As virtudes do dia de Arafat
e as provisões e condutas do dia sacrifício e do dia do Eid
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
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

Irmão crentes: Não terminam as generosidades de Deus Todo Poderoso nos
primeiros dez dias do mês de Dhu al-Hijjah, onde o Profeta (S.A.A.W) quis
lucra-las pois são os melhores dias, e amanhã se Deus quiser, receberemos
(o dia de Arafat), o nono dia do mês de Dhu al-Hijjah e depois deste dia é o
Eid Al – Adha.
Temos com o dia de Arafat posturas que devemos conhecer suas virtudes e
o que o muçulmano deve fazer neste dia e, em seguida, continuaremos a
explicar as provisões do sacrifício e concluiremos com as provisões do Eid,
como segue:
Primeiro: As virtudes do dia de Arafat e algumas das suas provisões:
1. O Dia de Arafat é o dia conhecido em que Allah concedeu aos seus fiéis adoradores a
conclusão da religião e das bênçãos, assim como o Todo Poderoso revelou na surata Al
Maída versículo 3: “Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos agraciado
generosamente sem intenção de pecar, se vir compelido a (alimentar-se do vedado),
saiba que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo.”
2. O dia de Arafat é a base do Hajj e seu grande pilar, e aqueles que não forem para Arafat,
não há Hajj para ele, assim como o Profeta (S.A.A.W) disse sobre Abdul Rahman bin Ya
- Amor, que Allah esteja satisfeito com ele(O hajj é Arafat) narrado por Abu Dawud.

3. O dia de Arafa é um dia em que Deus perdoa os pecados e as coisas ruins e Deus liberta
seus servos do fogo, Aicha (Que Allah esteja satisfeito com ela) relatou que o Profeta
(S.A.A.W) disse: “Não existe outro dia em que Deus livre um maior número de servos
Seus do fogo do Inferno que não no Dia de Arafa.” (Musslim).

4. O dia de Arafat, é um dia de comemoraçao para nós muçulmanos, pois uma delegação
de judeus veio a nosso Senhor Omar Ibn al-Khattab (Que Allah esteja satisfeito com ele)
e disseram-lhe: “Vocês, muçulmanos, leem em seu livro um versículo, se fosse revelado
para os judeus, teríamos tornado em festa esse dia. Omar disse-lhes: E qual é este
versículo? Disseram: “Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos agraciado
generosamente sem intenção de pecar, se vir compelido a (alimentar-se do vedado),
saiba que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo.”, Omar disse: por Deus, eu sei em
que dia foi revelada, a hora, o local e onde estava o Mensageiro de Deus (S.A.A.W),
quando eu foi revelada: fui revelada ao Mensageiro (S.A.A.W), quando ele discursava
quando estávamos em Arafat. Assim disse Omar.

No dia do Arafat é preferível realizar suplicas frequentemente e dizer:
“testemunhamos que não há divindade exceto Allah, O Glorificado, O
Único, sem associados (em seu reino), Dele é a soberania e o louvor, ele dá
a vida e dá a morte e tem o poder sobre todas as coisas.”. O Mensageiro
(S.A.A.W) disse: “A melhor suplica é a suplica no dia de Arafat, e o melhor
que foi dito por mim e pelos profetas: “Testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, O Glorificado, O Único, sem associados (em seu
reino), Dele é a soberania e o louvor, ele dá a vida e dá a morte e tem o
poder sobre todas as coisas. TARMIZI.
 É desejável para os não peregrinos jejuar o dia de Arafat, pois o Profeta (S.A.A.W) foi
perguntado acerca do jejum no dia de Arafa (Hajj). Ele disse: “Isso permite perdoar as
faltas cometidas durante o ano anterior e o ano corrente.” (Musslim).
 O takbir do Eid al-Adha começa no alvorecer de Arafat até a tarde do terceiro dia que
coincide com o 13º dia de Dhu al-Hija.
 Dia do Sacrifício
No décimo dia de Dhu al-Hijjah (o dia da festa), os muçulmanos se aproximam de seu
Senhor através do seu sacrifício, seguindo as Sunnas dos profetas, Muhammad e
Ibrahim, que a paz e as bênçãos estejam sobre eles. Pois o sacrifício é um grande rito e
uma sunna forte, e quem reviver a sua pratica receberá um grande crédito. Foi narrado
por 'Aa'isha (que Allah esteja satisfeito com ela) que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Não há
ações que filho de Adão fizer, no dia do Sacrifício comprazam tanto a Deus, como o
derramamento do sangue do animal, e que no dia do juízo final, aparecerá com seus
chifres, peles, e pelos, e este sangue antes de cair no solo Deus Todo-Poderoso
reservou um lugar sagrado para ele , pois purificará a vossa alma.” IBN MAJAH.

Naçao muçulmana: O sacrifício tem condições e provisões que devem ser concluídas
para serem plenamente aceitas:
1. Se os animais sacrificados atingiram a idade considerada legalmente, tais como os
camelos com idade de cinco anos, os bois dois anos, as cabras um ano e o cordeiro
seis meses, e é exigido além da idade o peso do animal afim de suprir as
necessidades dos pobres.
2. Que esteja sadio sem defeito nenhum, o Profeta (S.A.A.W) disse: “Quatro tipos de
animais que não podem ser sacrificados: O animal que não tem a visão de um dos
olhos, o animal doente, o animal manco e o animal aleijado” igual a estes defeitos
ou mais. IBN MAJAH
3. Que o sacrifício deve ser abatido no tempo prescrito de acordo com a sharia'ah. O
tempo para abater o sacrifício começa depois da oração do Eid, pois o Profeta (que
a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “A primeira coisa que nós
começamos o dia orando, e depois o sacrifício do animal, quem fizer isto acertará
a nossa Sunnah, e quem fizer o abate antes da reza, seria uma carne que distribuiu
a sua família, pois não tem nada dos rituais em sua ação.”BUKHARI. O tempo do
abate do sacrifício estende-se até o pôr do sol do terceiro dia do Eid, que é o décimo
terceiro dia do mês de Dhu ' l-Hijja, e, portanto, o tempo do abate do sacrifício é de
quatro dias: o dia do Eid e os três dias depois.
 O sacrifício da ovelha (carneiro) é oferecido em nome do homem, sua
esposa e seu família, e o sacrifício do camelo ou boi é oferecido em nome
de até sete pessoas. Um muçulmano deve escolher o animal mais completo
para o sacrifício em todos os seus atributos, e que seja de um dinheiro licito,
porque Allah é bom e só aceita o bem.
Uma das morais do sacrifícios que o muçulmano deve levar em conta no
momento do sacrifício: deve invocar e pronunciar o nome de Deus no
momento do abate, ter compaixão com o animal, afiando a lâmina,
confortá-lo e não deixa-lo sofrer e deitando-o ao seu lado esquerdo na
direção da Qibla, e a melhor forma de distribuir o sacrifício é em três terços:
comer um terço, doar um e presentear outro.
 As condutas do dia do Eid
O Eid é uma das cerimônias religiosas no Islam que tem suas condutas, e o
muçulmano deve atende-las, destas condutas:
1. Atender a oração do Eid sair da melhor maneira, vestindo as melhores
roupas seguindo os passos do Profeta (S.A.A.W), e as mulheres atendam
as orações de Eid e certifique-se de usar o hijab e respeitar as condutas
do Islam.

2. Evocar frequentemente o nome de Deus desta forma mostrando a
alegria desta grande cerimônia.
3. Não deve se alimentar antes de rezar o Eid, pois o Profeta (S.A.A.W) no
Eid el Fitr somente saia de casa depois de se alimentar e no Eid Al Adha
saia sem se alimentar até realizar a oração.
4. A ligação com seus familiares e visitar os parentes e amigos, pois esta
ligação uma das melhores e mais nobres obras, o profeta (S.A.A.W)
disse em um hadith de Aisha que a paz esteja com ela: “A ligação
materna ou paterna, quem a manter Deus manterá a sua misericórdia
sobre ele, e quem a cortar Deus cortará a sua misericórdia sobre o
mesmo.”AHMAD.
O muçulmano, que vive a alegria do Eid com a sua família e parentes,
não deve esquecer dos órfãos e os pobres, e sim cuidar e ter compaixão
o máximo que puder.
Deus aceita as nossas e vossas boas obras, e um feliz Eid a todos.

