Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Posições com o início do ano 1441 AH
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.
Ó muçulmanos, nos despedimos de um ano e recebemos outro, veja como os dias
passam tão rápidos, pois Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Nur versículo 44:
“Deus alterna a noite e o dia. Em verdade, nisto há uma lição para os sensatos.”, o
sábio é quem segue o conselho ao passar do tempo e mesmo que sua situação se altere,
conhece o valor deste mundo e que somos apenas passageiros para a vida após a morte,
diz Ali bin Abi Talib, que Allah esteja satisfeito com ele: “A vida mundana se foi
conscientemente, e a vida eterna está por vir, e as duas tem seus seguidores; portanto,
sejam filhos da vida eterna e não sejam filhos da vida mundana; pois hoje é trabalho
sem prestar contas; e amanhã será prestação de contas sem trabalho.”. Cuidado se a
vida mundana te distrair da vida eterna, pois o Todo Poderoso mencionou na surata AN
NAZI’AT do versículo 37 ao 41: “Então, o que tiver transgredido, E preferido a vida
terrena. Esse certamente terá a fogueira por morada. Ao contrário, quem tiver temido
o comparecimento ante o seu Senhor e se tiver refreado em relação à luxúria. Terá o
Paraíso por abrigo.”. e saiba que o vencedor é aquele que se beneficiou-se de seus dias
e se preparou para o amanhã.
É por isso que eu recomendo a você e a mim mesmo meu querido irmão, estes
mandamentos:
1. Auto-responsabilização: Allah Altíssimo revelou na surata Al HAXR versículo 18:
“Ó fiéis, temei a Deus! E que cada alma considere o que tiver oferecido, para o
dia de amanhã; temei, pois, a Deus, porque Deus está bem inteirado de tudo
quanto fazeis.”, o significado de auto- responsabilização, que o ser humano
observe o seu capital, o lucro e na perda, então o capital na sua religião seriam
os deveres e obrigações, o lucro são as virtudes, e a perda são as desobediências
e pecados. Umar ibn al-Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) disse:
responsabilizem-se antes que sejam responsabilizados, pesem seus atos antes
que sejam pesados sobre vocês e estejam prontos para o grande encontro – o
dia do juízo final. Deus Altíssimo mencionou na surata Al Haqa versículo 18:
“Nesse dia sereis apresentados (ante Ele), e nenhum dos vossos segredos (Lhe)
será ocultado”.

2. Iniciar o trabalho para a vida após a morte e renovar sua aliança com Deus no
início do ano mantendo as cinco orações diárias em grupo, frequentando as
rodas de sabedoria e leitura do Corão, preservar a língua das proibições das
calúnias, fofocas, e do abandono, cuidar dos pais, alimentar-se de halal, evitar
as proibições, purificar o coração da inveja e do ódio, oferecer conselhos para os
outros, exercer os direitos das crianças e da esposa, evitar olhar para os pecados
nas ruas e outros lugares, e o comprometimento da mulher com o hijjab em
conformidade com as ordens de Allah e Seu Mensageiro (S.A.A.W), assim como
o Altíssimo revelou na surata Al Nahl versículo 97: “A quem praticar o bem, seja
homem ou mulher, e for fiel, concederemos uma vida agradável e
premiaremos com uma recompensa, de acordo com a melhor das ações.”.

3. Cuidado com a demora na obediência: Adiar em realizar o dever, dependendo
do espaço de tempo ou da longevidade é uma perda insubstituível, porque
nossas vidas, não importa quanto tempo vivemos elas são curtas, e ninguém
sabe quando a sua hora virá. O Profeta (S.A.A.W) disse: “Sempre que alguém
morrer, ele se arrependerá, seus companheiros o perguntaram: “e do que ele
se arrependerá? Ele (S.A.A.W) disse: “se for uma boa pessoa, se arrependerá
por não aumentar as suas obras, e se não for uma boa pessoa, se arrependerá
por não largar as desobediências e os pecados.”. TARMIZI. É por isso que Omar
ibn al-Khattab que Allah esteja satisfeito com ele diz: “Refletir tranquilamente,
em tudo é bom, exceto nas obras da outra vida.” Isso é porque se você não
realizar o trabalho na vida mundana outros os farão, mas a obra da outra vida
somente você o fara.
4. Conhecer a importância do tempo: não há nada neste mundo mais precioso do
o tempo, e não há nesta vida uma benção além da fé mais valiosa do que a saúde
e o lazer. o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “Há duas dádivas que são
menosprezadas por muita gente: a saúde e o tempo de lazer.” (Bukhári). Ibn
Qudaamah (que Allah tenha misericórdia de sua alma) disse: “Tire proveito de
sua preciosa vida e saiba que sua vida é limitada e sua respiração está contada,
pois cada respiro uma parte de você vai embora a vida é curta e o que resta dela
é pouco, então cada parte dela é uma joia preciosa, se você a perder nunca mais
a terá de volta, portanto esforça-se para que cada respiração sua seja pela
realização de uma boa ação, pois imagine se você tivesse uma joia das joias do
mundo, você sofreria se a perdesse, sendo assim quando gasta suas horas e seu
tempo em vão, deve ficar triste e lamentar por sua vida que está indo sem volta.”

Hassan al-Basri disse: "Eu conheci pessoas que são zelosas com suas horas mais
do que vocês com seu dinheiro". Assim como você em obter ganhos e gastá-lo
em seu benefício, também zela pelas suas horas e tempo, eles são mais preciosos
do que seu dinheiro, pois quem não passou o seu dia realizando uma obra, ou
em cumprir um dever, ou um sucesso alcançado, ou em espalhar um benefício,
ou obter um conhecimento e ensina-lo, pois perdeu o seu dia. Portanto irmão no
gaste seu tempo em vão e faça algo alguma ação que o trará benefício após a
sua morte.
5. Glorifique os rituais de Allah e os meses sagrados, pois o mês de Muharram é um
dos meses sagrados para Allah e é primeiro o do ano Hijri, O Todo – Poderoso
revelou na surata Al Tauba versículo 36: “Para Deus o número dos meses(574)
é de doze, como reza o Livro Divino, desde o dia em que Ele criou os céus e a
terra. Quatro deles são sagrados;”, é desejável intensificar o jejum durante este
mês, pois o Profeta (S.A.A.W) disse: “O melhor mês para se jejuar, depois do
Ramadan, é o mês de Muharram; e a melhor salat (oração), depois da oração
prescrita (obrigatória), é a oração voluntária da noite.” (Musslim), e o Profeta
(S.A.A.W) também disse para um homem: “Se você estiver jejuando após o mês
de Ramadan, então jejue o mês de Muharam (sagrado) pois é o mês de Allah,
porque há um dia em que Allah perdoou um povo e pode perdoar outros.”
TIRMIZI. E Deus dedicou a este mês o dia de Ashura, é o dia em que Deus salvou
o profeta Moisés (Mussa) que a paz recaia sobre ele do Faraó. Ibn Abbas, que
Allah esteja satisfeito com ele, disse: “chegou o profeta (S.A.A.W) a Medina e
viu os judeus jejuando o dia de Ashura, então os perguntou: “que dia é este
que estão jejuando? Responderam: Este é um glorioso dia, pois Deus salvou
Moisés (Mussa) que a paz recaia sobre ele e seu povo e afogou Faraó e seu
povo, então o Moisés (Mussa) que a paz recaia sobre ele o jejuou por
agradecimento e por isso nós o jejuamos.”, o Profeta (S.A.A.W) disse:” Nós
somos merecedores mais que você pelo Moisés de vocês.”MUSLIM, então
(S.A.A.W) jejuou e ordenou todos a jejuar. Quanto a Abu Qatada, que Deus
esteja satisfeito com ele, relatou que um homem perguntou ao Profeta (S.A.A.
W) sobre jejuar Ashura, ele disse: “Deus perdoará as faltas cometidas no ano
anterior”.SAHIH MUSLIM.

Rogamos a Deus que nos guie a sua senda reta e nos abençoe em nossas ciclo de vida e
nos perdoe por nossas falhas e pecados.

