
 

A EXCELÊNCIA DO DIA DE ARAFAH  

“Neste dia, aperfeiçoei a vossa religião para vocês, e completei o Meu favor sobre 
vocês e escolhi para vocês o Islão como a vossa religião.” [Suurat-ul-Maa’idah: 3] 
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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعُد:  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

Allah – O Altíssimo – disse: 

َمۡشُهۡودٍ   َواۡليَۡوِم اۡلَمۡوعُۡوِد   َوَشاِهٍد وَّ   

“E pelo dia prometido (ou seja, o dia da ressurreição); E pelo dia do 

testemunho (ou seja, sexta-feira) e pelo dia testemunhado [ou seja, o 

dia de Arafah (Hajj), o nono dia de Dhul-Hijjah].” 

[Suurat-ul-Buruuj: 2-3] 

De Abu Hurairah رضي هللا عنه (que Allah esteja satisfeito com ele) que disse 

que o Profeta وسلم عليه   que os Elogios e a Paz de Allah estejam) صلى هللا 

sobre ele) disse: 

“O Dia Prometido é: O Dia da Ressurreição; e o dia testemunhado é: o 

dia de Arafah; e o testemunho é: o dia da sexta-feira. E o sol não nasce 

nem se põe num dia melhor do que esse. Nesse dia há uma hora em que 

o servo [crente] não coincide suplicando a Allah [o bem] - excepto que 

Allah o responderá;  
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E ele não procurará refúgio em qualquer coisa, excepto que Allah lhe 

concederá refúgio.” 

Fonte: Narrado por At-Tirmidhii e foi declarado Hasan (bom) por Al-

Albaanii no seu Sahiih Sunan At-Tirmidhii (no. 3333).  

De Umar bin Al-Khattaab رضي هللا عنه, que um homem dos judeus lhe disse: 

“Ó líder dos crentes; há um versículo no teu livro que tu lês; se tivesse 

sido revelado a nós [judeus], teríamos tomado esse dia como um dia de 

Eid. ” Então Umar  رضي هللا عنه disse: "que versiculo é esse?"; o judeu disse: 

ۡسََلَم ِدۡينًا  اَ ۡليَۡوَم اَۡكَمۡلُت لَـكُۡم ِدۡينَكُۡم َواَ ۡتَمۡمُت َعلَۡيكُۡم نِۡعَمتِۡى َوَرِضۡيُت لَـكُُم اۡۡلِ

“Este dia, aperfeiçoei a vossa religião para vocês, e completei o Meu 

favor sobre vocês e escolhi para vocês o Islão como a vossa religião.” 

[Suurat-ul-Maa’idah: 3] 

Então Umar رضي هللا عنه disse: “De fato, sabemos desse dia, bem como 

do lugar em que foi revelado ao Profeta ى هللا عليه وسلمصل  , e ele estava de 

pé em Arafah, na sexta-feira.”  

Fonte: Relatado por Al-Bukhaarii (no.45) e Muslim (no.7443).  

De Aaicha ا رضي هللا عنه  que disse: O Mensageiro de Allah صلى هللا عليه وسلم 

disse: 

“Não há dia em que Allah livra as pessoas do Fogo mais do que no dia 

de Arafah.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.1277). 

 

Jejuar o Dia de Arafah para os não-peregrinos 

“Os Fuqahaa (Juristas) são unânimes com a recomendação de jejuar no 

dia de Arafah para os não-peregrinos; e é no nono dia de Dhul-Hijjah, e 

esse jejum, expia os pecados de dois anos: o do ano anterior e o ano 

seguinte.”  

Fonte: Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (28/90). 
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De Abu Qataadah رضي هللا عنه, que disse: O Mensageiro de Allah   صلى هللا

 :disse ملسو هيلع هللا ىلص foi questionado sobre o jejum no dia de Arafah, então ele عليه وسلم

“Expia os pecados do ano passado e do próximo ano.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no. 1162). 

 

A Súplica do Dia de Arafah 

De Amr bin Chu'aib, que disse do seu pai, que disse do seu avô   رضي هللا

معنه  que o Profeta صلى هللا عليه وسلم disse: 

“A melhor súplica é a súplica do dia de Arafah; e a melhor daquilo que 

eu e os Profetas antes de mim dissemos é: 

ير  َۡل إِلَهَ إِۡلَّ هللاُ، َوْحَدهُ َۡل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد، َوهَُو َعلَى كُِلِّ َشْيٍء قَدِ   

[Laa ilaha illallahu wahdahu la chariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu 

wa huwa alaa kulli chay-in Qadiir]. 

Não há outra divindade com o direito de ser adorada, excepto Allah - 

sozinho - sem parceiros associados ele; A Ele pertence o Reino e para ele 

são todos Louvores; e Ele tem capacidade sobre todas as coisas.” 

Fonte: Relatado por At-Tirmidhii e foi declarado Hasan (bom) por Al-

Albaanii no seu Sahiih Sunan At-Tirmidhii (no.3585); As-Sahiihah 

(no.1503) & Sahiih Al-Jaamih As-Saghiir (no.3274). 

 

A súplica do dia de Arafah é exclusiva para as pessoas que estão 

em Arafah ou pode ser dita por aqueles que não estão fazendo 

Hajj (não-peregrinos)? 

Chaikh Saalih Al-Fawzaan حفظه هللا (que Allah o preserve) respondeu: 

“Como mencionamos na resposta, isso é geral para os peregrinos e para 

outros que não eles; excepto que os peregrinos estão mais assegurados 

do que outros. Isso porque os peregrinos - como mencionámos, estão 

presentes em Arafah e estão vestidos com o ihram; portanto, é mais 

provável que a súplica deles seja aceite, além de serem mais assegurados; 

e outros senão eles que também participam nisso com eles. 
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Portanto, é da Sunnah para os não-peregrinos jejuarem no dia de Arafah, 

sendo que eles estão em terras distantes, e assim, jejuam nesse dia, pois 

é um dia virtuoso, e devem-se ocupar com a lembrança de Allah e fazendo 

súplica e procurando o perdão dentro dela (isto é, dentro da súplica).”  

Fonte: http://alfawzan.af.org.sa/node/8979 

 

Como é que uma pessoa deve suplicar no Dia de Arafah? 

Imaam An-Nawawii رحمه هللا disse: 

“Portanto, recomenda-se que o dhikr e súplica sejam feitos 

abundantemente e que a pessoa se esforce nisso. Pois esse dia é o melhor 

dos dias do ano para as súplicas; e é a parte principal do Hajj - assim como 

o seu propósito e dependente dele. Portanto, é conveniente que o 

indivíduo exerça a sua habilidade na lembrança [de Allah] e em fazer 

súplicas e em recitar o Alcorão e em suplicar com uma série de súplicas e 

das formas variáveis de Adhkaar. Deve também suplicar para si mesmo e 

para os seus pais e a sua família e os seus Chuyookh (Sábios) e os seus 

companheiros e amigos e aqueles que são amados por ele - e todos 

aqueles que demonstraram bem a ele e a todos os muçulmanos. 

A pessoa deve estar atenta - muito atenta, a não falhar em tudo isso; pois 

esse dia não pode ser compensado - ao contrário doutro, nem se deve 

preocupar com rimas na súplica; pois isso ocupa o coração e provoca 

desânimo, carência e miséria, etc. Não há mal algum se a pessoa suplica 

com súplicas que memorizou ou com outras que não rimam, desde que 

não ocupe a pessoa e a sobrecarrega com a ordem de sequência e a 

observância da gramática. 

A Sunnah é que se deve baixar a voz ao suplicar; e que seja abundante na 

procura do perdão e na expressão do arrependimento de toda a 

transgressão [ao mesmo tempo tendo crença no coração]; e ele implora 

com a súplica e a repete, e não se apressa em obter uma resposta. Da 

mesma forma, deve começar a súplica e concluí-la louvando Allah - O 

Altíssimo, louvá-LO e elogiá-LO - O Glorificado e Altíssimo. Da mesma 

forma, deve enviar Elogios (exaltar e honrar), bem como enviar Paz e 

Segurança ao Mensageiro de Allah صلى هللا عليه وسلم  e deve concluir com 

isso.  

http://alfawzan.af.org.sa/node/8979
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A pessoa deve também posicionar-se em direção à Ka'bah e deve estar 

em estado de purificação (wudhu), de preferência.” 

Fonte: Al-Adhkaar (página: 236) 

 

O conselho de Ibn Rajab para aqueles incapazes de fazer Hajj 

Ibn Rajab رحمه هللا disse: 

“Quem perdeu a oportunidade de permanecer de pé em Arafah; então 

que permaneça de pé para Allah em relação aos Seus direitos naquilo que 

ele está ciente. 

Quem foi incapaz de passar a noite em Muzdalifah; então que tenha 

determinação em passar as noites em obediência a Allah - e de facto ele 

se aproximará de Allah - O Altíssimo - por via disso. 

Para quem não foi possível ficar na vizinhança da [Masjid] Al-Khaif (em 

Mina); então que permaneça de pé para Allah com esperança e medo. 

Quem foi incapaz de abater o seu sacrifício em Mina; então que abata os 

seus desejos aqui mesmo - e de facto ele alcançará a resistência contra a 

adversidade. 

Quem foi incapaz de alcançar (isto é, visitar) a casa [Ka’bah] porque estava 

longe; então, que suplique e invoque O Senhor da Casa (Allah - O 

Altíssimo), pois, veramente, Ele está próximo daquele que O suplica e O 

invoca, e que tem esperança nEle - do que a sua veia jugular [1]”. 

[1] Como Ele - O Altíssimo - afirmou: 

ۡنَساَن َونَۡعلَُم َما تَُوۡسِوُس  ۚ  َونَۡحُن اَۡقَرُب اِلَۡيِه ِمۡن َحۡبِل اۡلَوِرۡيدِ َولَقَۡد َخلَۡقنَا اۡۡلِ بِٖه نَۡفسُٗه ۖ  

“E de facto criamos o homem, e sabemos o que a sua alma  sussurra para 

ele mesmo, e estamos mais próximos dele do que sua veia jugular.” 

[Suurat Qaaf: 16] 

Fonte: Lataa'if Al-Ma’aarif (página: 385). 
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E todos louvores são para Allah e que os Elogios e as Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros  e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento.  

 

Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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