume de Fatawa Razawiyyah, 
A’la Hadrat Iman Ahmad Raza Khan  َرْمحَ ـَع   ال لَيِْه ْمحْٰن ّرَ ـ ُة  disse: ‘não é 
exigido e nem proibido dar a cabeça do animal ao barbeiro. É 
simplesmente um costume que não tem mal. Deste modo, a 
ordem de dar a coxa a parteira é provado por Hadis mas 
lembre-se que é Haram ter a entrega feita por uma parteira não 
muçulmana. 

As preponderantes de véu para uma mulher Muçulmana de uma 
mulher não Muçulmana são mesmas assim como para o homem. 
Isto é, uma mulher Muçulmana não pode expor qualquer parte 
do seu corpo a uma mulher não Muçulmana excepto a cara, 
ambas palmas e ambas solas, deixa só contrata-la como uma 
parteira.’       

É dito em Rad-dul-Muhtar: ‘Para uma mulher Muçulmana ficar 
despida em frente de uma mulher cristã ou judaica ou aquela que 
é politeísta não é Halal excepto que a mulher Muçulmana é uma 
escrava de uma mulher não Muçulmana.’ (Rad-dul-Muhtar, vol. 9, 

pp. 613) 

A’la Hadrat Iman Ahmad Raza Khan َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل 7َلَيْه disse: ‘Se alguém 
cometeu o pecado de ter a entrega feita por uma parteira não 
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Muçulmana em ignorância ou fez em extrema e valida obrigação, 
a parteira não Muçulmana não será dada a coxa ou uma outra 
qualquer parte do animal ‘Aqiqah como não Muçulmanas não 
têm comparticipação em caridades Muçulmanas etc. Isto não é 
permitido por Shar’ah.’(Fatawa Razawiyyah, vol. 20, pp. 588-589) 

A’la hadrat  َُة اِهللا تَعَاٰىل 7َلَيْهَرْمح  disse no Fatawa anterior na pagina 588: 
‘Contratar uma varredora não Muçulmana ou qualquer outra 
mulher não Muçulmana como uma parteira é estritamente 
Haram. A mulher não Muçulmana não será dada a coxa do 
animal. Além de mais, a prata igual ao peso do cabelo rapado 
do bebe é direito de um Miskin. Se o barbeiro é Miskin, ele 
pode ser dado a prata. Esta é a preponderante actual. 

Se alguém fez o oposto isto é, deu a coxa do animal a varredora 
não Muçulmana e prata ao barbeiro que é Ghani[rico], ele fez 
errado mas ‘Aqiqah ainda será valido. Como para dar a cabeça 
do animal degolado, não existe preponderante particular sobre 
isso. Ele pode dá-lo a qualquer um. Se ‘Aqiqah de alguém não foi 
realizado na infância, pode ser realizado na adolescência ou até 

na velhice.’  ُ   َوا'�
ٰ

3�4َ5َ ُ�
َ
��ۡ

َ
   ا

Pele do animal ‘Aqiqah 

Questão 25: Qual é a preponderante em relação a pele do animal 
de‘Aqiqah? 

Resposta: As preponderantes para a carne e pele do animal ‘Aqiqah 
são as mesmas assim como para o animal de Qurbani. Tendo 
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preservado a pele ou tricado por algo preservável e benéfico, 
alguém pode usa-lo pessoalmente ou pode dá-lo a algum Miskin 
ou também pode doa-lo por uma boa causa como Masjid ou 
Madrasah. (Bahar-e-Shar’at, vol. 3, pp. 357) 

Como é vender a pele? 

Questão 26: A pele do animal ‘Aqiqah pode ser vendida ao 
carniceiro em pagamento do seu trabalho? 

Resposta: Não. Similarmente, a cabeça do animal não pode ser 
dada ao barbeiro ou a coxa não pode ser dada a parteira em 
pagamento dos seus trabalhos.  

Quem deveria degolar o animal? 

Questão 27: Quem deveria degolar o animal ‘Aqiqah? 

Resposta: A’la Hadrat Ahmad Raza Khan  ْمحْٰن ّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  disse: ‘Se o 
pai esta presente e pode degolar o animal, é melhor para ele fazer 
como forma de expressar gratidão por um favor. Aquele que tem 
sido cedido o favor deveria expressar gratidão com suas próprias 
mãos. Deste modo, se ele não esta presente ou não pode degolar o 
animal, ele deveria dar permissão a mais alguém.’ (Fatawa Razawiyyah, 

vol. 20, pp. 585) 

Du’a de ‘Aqiqah 

Questão 28: Quem deveria recitar o Du’a de ‘Aqiqah? O degolador 
ou o pai? 
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Resposta: O degolador (cortador) deveria recitar o Du’a. Se o pai 
vai degolar o animal para ‘Aqiqah do seu filho, ele deveria recitar 
o seguinte: 

 
�
��

َ
نٍ Wِ  ُXۡ اA�َ ُIAَ�ۡ  ۡKِ  ٖهU ِVٰ �� �ُ ا

َ
#  ُLَد َ� ِ*?َِK �6ٖ  ۡ

َ
Tۡ  َ���ُ َو9

َ
�ِK ِ�6ٖ  ۡ[Dََو ُ� َ�� 

 ۡ[4َِK ِ�6ٖ  ُ
ۡ

ِ Uَ وَِ[\
ۡ

4ۡ  ٖه� 0ِِ\ َ̂   طٖه&ِ � `َِ_U ۡ4َ &ُ َو
�
��

َ
 ا[ۡ  �� �ُ ا

ۡ
  K!ِ ۡWِۡـ � Xَِ?اءً �َ �4َ

 َE*ِ ��.رِ ا
cَdۡۡ  ) ط

َ
ُ ا �'

َ
ِ ا  ا'�

Tradução: O Allah ( َوَجّلَ عَزَّ  )! Este é o ‘Aqiqah do meu filho fulano. 

Seu sangue é para seu sangue; sua carne para sua carne; seu osso 

para seu osso; sua pele para sua pele; seu cabelo para seu cabelo. 

O Allah ( ََوَجّل  Faça-o expiação para meu filho do fogo do !(عَّزَ
inferno. Com o nome de Allah ( ََوَجّل  !Allah é o maior ,(عَّزَ

(degola o animal imediatamente depois de terminar o Du’a).  

Ao invés de dizer fulano, menciona o nome do filho. Se o ‘Aqiqah 

é para uma menina, diga a palavra  ْ�ِِيتْ ب  ao invés de  ْب ِينْ اِ  (usada em 

dois lugares) e َها (Ha) ao invés de ه (Hi) usada em 5 lugares. 

Se mais alguém a não ser o pai vai degolar o animal, ele deveria 

substituir as palavras  فَُالں ِينْ اِْب  e  ْ�ِفَُالں ِيتْ ب  com ںاِبِْن فَُال  فَُالں  e فَُالنَه بنِْت  فَُالنَه . 
A linhagem da criança deveria ser ligada com a do pai. Por 
exemplo, Muhammad Raza Bin Muhammad ‘Ali.(Fatawa 

Razawiyyah, vol. 20, pp.585) 
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É necessário recitar o Du’a? 

Questão 29:  Será inválida ‘Aqiqah se Du’a não é recitada? 

 Resposta: ‘Aqiqah será valida mesmo se Du’a não é recitada na 
hora da degolação do animal. (Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 357) 

Como é partir os ossos do animal ‘Aqiqah? 

Questão 30: É verdade que os ossos do animal ‘Aqiqah não 
deveriam ser quebrados? 

Respostas: É melhor não partir os ossos. A carne deveria ser 
separada deixando os ossos intactos. Isto é de bom agouro para 
a segurança da criança. Deste modo, não há mal até mesmo se 
os ossos são partidos. (Bahar-e-Shar’at, vol. 3, pp. 357) 

Carne doce 

Questão 31: Existe algum método especial para cozinhar carne 
‘Aqiqah? 

Respostas: Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana 
Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـَقـِوی هِ الـل ال  disse: 
‘Carne pode ser cozinhada de qualquer forma. Se é cozinhada com 
um gosto doce, é um agouro para bons modos da criança.’ (ibid) 
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Dois métodos para cozinhar carne doce 

1. Ponha óleo ou manteiga feita de leite de búfalo indiano 
como deseja e ponha um quilograma de carne, meio quilo 
de coalho açucarado, 7 pedaços de cardamomo e 50 gramas 
de amêndoa numa panela. Depois disso, cozinha todos os 
ingredientes, aumenta finamente cenoura cortada em 
bocadinhos e uvas secas. 

2. Ponha um quilograma de carne e meio quilograma de 
beterraba numa panela e continha duma forma usual. 

Questão 32:  Como é dar presentes na ocasião de ‘Aqiqah? 

Resposta: Estes dias, familiares são convidados para a cerimónia 
de ‘Aqiqah e são servidos com banquetes, o que é bom acto. As 
visitas também trazem alguns presentes para as crianças, o que 
também é bom. Deste modo, há detalhes quanto a isto. Se a 
visita não trás nenhum presente, o anfitrião ou membros da 
sua família as vezes falam mal da visita cometendo pecado. Se a 
visita ter certeza ou tem uma forte probabilidade que ele estará 
a encarar tal situação em caso de frequentar a cerimónia, ele 
não deveria frequentar a não ser que ele sentiu-se forçado. Ele 
pode frequentar a cerimonia somente quando necessário e 
também pode trazer presentes. 

Deste modo, se o receptor de presente, anfitrião tinha a intenção 
de falar mal da visita em caso de não ser dado presente, ele seria 
um pecador e mereceria o fogo do inferno, e o presente seria uma 
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forma de suborno para ele. Assim como, mesmo se o anfitrião 
não tem nenhuma intenção particular mas ele tem maus hábitos 
de falar mal da visita numa tal situação, então ele deveria considerar 
antes de receber o presente. Se ele tem a forte probabilidade que a 
visita trouxe o presente para permanecer seguro de ser levado a 
responder por ele, a mesma anterior preponderante aplicará 
neste caso em respeito de receber o presente.  

Nota: Este folheto foi primeiro compilado no 7 Rabi-ul-Akhir, 
1428 A.H. (25 de April de 2007) e publicado muitas vezes. Foi 
então recapitulada no 5 Zul-Qa’da-til-Haram, 1433 A.H. (23 de 
Setembro de 2012) 
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Dê Alguém Este Folheto Depois De O Ler 

Obtenha recompensas por distribuir os folhetos publicados por 

Maktaba-tul-Madinah em ocasiões de casamento, funeral, 
Ijtim’at, Urs, procissão de Milad etc. faça um habito para manter 
alguns folhetos na sua loja assim como presenteá-los aos seus 

clientes com intenção de obter recompensa. Distribua inspirador 
Sunnah diferentes folhetos para seus vizinhos de hora a hora com 

ajuda de crianças ou jornaleiro e esforça-se para chama-los para 
justiça.     
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