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O WAẒĪFAH PARA YAWMU ‘ARAFAH 
 
 

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 هلالج لج está dando as virtudes deste mês sagrado.  Eles são dados como favores para nós.  

Hoje é dia 7 deste mês sagrado.  E amanhã é dia 8;  eles o chamam de Yawmu t-Tarwiyah.  É bom jejuar 

nove dias.  Mas o jejum no dia 8 e 9 também é muito abençoado e muito aceitável.  Se você não pode 

jejuar por dois dias, jejuar no dia 9, no Yawmu 'Arafah é certamente um belo presente de Allāh هلالج لج para 

todo muçulmano.  Não devemos perder isso.  Eles dizem que as chances estão na dunyā.  Este mundo 

é um lugar de oportunidades.  Na verdade, é um lugar de oportunidades.  Quem quer que tenha uma 

chance para ākhirah tem uma chance real. 

Quanto a dunyā, eles dizem que este mundo é um lugar de oportunidades.  A maioria das 

pessoas não pode receber sua parte de dunyā.  Eles não podem ter como eles querem.  Muito poucos 

o têm.  E eles podem obtê-lo por meio do sofrimento ou pela bondade de Allāh هلالج لج, Allāh هلالج لج sabe o que 

é melhor.  Mas para ākhirah, as oportunidades estão abertas para todos.  Pela sabedoria de Allāh ‘Azza 

wa-Jalla, existem muitas pessoas ricas neste mundo.  E há muitos pobres e muitos no meio.  Eles são 

assim para dunyā.  Mas para ākhirah, Allāh هلالج لج deu essa chance a todos.  Quem perde vai se arrepender.  

Porque você luta por este mundo.  Muitas pessoas vêm e dizem: "Nosso trabalho ia decolar, mas agora 

está ruim".  O que podemos fazer?  É a vontade de Allāh هلالج لج.  Allāh هلالج لج não dá a você, então você não 

pode fazer isso.  Porque, como dissemos, este mundo tem ricos, pobres e médios.  Mas para ākhirah, 

Allāh ‘Azza wa-Jalla abriu igualmente para todos.  Todos podem tirar e aproveitar muito desses favores.  

Ninguém será instruído a não tomar.  Eles são instruídos a tomar.  Mas as pessoas não estão tomando.  

Por que você não está tomando?  Eles dizem: "Eu não posso fazer isso".  Eles fazem tudo, mas não 

podem realizar esta adoração e boas ações. 

Portanto, estes são dias sagrados dados a nós com a bondade de Allāh هلالج لج.  Jejuar amanhã, em 

Yawm al-Tarwiyah, tem grandes virtudes.  Estamos contando a partir de hoje, pois às vezes atinge 

nossos irmãos e aqueles que ouvem muito tarde.  Quem disse que está muito calor este ano e não 

pode jejuar certamente deve jejuar no dia 9.  Quanto mais difícil for, mais favores de Allāh ‘Azza wa-

Jalla.  A recompensa pelas coisas fáceis é diferente.  E para as coisas difíceis, Allāh ‘Azza wa-Jalla 

recompensa muito mais. 

 



 

 

 

 

 

 

 A adoração realizada em Yawmu ‘Arafah é mais aceitável.  Devemos recitar 1.000 Ikhlāṣ Sharīf 

especialmente para este dia.  Como dissemos, até que essas notícias cheguem até você, às vezes nosso 

pessoal as anuncia muito tarde, quando acaba.  Portanto, devemos dizer a partir de agora.  Em Yawmu 

‘Arafah: 1.000 Ikhlāṣ Sharīf, 1.000 AstaghfiruLlāh, 1.000 Lā ʾilāha ʾillā Llāh.  Recite salawāt o quanto 

quiser.  Que Allāh هلالج لج faça com que isso signifique o bem por muitos mais próximos anos, insha’Allah.  

Que possamos ser protegidos desses problemas.  Que Allāh هلالج لج nos proteja desses jogos em 

andamento.  Que Allāh هلالج لج nos proteja dos jogos de shayṭān.  Porque eles começaram uma guerra até 

o fim.  Que Allāh هلالج لج nos proteja disso.  Que Ele هلالج لج nos dê a segurança de 'īmān.  Que possamos estar 

com Allāh هلالج لج insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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