Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
“Os dez primeiros dias do mês de Dhu al-Hija”
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
Da misericórdia de Deus com seus servos, abriu para eles a porta do arrependimento, pois
o que o Profeta (S.A.A.W) diz: “Deus, o Altíssimo, estende Sua mão, à noite, para que se
arrependa o malfeitor do que tenha cometido durante o dia, e estende Sua mão, de dia,
para que se arrependa o malfeitor do que tenha cometido durante a noite.”MUSLIM,
também Deus Altíssimo revelou na surata AZ ZUMAR versículo 35: “Para que Deus lhes
absolva o pior de tudo quanto tenham cometido e lhes pague a sua recompensa, de
acordo com o melhor que tiverem feito.”. E pela perfeição completa da sua misericórdia
em dobrar a recompensa das obras Deus mencionou na SURATA"AL-AN´AM" versículo 160:
“Quem tiver praticado o bem receberá o décuplo pelo mesmo; e não serão defraudados.”,
além de fazer estações para o bem para conceder muitas recompensas, para que aquele
que está em dívida com Deus recupere o que perdeu, e o benfeitor aumente das boas obras.
Pois os muçulmanos devem ficar atentos do para tirar proveito dessas estações.
E aqui estamos nós nas portas dos primeiros 10 dias abençoados do mês de Dhu al-Hija, que
Deus jurou no abençoado Alcorão dizendo na surata AL FAJR versículos do 1 ao 3: “Pela
aurora, E pelas dez noites, E pelo par e pelo ímpar.” Então Deus escolheu estes dias para
serem os melhores dias do ano também fez das últimas dez noites do Ramadan as melhores
noites, o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse: “Os melhores dez dias da vida mundana
são os do Dhu al-Hijjah.” IBN HABBAN. E pela grande posição que são estes dias, Deus TodoPoderoso designou o dia de ARAFA o nono dia de Dhu al-Hijjah, além do maior dia do ano,
o dia do sacrifício, o décimo dia de Dhu al-Hijjah. O profeta Muhammad (S.A.A.W) disse:
“dos dias mais glorificados por Allah é dia do sacrifício" IBN DAUD.
O profeta (S.A.AW) advertiu sobre a importância destes dias e a necessidade de aproveitálos, ele disse: “Não há dias durante os quais as ações virtuosas comprazam tanto a Deus,
como nos primeiros dez dias de Zul Hijja.” Os Companheiros perguntaram: “Ó Mensageiro
de Deus, nem mesmo (é mais meritório) o lutarmos - empreendermos o jihad – no
caminho de Deus?” Respondeu: “Não, nem mesmo o jihad no caminho de Deus, a não ser
que se dê o caso de uma pessoa marchar para o jihad com sua vida e sua propriedade, e
voltar sem ambas (ou seja, constituir-se num mártir do jihad).” (Bukhári)


A questão agora é como aproveitarmos esses dias?

1. Ficar longe dos pecados e as faltas, especialmente que estes dias caem nos meses
sagrados (HURUM), onde a punição do pecado aumenta, e é por isso que Allah disse
sobre estes meses na suarata AT-TAUBAH versículo 36: “Durante estes meses não
vos condeneis”. A injustiça da alma é cometer os pecados e deixar os atos de
adoração, e não é racional ou aceitável receber os benefícios de Deus cometendo o
pecado e violar o seu comando e deixar de obedece-lo.
2. Buscar o arrependimento e o perdão Frequentemente, pois o Profeta (S.A.A.W)
disse: “Tende devoção e temor a Deus, onde quer que estejais. E depois de
haverdes cometido uma falta, apressai-vos em contrabalançá-la com um bom ato,
pois este a expiará. Além disso, convivei bondosamente com as pessoas.” (Tirmizi).
As melhores virtudes que apagam os pecados e trazem as recompensas é a busca
do sincero arrependimento e perdão.
3. A busca em realizar muitas boas ações, pois Deus Todo-Poderoso revelou na surata
AL BACARA versículo 177: “A virtude não consiste só em que orientais vossos
rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus,
no Dia do Juízo Final, nos anjos, no Livro e nos profetas; de quem distribuiu seus
bens em caridade por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes,
mendigos e em resgate de cativos (escravos). Aqueles que observam a oração,
pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e
na adversidade, ou durante os combates, esses são os verazes, e esses são os
tementes (a Deus).


Das qualidades virtuosas que devemos aumentar nestes dias:
1. O Jejum, especialmente o jejum no dia de Arafa, o profeta (S.A.A.W) disse sobre
o seu jejum: “Jejuar o dia de ARAFA, perdoara os pecados do ano anterior e do
ano posterior.” MUSLIM. E este perdão é pelos pequenos pecados, já os pecados
maiores, o ser humano deve declarar o seu arrependimento não voltar a
comete-los, e o significado perdoar o ano seguinte, que ele lhe dá recompensa
suficiente para apagar os pequenos pecados que possa vir a comete-los no ano
seguinte, e louvar quando ouvir que Deus perdoará seus pecados saiba que é
um apelo para você se arrepender e começar uma nova página e começar com
a obediência e deixar os pecados, e não como alguns dizem: contanto que Deus
perdoará farei o que eu quiser, com isso trará a ira de Deus sobre ele e merece
ser castigado, porque em vez de agradecer a graça de Deus e pedir o seu perdão,
e obedecer e deixar os pecados, ele recebe as virtudes com abuso e pecado.



É importante saber que é proibido jejuar o décimo dia porque é o dia de Eid al-Adha.

2. A recordação frequente de Deus Altíssimo (Subhanallah, Al hamdulillah, La ilaha
illallah e Allahu Akbar...etc) , pois Deus revelou sobre estes dias na surata AL
HAJJ versículo 28: “Para testemunhar os seus benefícios e invocar o nome de
Deus, nos dias mencionados.”, e o Profeta (S.A.A.W) também disse: “Não há
dias mais glorificados, e obras realizadas para Deus Altíssimo, do que estes dez
dias, então magnifiquem, louvem, e glorifiquem Deus com frequência”. E a
razão do conselho do Profeta (S.A.A.W) em louvar Deus com frequência nestes
dias é que há pouco trabalho e muita recompensa, Abdullah Ibn Busr (R) disse
que um homem inquiriu o Profeta (S.A.A.W): “Ó Mensageiro de Deus, os editos
islâmicos me parecem um tanto ou quanto elevados! Por favor, dize algo (mais
leve e mais fácil) ao qual eu possa me ater!” Ele respondeu: “Deixa que a tua
língua permaneça constantemente molhada (ocupada) com a lembrança de
Deus!” (Tirmizi)., pois a invocação de Deus é o mais fácil das adorações, porque
ele não precisa de esforço, mas ele traz a ajuda de Deus para o servo, e não
causa fadiga, mas é o alimento da alma assim como o alimento para o corpo, e
não atrapalha seus deveres, mas sim aumenta a suas bençãos e bondades, bem
como um dos maiores atos de adoração, como o profeta (S.A.A.W) disse: “ A
súplica ‘Glorificado e louvado seja Deus’ faz encher sobejamente o espaço
entre os céus e a terra.” (Musslim). A outros versículos e hadith que mostram a
grande recompensa que Deus dá àqueles que se invocam o Altíssimo.
3. Também é desejável para manter a intenção de adoração para o sacrifício de
animais (ovelhas, vacas e camelos) no dia de Eid al-Adha, graças a Deus por sua
graça, e para alimentar os pobres, seguindo a sunna do profeta (S.A.A.W), e é
por isso que o Mensageiro (S.A.A.W) disse: “ Se visualizarem a lua crescente de
Dhu al-Hija não deverá cortar os cabelos nem aparar as unhas até que tenha
efetuado o sacrifício.”MUSLIM. por fim, meu querido irmão, não desperdice
estes dias, e lembre-se que os melhores dias são quando você se aproximar de
Deus com adoração, por isso não os desperdice em coisas in uteis e constrói o
seu tempo com boas obras e a invocação de Deus todo poderoso.

