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PELA MANHÃ E PELAS 10 NOITES 
 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla jura por coisas preciosas. Estamos entrando no mês de Dhū al-Ḥijjah em 

dois dias insha’Allah. A partir de amanhã à noite, são dez noites. ‘  ْجر
َ
ف
ْ
 Ao amanhecer’ (Alcorão‘ ,’َوال

89:01). Fajr significa amanhecer. É um momento sagrado. Quem se levanta e ora naquele momento 

recebe bênçãos e grandes virtudes. Ele alcança as virtudes desse mundo e as do além. E então há dez 

noites. Essas noites começam amanhã à noite. O décimo dia é o primeiro dia de 'Īdu l-'Aḍḥā. Essas 

noites sagradas duram até aquele dia. Allāh ‘Azza wa-Jalla jura sobre elas no Alcorão‘ Aẓīmu sh-Shān. 

As coisas pelas quais Ele jura são preciosas. Há muitas coisas sobre as quais Ele هلالج لج jura no Alcorão. E 

entre elas, há essas dez noites, dez dias de Dhū al-Ḥijjah que são muito abençoados; bem como a 

adoração realizada durante eles. É o segundo mês sagrado. O primeiro, Dhū al-Qa'dah, está 

terminando. Em seguida, vêm Dhū al-Ḥijjah e Muḥarram. Eles foram proibidos por causa do ḥajj para 

não fazer guerra e atacar pessoas desnecessárias. Quando eles atacam, é uma questão diferente. Mas 

era proibido começar uma guerra. 

Estes são meses sagrados, meses honrados. E há muitos dias sagrados dentro deles. Existem 

muitas noites sagradas. As primeiras dez noites de Dhū al-Ḥijjah são algumas delas. Quem jejua em um 

desses dias é como se jejuasse por um ano inteiro, diz nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص em um Hadith Sharif. 

Quem revive uma noite é como se tivesse revivido todas as noites durante um ano inteiro. Ficar 

acordado por uma noite significa fazer ablução e orar duas rakāt antes de ir para a cama, e depois 

acordar para o tahajjud. Quem o faz revive a noite. Algumas pessoas pensam que para reviver a noite 

é preciso ficar acordado a noite toda. Se você tentar, conseguirá fazer isso uma vez por ano ou uma 

vez a cada 3-5 anos. No entanto, nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص está aceitando o caminho fácil e bonito como 

avivamento. Quando você reza duas rakāt e se levanta para o tahajjud, você revive aquela noite. Você 

pode fazer isso todas as noites. Aqueles que não podem fazer isso, devem fazê-lo pelo menos durante 

essas dez noites. Se você começar amanhã, alcançará uma grande virtude. Será contado como se você 

revivesse todas as noites durante um ano. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Não estava destinado às pessoas irem para o ḥajj este ano. Quem quer que tenha permissão 

para ir, esses são os dias mais próximos do ḥajj. Normalmente começa mais cedo, mas agora as pessoas 

estão se aproximando muito disso. Algumas pessoas nunca viram a Ka'bah, BaytuLlāh e o maqām do 

nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Elas estavam esperando animadas, mas não puderam ir este ano. É pela 

vontade de Allāh هلالج لج. Tudo é determinado pelo destino. Quando não está em seu destino, não vem. 

Allāh ‘Azza wa-Jalla disse a’ Ibrāhīm ‘alayhi s-salām para chamar o adhān quando construiu Ka’bah, 

BaytuLlāh em Meca. Ele disse: "Mas não há ninguém aqui". Allāh هلالج لج disse: "Chame o adhān. Quem 

ouvir estará destinado a realizar o ḥajj. Então, eles virão e farão ḥajj". Portanto, quem ouve o adhān 

de 'Ibrāhīm' alayhi s-salām certamente vai para o ḥajj. Quem não ouvir pode tentar ir o máximo que 

puder, não está destinado a ele. Simplesmente não está destinado a ele, ou o caminho está fechado 

ou algo mais acontece: haverá um obstáculo. Que Allāh هلالج لج abençoe estes dias. Que possamos saber 

seu valor insha’Allah. Que Allāh هلالج لج os abençoe por muitos anos insha’Allah. Que todos nós possamos 

alcançá-los com saúde e com 'īmān insha'Allah.  

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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