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o aproveitamento das temporadas de obediências e bons 

Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, que diz em Seu Sagrado Livro:{ apressai-vos para 

um perdão de vosso Senhor e para um Paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, 

preparado para os piedosos, Que despendem, na prosperidade e na adversidade, e que 

contêm o rancor, e indultam as outras pessoas e Allah ama os benfeitores -} e testemunho 

que não há Deus senão Alá sozinho e não tem parceiro, e dou testemunho de que nosso 

mestre e profeta Muhammad e seu Mensageiro, a paz esteja com ele e abençoe ele e sua 

família e companheiros, e aqueles que os seguiram até o Dia da Religião. 

Deus (o Todo-Poderoso) escolheu alguns dias dos dias do ano que neles as bondades 

aumentam, em que as boas ações são duplicadas, e as boas ações são aumentadas, que 

neles os graus são elevados, para encorajar seus escravos para se aproximar dele, e o sábio é 

aquele que aproveitou estes dias, que neles sua intenção tem que ser sincera para Deus, e 

fez neles seu trabalho muito bem, e volta para o Senhor (Todo-Poderoso) nesses dias para 

fazer muitas coisas boas e entra na misericórdia de Allah, onde o profeta (que a paz esteja 

com ele)diz: Seu Deus Todo-Poderoso- tem brisa, em seus dias do ano, levem esssa brisa, 

talvez um de vocês leve uma brisa que nunca sofre depois dela. 

Não há dúvida de que estamos vivendo nesses dias uma das maiores temporadas na 

recompensa de Deus sobre as boas ações, Deus-Todo poderoso- fez a recompensa de boa 

ação nestes dias maior daquela recompensa dos outros dias, Eles são dias honrados, e 

grandes tempos, o Deus (Todo Poderoso) os fez mais elevados, e o Profeta (que a paz esteja 

com ele) mostrou a posição, virtude e o favor deles, incluindo: 

Que Allah (o Todo-Poderoso) jurou por esses dias no seu livro, dizendo: {Pela aurora! E pelas 

dez noites ! Pelo par e pelo ímpar ! E pela noite, quando se escoa !}, Que é acordado pela 

maioria dos interpretação do significado , que as dez noites são os primeiros dez dias de 

Dhu'l-Hijjah, e Allah (Glorificado e Exaltado seja Ele)  não jura senão com grande, o 

juramento pelos é honrando-os, e maximizando a sua posição, e uma declaração de sua 

virtude e orientação para a sua importância. 

De suas virtudes: são os dias determinados que Deus Todo Poderoso disse: {mencionar, em 

dias determinados, o nome de Allah, sobre o animal dos rebanhos que Ele lhes deu por 

sustento . Então, deles comei e alimentai o desventurado, o pobre}, São dias em que um 

muçulmano se encontra o fazer de mães de culto, como oração, caridade, jejum, 

peregrinação, que não podem serem em outros dias. 

É uma das suas virtudes: são os dias que Allah ame , e as boas ações nele são amadas por 

Allah (o Todo-Poderoso), É uma temporada de lucro, uma maneira de sobreviver e um 

campo de competição para coisas boas, o nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: "Não há dias que neles as boas ações são amados para Allah mais 

que esses dias" Significa é  os dez dias, eles disseram: Ó Mensageiro de Allah, nem jihad no 

caminho de Allah? Ele disse: "Não há jihad no caminho de Allah, exceto por um homem que 

saiu com se mesmo e sue dinheir, deu tudo  no caminho de Deus e retornou nada", Assim, 
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todo muçulmano deve aproveitar-se desse grande recompensa de se aproximar de Deus (o 

Todo-Poderoso) com as cores da adoração e os tipos de adoração. 

Um dos atos amados para Allah Todo-Poderoso e fez o escravo se aproxima de seu Senhor 

nestes dias é o Hajj da Casa de Allah para quem tem a capacidade de fazê-lo, Allah 

glorificado diz {A peregrinação se faz em meses determinados. E quem neles se propõe a 

peregrinação, então, não haverá união carnal nem perversidade nem contenda, na 

peregrinação.}, Hajj é o quinto pilar dos pilares do Islã, pela ordem completamos nossa 

religião, e perdoar o pecado, e escrever um novo nascimento para o escravo, Nosso Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Aquele que faz o Hajj não haverá 

união carnal nem perversidade, ele retorna como o dia em que sua mãe o nasceu". 

O Hajj é uma grande ocasião para ensinar as virtudes e a alta moral, onde o muçulmano 

aprende temer de Allah e controlar nos instintos, luxúrias da alma e éticas também aprende 

não ser egoísmo, O muçulmano também aprende precisão em palavras, ações,  

Compromisso e disciplina, o peregrino precisa ser aplicado na prática aos valores e à ética 

exigidos pelo Islã, e quando a pessoa acaba de Hajj alcança seus significados morais e 

comportamentais. 

Nós enfatizamos que a adoração do Hajj é uma mensagem para todo o mundo, porque Hijj é 

a paz e segurança, o peregrino não briga, não argumenta, tambem não mata ou irrita um 

pássaro, Allah (glorificado) diz:{ Ó vós que credes! Não mateis a caça, enquanto estais 

hurum}, o paz não apenas confinado aos humanos e animais, mas também às plantas, o 

peregrino tem que ser pacífico e válida com a planta , onde o nosso Profeta (a paz esteja 

com ele) diz: (Este país é proibido por Deus não é permitido tirar um espinho das plantas, 

afugentar os animais. e as coisas caídas não devem ser apanhadas, exceto por alguém que a 

anuncie publicamente ". Não há dúvida de que isso inclui treinamento e reabilitação do 

muçulmano para salvar o ser humanos , árvores e pedras de seus danos depois de seu 

retorno de Meca. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) informou que 

o verdadeiro muçulmano é aquele que todas as pessoas são salvas de danos pela sua língua 

e mão. O Profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse  no Sermão de 

Despedida: " Eu te informo do crente? É quem mantê a sua propriedade e sua vida, o 

muçulmano é aquele que todas as pessoas são salvas de danos pela sua língua e mão, O 

Mujahid é aquele que luta contra os desejos de sua alma e resiste na obediência de Allah, e 

o emigrante (Muhajir) é aquele que se afasta dos erros e pecados. 

O jejum é um dos trabalhos virtuosos com os quais o muçulmano deve se aproximar de Allah 

( glorificado seja). É uma das melhores adorações que Allah (glorificado seja) atribuído a si 

mesmo por sua grande importância e alta posição. Allah (glorificado seja) dito em um hadith 

divino (Qudsi): "Toda obra do filho de Adão é para ele,  exceto o jejum, pois certamente é 

para Mim e eu sou o único que recompensa por ele." O Profeta( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: "Quem jejua um dia por causa de Allah, Ele tirará seu rosto do 

Fogo a uma distância equivalente a setenta anos". Portanto, é preferível que o muçulmano 

jejue o máximo que puder desde os primeiros nove dias de Dhul Hijja, já que o jejum é um 

trabalho muito amado por Allah (glorificado seja) especialmente " O Dia de Arafa para todos, 

exceto os peregrinos".  O Profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) distinguiu o 

jejum neste dia dizendo: "o Jejum no dia de 'Arafah, espero de Allah, expia pelos pecados do 

ano anterior e do ano seguinte.” 



 

 

E o dia de Arafah é um dos dias do Deus mais memorável, em que Allah (glorificado seja) 

revela misericórdia, perdão e salvação do inferno para Seus servos. É um dia em que as 

súplicas são respondidas e Allah ( glorificado seja) encanta os seres humanos diante dos 

anjos. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )dizendo: " Não há dia em 

que Deus liberte mais servos do Inferno do que o Dia de 'Arafah. Ele se aproxima ( aqueles 

que estão em Arafa ) então os elogia diante de seus anjos, dizendo:" O que essas pessoas 

estão procurando?"   . Neste dia, Allah ( glorificado  seja) aperfeiçoou a forma de adoração e 

completou Sua graça. Umar Ibn Al-Jattab relatou (que Allah esteja satisfeito com ele) que 

um judeu lhe disse: “Ó emir dos crentes, há um verso em seu Livro, que se os judeus 

tivessem descido sobre nós, nós teríamos tomado isto como um eid (feriado). ” Umar 

perguntou: "Que verso?" Ele respondeu:  "  Hoje eu inteirei vossa religião, para vós, e 

completei Minha graça para convosco e agradei-Me do Islão como religião para vós." 

Umar ( (que Allah esteja satisfeito com ele) disse : “Nós sabemos quando e onde este verso 

foi revelado ao Profeta. Era sexta-feira e o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) estava em 'Arafat (ou seja, no Dia do Hajj). 

Além disso, é preferível que os muçulmanos se lembrem muito de Allah ( glorificado seja ) 

atualmente, porque a menção de Allah ( glorificado seja ) é a vida dos corações e alcança a 

segurança e tranquilidade. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo : "Os que crêem e cujos 

corações se tranqüilizam com a lembrança de Allah." - Ora, é com a lembrança de Allah 

que os corações se tranqüilizam." E o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) diz: “Estes dias são melhores para Allah do que outros, e Ele gosta de ter boas obras 

neles; Por esta razão, aumente as vezes que você repetir o Tahlil (diga: não há Deus além de 

Allah), o Takbir (diga: Allah é maior ) e o Tahmid (diga: Graças a Deus ). Umar Ibn Al-khattab 

(que Allah esteja satisfeito com ele) repetiu: "Allah é maior " em sua cúpula de Mina, para 

que aqueles que estavam na Mesquita o ouvissem e dissessem "Allah é maior " e os que 

estavam nos mercados também o ouviram e disseram "Allah é  maior " até Mina está cheia 

dessa frase. Também 'Abdul-lah Ibn Omar Ibn Al-khattab (que Allah esteja satisfeito com 

eles) repetiu El-Takbir: "Allah é maior " em Mina depois das orações, e mesmo em sua cama, 

suas reuniões e em seu caminho ( quando ele está andando), portanto, é preferível para os 

muçulmanos dizer "Allah é maior " em voz alta nestes dias , mostrando a exaltação de Allah 

(glorificado seja), o profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: “ Talvez 

eu não os informe sobre o melhor e mais puro trabalho diante de seu Senhor, aquele que 

mais se eleva em graus, aquele que é melhor para você do que doar? Ouro e prata, e melhor 

do que encontrar o inimigo, bater os pescoços deles e deixá-los bater seus ? Eles disseram: 

claro.  Ele disse: "A memória de Allah, o Altíssimo". Também Mu'az Ibn Jabal( que Allah 

esteja satisfeito com ele) relatou : “O filho de Adão não faz um trabalho mais valioso para se 

salvar da punição de Allah do que lembrar-se de Allah ( glorificado seja). 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Ó Irmãos do Islã: 

O sacrifício significa que abate de gado e é uma das maiores obras com a qual o homem se 

aproxima de Allah ( glorificado seja) nestes dias . É um dos ritos de Allah ( glorificado seja) e 

um sinal da religião de Abraão e da Sunna do profeta Muhammed ( que a paz e as bênçãos 



 

 

de Allah estejam com ele). Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Essa é Nossa determinação. E 

quem magnifica os ritos de Allah, por certo, isto é prova da piedade dos corações.". 

Quando o Profeta( a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) ele se perguntou: O que 

são estes sacrifícios?Ele disse: é a tradição de seu pai Abraão, e ele também disse: 

“Nenhuma boa obra do filho de Adão neste dia. é mais querido para Allah, glorificado seja, 

do que derramar o sangue dos animais, pois estes animais vêm no Dia do Julgamento com 

seus chifres e seus cascos rachados e seu cabelo, e esse sangue é recebido por Allah, 

glorificado seja, antes de cair na terra, então você deve estar feliz em abatê-los ”. 

O sacrifício é um dos aspectos da solidariedade comunitária que aumenta o amor, a 

misericórdia mútua e a interdependência entre os membros da sociedade. Quando o Profeta 

(a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) viu o povo que sofria de pobreza, Ele disse: " 

Quem quer que tenha abatido um sacrifício, não deve guardar nada da sua carne depois 

de três dias." Quando foi no ano seguinte, eles disseram: "Ó Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) Vamos fazer como fizemos no ano passado? 

"Ele disse: Coma dele e dê comida para os outros e armazene-o, pois naquele ano as 

pessoas estavam tendo dificuldades e eu queria que você ajudasse (os necessitados).  

Então, entende-se que quando as pessoas estão em uma situação de bem-estar e 

prosperidade, a palavra do Profeta é aplicada, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: " 

Coma dele e dê comida para os outros e armazene-o ." e se eles estão em uma situação de 

pobreza e dificuldade, a palavra do Profeta é aplicada, a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele: "Quem quer que tenha abatido um sacrifício, não deve guardar nada da sua carne 

depois de três dias." 

Deve que leva em conta que o sacrifício é realizado tanto para o abate como para a compra 

de um cheque (participar de um projeto de abate). E não há dúvida de que isso torna o 

sacrifício mais benéfico, especialmente para aqueles que não lidam com a maneira de 

distribuir a carne como deveria, o que facilita o fato de fazê-la alcançar os verdadeiros 

necessitados e, portanto, torna o sacrifício é mais benéfico e mais recompensador ao 

mesmo tempo. Assim também ajuda a dar esta carne aos pobres com dignidade e orgulho, 

como é bom reunir as duas coisas, isto é, abater um sacrifício que beneficiam seus parentes 

e suas famílias e comprar os cheques que beneficiam os pobres nos lugares mais 

necessitados. 

Também o muçulmano deve multiplicar os atos de piedade que beneficiam todas as 

pessoas, aumentando as esmolas para agradar os pobres e mesquinhos. Allah (glorificado 

seja) Ele pediu aos seus servos para dar caridade, dizendo: Ó vós que credes! Despendei do 

que vos damos por sustento, antes que chegue um dia, em que não haverá venda nem 

amizade nem intercessão; e os renegadores da Fé, são eles os injustos." E o Profeta ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "A caridade não diminui a riqueza ." 

Precisamos de solidariedade, misericórdia e sentir os outros, obedecendo a ordem do 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) "O muçulmano é um irmão de 

outro muçulmano: ele não o engana nem o abandona. Se alguém se importa com a 

necessidade de seu irmão, Allah cuidará de sua necessidade, se alguém remover a ansiedade 

de um muçulmano, Allah removerá dele, uma das ansiedades do Dia da ressurreição, E 

quem cobrindo os defeitos de seu irmão, Allah cobrirá os desfeitos dele no Dia do 

Julgamento. ” O Profeta de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " 

Todo muçulmano deve dar caridade ». Eles lhe perguntaram: Oh, Mensageiro de Allah! O 

que acontece se ele não puder fazer isso? Ele disse: "Deixe-o trabalhar com as mãos e assim 



 

 

ele se beneficiará e poderá dar caridade". Eles disseram: Oh, Mensageiro de Allah! O que 

acontece se ele não puder fazer isso? Ele disse: "Deixe-o ajudar os necessitados". Eles 

disseram novamente: Oh, Mensageiro de Allah! O que acontece se ele não puder fazer isso? 

Ele disse: "Então faça o bem e evite fazer o mal, e isso será um ato de caridade da sua 

parte". 

Ó Allah, ajude-nos a lembrar de você e agradeça a você e adore a você  da melhor maneira 

que lhe agrada 

 

 

 

 

 

 

 


