Não seja dos negligentes no mês de Shaaban
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.
Não há dúvida de que a negligência é uma doença grave que afeta o homem
por causa de sua preocupação com o mundo, onde acaba sendo negligente
com Deus e das estações dos bons frutos, negligente com a morte e a vida
eterna, e o Al Corão relatou destas negligências em mais de uma ocasião,
Deus Altíssimo revelou na surata Al Anbiya versículo 1: “Aproxima-se a
prestação de contas dos homens que, apesar disso, estão
desdenhosamente desatentos.”, na surata Mariam versículo 39: “E
admoesta-os sobre o dia do lamento, quando a sentença for cumprida,
enquanto estão negligentes e não crêem.” e na surata Al Araf versículo
179: “Temos criado para o inferno numerosos gênios e humanos com
corações com os quais não compreendem, olhos com os quais não vêem,
e ouvidos com os quais não ouvem. São como as bestas, quiçá pior,
porque são displicentes.”
O Al Corão falou sobre o tratamento da negligência através da recordação
em mais de uma ocasião, pois Deus revelou na Surata AZ ZÁRIAT versículo
55: “E admoesta-os, porque a admoestação será proveitosa para os fiéis.”,
na surata Kaf vericulo 45: “Nós bem sabemos tudo quanto dizem, e tu não
és o seu incitador. Admoesta, pois, mediante o Alcorão, a quem tema a
Minha ameaça!”, e na Surata Ibrahim versículo 4: “Enviamos Moisés com
os Nossos sinais, (dizendo-lhe): Transporta o teu povo das trevas para a
luz, e recorda-lhe os dias de Deus! Nisso há sinais para todo o
perseverante, agradecido”.
Dos meses e dias que as pessoas negligenciam é o mês de Shaaban, onde o
Profeta (S.A.A.W) se esforçava especialmente em Shaaban na pratica do

jejum, um de seus companheiros Osama Ibn Zeid ficou surpreso dizendo:
"O Rasulullah (S.A.A.W), eu não vi você jejuar em meses, o que jejua no
mês de Shaaban. O profeta (S.A.A.W) respondeu: É um mês entre Rajab e
Ramadan que as pessoas negligenciam, e é um mês onde as boas ações do
homem são relatadas, e o quanto desejo que as minhas ações relatadas
sejam sobre o jejum.”
E aqui nos perguntemos qual é a sabedoria de dedicar o Profeta (S.A.A.W)
no mês de Shaaban ao jejum? A resposta é a seguinte:
A primeira sabedoria: A negligencia das pessoas por ser o mês de
intermédio entre Rajab que é um mês sagrado e o mês do Ramadan, que é
o mês de jejum, se preocupando com estes dois meses e se esquecem do
mês Shaaban, e o crente se aproveita da negligência do povo e provê as
boas obras desfrutando e se expondo das estações dos bons frutos. O
crente tem algo diferente do povo negligente, assim como o seguidor
venerável Hasan al-Basri disse:” O crente é como um estranho neste mundo
não teme a sua humilhação, e não compete por ela, cada um tem o seu
caminho, é importante construir bons atos de obediência no tempo de
negligência é desejável e amado pelo Senhor dos Mundos e a recompensa
é multiplicada como a oraçao a noite ou mencionar Deus nos mercados.”.
A razão para dobrar a recompensa é que a insistência na obediência é uma
razão para a aceitação do trabalho por sua distância da hipocrisia, de modo
que a caridade discreta é maior recompensa da caridade indiscreta, Deus
Altíssimo revelou na surata AL BAQARA versículo 271: “Se fizerdes
caridade abertamente, quão louvável será! Porém, se a fizerdes, dando
aos pobres dissimuladamente, será preferível para vós, e isso vos
absolverá de alguns dos vossos pecados, porque Deus está inteirado de
tudo quanto fazeis.”, e o Profeta (S.A.A.W) disse:” "A caridade no segredo
elimina a ira do Senhor". AL TABARANI. Da mesma forma, a caridade no
momento da negligência é mais difícil para as almas no momento em que
perderem a intimidade e o companheirismo onde é necessário para chegar
na obediência, e é por isso que o Profeta (S.A.A.W) diz: “Bem-aventurados
os anônimos, dizem: quem são os anônimos? Ele disse: [São aqueles que

reconciliam se as pessoas estão corrompidas].” AHMAD. E em outro dito
(HADITH) o profeta (S.A.A.W) disse: “Adoração no caos - no tempo da
discórdia – é como a imigração até mim.” MUSLIM.
A segunda sabedoria: As ações são elevadas até o Senhor.
O Profeta (S.A.A.W), foi cuidadoso em estar em melhores condições com
Deus jejuando no momento em que as ações são elevadas, isso pela sua
grande virtude que é o jejum, o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse:
“Quem jejuar um dia por causa de Deus, ELE afastará o seu rosto do fogo
70 outonos”. AL BUKHARI. Elevar as ações para Deus consiste em três
modos: o primeiro se promove diariamente nas orações do amanhecer e
da tarde (alasr), outro semanal às segundas e as quintas-feiras e por último
anual no mês de Shaaban, se o Profeta erá cuidadoso com isto mesmo Deus
Altíssimo ter perdoado o que antecedeu e precedeu de seus pecados o que
dirá de nós que afundamos nos mares de pecados, devemos seguir o
exemplo do nosso mensageiro (S.A.A.W) em apressar e aproveitar as
estações virtuosas.
A terceira sabedoria: que Shaaban é um exercício e preparação para o
Ramadan
Para que o muçulmano entre no jejum do Ramadan sem problemas ou
dificuldades, pois realizou e se habituou com o jejum, desde o que foi
estabelecido no mês de Shaaban foi estabelecido no mês de Ramadan que
é o jejum e a leitura do Alcorão, assim como o companheiro venerável, Anas
bin Malik disse: “ Quando o mês de Shaaban se iniciava os muçulmanos se
dedicavam na leitura do Alcorão e distribuíam o zakat na preparação para
o mês do Ramadan.”.

A quarta sabedoria: a relação do mês Shaaban com o Ramadan são
equivalentes as orações voluntario em relação a oração obrigatória.
Pois a relação do Sahaaban e os seis primeiros dias de Shawwal como o
Ramadan são equivalentes as orações voluntarias complementando e

suprindo as deficiências. Abu Huraira (R) relatou que o Profeta (S) disse: “A
primeira coisa sobre a qual o indivíduo irá ser questionado, no Dia do
Julgamento, será a oração (salat). Se ela for constatada estar em ordem, ele
será considerado realizado, e atingirá o seu objetivo. Se for constatado
haver qualquer defeito ou deficiência nela, ele estará arruinado e será um
perdedor. Se alguns percalços forem constatados nas suas obrigações, que
o fizeram negligenciá-las, Deus, o Mestre da honra e da glória, dirá: ‘Vede
se esse Meu servo tem algumas orações opcionais a seu favor, que possam
recompensar a negligência quanto às obrigatórias.’ Todas as suas ações irão
então ser nesse sentido.” (Tirmizi)

Devemos nos apressar e nos esforçar, pois quem planta colhe, e como o
nosso venerável Abu Bakr al-Balkhi disse: “Rajab é o mês de plantar,
Shaaban é o mês de rega-lo e o Ramadan é o mês da colheita, pois quem
não plantou em Rajab e não regou em Shaaban como vai colher em
Ramadan, agora o mês de Rajab se foi, o que você fará em Shaaban?
Vamos meus queridos irmãos aproveitar os tempos abençoados O Profeta
(S.A.A.W) disse: “Nos dias de suas vidas Deus lança bênçãos, agarrei-a,
talvez o submetam a uma delas, onde nunca mais sofrerão depois disto.”

