Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
“Labbaik allahumma labbaik - Aqui estou oh Allah, aqui estou”

Louvado seja Allah, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de Allah,
sua família, e seus companheiros
Deus escolheu a sua Casa Sagrada na cidade de Mecca, e fez dela o destino das pessoas
em suas peregrinações, que é o quinto pilar do Islam. Deus também ordenou Khalil Al
Rahman (o amigo do Misericordioso), que a paz esteja com ele, após construir a Caaba,
que proclama a peregrinação às pessoas, assim como foi revelado na surata Al Hajj
versículo 27: “E proclama a peregrinação às pessoas; elas virão a ti a pé, e montando
toda espécie de camelos, de todo longínquo lugar.” Desta maneira atenderam os
crentes ao seu apelo desde aquela época até os nossos dias atuais. Foi narrado que Ibn
Abbas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: “Quando o Profeta Ibrahim que a paz
esteja com ele completou a construção da antiga casa, foi-lhe dito: Proclame a
peregrinação as pessoas, ele disse: "Senhor, e até onde chegará a minha voz", Disse ELE:
Proclame e EU divulgarei!, então O profeta (que a paz esteja com ele) disse: “O povo, foi
prescrita a peregrinação para a antiga casa, ELE disse: foi ouvido entre os céus e a terra,
pois as pessoas esta estão vindo de todos os lugares atendendo o chamado.” NARRADO
POR HAKIM.
Os Profetas Ibrahim, Ismail, Yunus, Moisés e Muhammad (que a paz esteja com eles)
atenderam ao chamado da peregrinação dizendo repentinamente: “Labbaik
allahumma labbaik Aqui estou oh Allah, aqui estou”. Além disso o nosso profeta
Issa(Jesus) (que a paz esteja com ele) irá aparecer no fim dos tempos também e realizará
a sua peregrinação, e assim o nosso Profeta Muhammad, seguiu o caminho do seu pai
(o pai dos profetas) o profeta Ibrahim ( que a paz esteja com eles) , proclamando o hajj
as pessoas, e discursou perante eles dizendo: “Deus todo poderoso proclamou o Hajj a
vocês , então os seus companheiros, os discípulos e seus seguidores, atenderam ao seu
chamado, e a sua nação não interrompeu a peregrinação até os nosso dias de hoje.
Todos os anos, os peregrinos vêm de vários países em resposta ao apelo dos nossos
profetas (Ibrahim e Muhammad) que a paz esteja com eles, e é por isso que o lema do
Hajj e Umrah “Labbaik allahumma labbaik Aqui estou oh Allah, aqui estou”.
A pronuncia da palavra: foi narrado por “Malik" que Nafee sobre Ibn ' Umar (que Allah
esteja satisfeito com eles): o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) atendeu a peregrinaçao

dizendo: “Labbaik allahumma labbaik, labbaika laa shareeka laka labbaik. Innal
hamda wunni-mata laka wal-mulk laa shareeka lak.” MUSLIM.
Significado:
“Aqui estou oh Allah, aqui estou. Tu não tens sócios. Aqui estou. Todo o louvor e graça
são para Ti, e para Ti é o domínio. Tu não tens sócios.”. Os árabes na época da
Jaahiliyyah realizavam a peregrinação, mas suas suplicas e peregrinações costumavam
atender o politeísmo em Deus, dizendo: “Labbaik allahumma labbaik, labbaika laa
shareeka laka, illa sharikan hua laka tamlukuh, ma malak.”
Significado:
“Aqui estou oh Allah, aqui estou. Tu não tens sócios, somente um socio, você o
possui e possui o que ele tem”. E o Islam veio e anulou esta frase, que é contrária
à fé, e algumas pessoas queriam aumentar ao que o Mensageiro de Allah
(S.A.A.W) dizia, e ele os permitiu desde que estejam na unicidade de Deus, foi
dito que o Ibn Omar repetia a frase aumentada pelo Mensageiro de Allah
(S.A.A.W) dizendo: “Eis-nos aqui, Senhor nosso, e em Cujas Mãos está todo o
bem, e o desejo e as ações são para o Senhor”. MUSLIM.
O significado do comprimento do chamado: Tem mais do que um significado e
podemos combinar esses significados dizendo (eu atendi ao seu chamado com
amor e lealdade, vivendo na sua obediência e me aproximando do Senhor).
O momento de seu comprimento: O comprimento do chamado começa no
momento em que o peregrino veste o ihram no Hajj ou na Umrah, e perdura até
que o peregrino vê a Kaaba, daí ele , começa o TAWAAF (voltas em torno da
Kaaba), e continua até que ele que o peregrino jogue a as pedras em Al- Akaba
no dia do sacrifício.
Sua legitimidade: Os estudiosos concordam unanimemente que o comprimento
do chamado é legítimo. Foi narrado que Umm Salamah (que Allah esteja
satisfeito com ela) disse: Eu ouvi o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) dizer: "Ó
membros da família de Muhammad, quem realizar o Hajj de vocês, que deixe
levantar a sua voz em sua peregrinação." Narrado por Ahmad, além de ser
Sunnah, é preferível que continue até vestir o ihram.
Suas virtudes:

1. pela grandeza e importância do comprimento do chamado, quando o
Arcanjo Jibril que a paz esteja com ele, recomendo esta nação para levantar
a voz, pois Zaid ibn Khalid Al-Juhani, que Deus esteja satisfeito com ele disse:
"o Mensageiro de Allah (S.A.A.W), disse:" venho até mim Jibril, e disse: Ó
Muhammad ordene seu amigos a levantar suas vozes no comprimento do
chamado, pois é o conceito do Hajj. " Narrado por AL TARMIZI.
2. E das grandezas de quem atender o comprimento do chamado, terá
recompensas incontáveis, assim como foi narrado por Saed Bin Sahel, que o
Profeta (S.A.A.W) diz: “ a pessoa que realizar este ato, tudo o que estiver em
sua volta de objetos pedras e arvores, irão realizar este ato com ele, até o
que eles se acabem na sua direita ou esquerda.”
3. Das virtudes de atender o chamado, pois quem morrer durante o
comprimento deste ato, será enviado no dia do juízo final para atender o
ritual, que é uma parte da peregrinação. Assim como foi narrado pelo Profeta
(S.A.AW) sobre um dos companheiros que faleceu durante a peregrinação,
ele disse: “Será enviado no dia do juízo final para atender o ritual”.
4. Foi narrado por Abu Hurayrah que o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse:
“Aquele que levantar a voz em Talbiyyah recebera boas novas e aquele que
levantar a voz em takbir, recebera boas novas. Foi perguntado Ó Profeta
(S.A.A.W) de Deus: O Paraíso? Ele disse: "Sim". Narrado por al-Tabarani

Labbaik allahumma labbaik, “Aqui estou oh Allah”, é o conceito do
muçulmano: aplicado por todos os muçulmanos em sua vida. É um ritual que
Deus quis que se repetisse por milhões e milhões de vezes para nos assegurar
que é o conceito do Islam, assim o peregrino diz: Labbaik allahumma labbaik,
“Aqui estou oh Allah”, lá em Meca, e segue os rituais que Deus ordenou, pois
todo muçulmano em todo lugar deve dizer ao seu Senhor: " Labbaik
allahumma labbaik e seguir o caminho que Allah ordenou, Labbaik
allahumma labbaik. Conheceram o seu significado? Estamos conscientes do
seu significado? Labbaik (Aqui estou), significa obediência, entrega total,
aceitação total das ordens e nos afastar das proibições, meus irmãos: quando
você diz Labbaik é como se dissesse ao seu Senhor Todo Poderoso: Suas
ordens são respondidas e obedecidas, Labbaik hoje e amanhã e Labbaik pelo
resto da minha vida, Labbaik em Meca, Labbaik em Medina, E Labbaik no
meu país e minha terra natal, Labbaik onde que eu esteja, e Labbaik em cada
época que eu vivi.

Labbaik: É o que todo muçulmano deve dizer a cada ordem do seu Senhor
Labbaik (Aqui estou). Assim ele revelou na suarata AL Bacara versículo 83:
“ordenando-lhes: Não adoreis senão a Deus; tratai com benevolência
vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados; falai ao próximo com
doçura; observai a oração e pagai o zakat.”, e diga: Labbaik allahumma
labbaik, “Aqui estou oh Allah”,ElE lhe dirá no seu livro abençoado na surata
Al Na-am versículo 141: “e pagai seu tributo, no dia da colheita”, diga
Labbaik, se ELE te ouvir diria:“Não consumais as vossas propriedades em
vaidades”. Surata Al Bacara versículo 188. E diga novamente Labbaik e se
ELE te ouvir diria: “Ó fiéis, temei a Deus e permanecei com os verazes!”
surata Atauba versículo 119. E assim, sempre repita Labbaik com cada
ordem e proibição Deus.
Labbaik: se o fiel dizer sinceramente Labbaik, alcançará a satisfação de seu
Senhor, sera recompensado com a SUA generosidade. Pois ElE é o Agraciador
e o abençoador. O Soberano, O Sagrado. E que a Paz e as bênçãos recaiam
sobre nosso Profeta Muhammad, seus familiares e companheiros.

