A virtude da obediência de Deus no mês de Muharram

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.
Amados irmãos, Deus Altíssimo revelou na surata Al Imran versículo 133: “Emulai-vos
em obter a indulgência do vosso Senhor e um Paraíso, cuja amplitude é igual à dos
céus e da terra, preparado para os tementes.”, ou seja, tomar a iniciativa em obedecer
a Deus e seu mensageiro e usufruir de um grandioso perdão do9 seu Senhor e um vasto
paraíso.
O servos de Allah: o mês de Muharram, é o primeiro mês do ano Hijri, rogamos a Deus
para torná-lo um bom e vitorioso ano e para a nação islâmica, e das generosidades
incontáveis de Deus, em conceber o primeiro mês do ano haraam (sagrado), e o último
mês é haraam -Dhul-hijja e durante o mês haraam (sagrado) como sabemos aumentam
as recompensas das boas ações, bem aumenta a punição aos pecados.
E o mês de Muharram tem mais atribuições entre os meses em termos de duplicar a
recompensa de algumas boas ações, a fim de aumentar seus benefícios afins de
aproximam o fiel de seu Senhor em virtude de aumentar suas boas ações, pois Abu
Huraira (R) relatou que o Profeta (S) 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). O jejum voluntario é sempre
desejável, mas o Profeta alertou sobre sua importância neste mês para mostrar a
magnitude, nobreza e o benefício dessa adoração - jejum - para com os muçulmanos
em suas vidas mundanas e na outra vida, bem como para que os muçulmanos se
dediquem na sua realização e conquistar suas virtudes e recompensas, para que retorne
o laço entre a adoração - jejum - e o povo obediente, com isso aumentará o bem e a
balança do dia do juízo final, e o Senhor dos Mundos ficará satisfeito.
Neste mês entra o jejum voluntario que inclui o jejum de Ashura, o décimo de
Muharram: no hadith que Omar Ibn al-Khattab, que Deus esteja satisfeito com ele,
perguntou o Mensageiro de Deus (S.A.AW) sobre o jejum voluntario, e ele disse: “ Ó
Profeta (S.A.A.W) o que seria daquele que jejua a vida toda?, ele respondeu: “Seria
como não tivesse jejuado e nem quebrado o jejum”. Voltou a perguntar: “O que seria
então daquele que jejua dois dias e quebra um?”, o respondeu dizendo: “e quem

suportaria isto”. Ele disse: “e aquele que jejua um dia e quebra um?”. Ele respondeu:
“pois aquilo é o jejum de Daoud (que a paz esteja com ele). Por fim o perguntou
dizendo: “e aquele que jejua um dia e quebra dois?”. O respondeu (S.A.A.W) dizendo:
“eu suportaria.”, então (S.A.A.W) disse: “ Jejuar Três dias de cada mês, e do Ramadan
para o próximo Ramadan é como se tivesse jejuado por toda a vida, o jejum no dia da
Arafah, Deus perdoa as faltas cometidas durante o ano anterior e o ano corrente, e
jejuar o dia da Ashura, Deus expia as faltas do ano anterior.”MUSLIM
Recomenda-se jejuar um dia antes (9-10) ou um dia depois (10-11) ou depois e antes (910-11), pois é o mais completo. Ibn Abbás que Deus esteja satisfeito com ele relatou que
o Profeta (S.A.A.W) disse: “Se eu sobreviver até o ano entrante, jejuarei no tasu-á
(Nono dia de Muharram).” (Musslim). E em outra narrativa: “Se Deus quiser o ano que
vem, jejuaremos o nono dia, então o profeta (S.A.A.W) faleceu antes.” MUSLIM. Se só
pode jejuar um dia, então que seja o décimo. O jejum de Ashura é obediência a Deus e
agradecimento pelas suas bençãos, Ibn Abbas que Deus esteja satisfeito com ele disse:
“ Nunca vi o Profeta (S.A.A.W) se prepara tanto para jejuar, a não ser o dia de Ashura, e
este mês significa o mês do Ramadan.”, também relatou dizendo: “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.
Aniquilação dos iníquos é uma bênção da graça de Deus para os crentes, agradecendo a
Deus por isso até o dia do juízo final, e Allah Altíssimo revelou na surata Al Anam
versículo 45 sobre quem aniquilou dos iníquos: “Mas quando esqueceram as
admoestações que lhe tinham sido feitas, abrimos-lhes as portas da prosperidade, até
que se sentissem regozijados pelo fato de haverem sido agraciados; então,
exterminamo-los subitamente e, ei-los agora desesperados! E foi exterminado até ao
último dos iníquos. Louvado seja Deus, Senhor do Universo!”.
No dia de Ashura, Deus salvou o profeta Moisés e aniquilo o Faraó e seus soldados,
então é um ciclo de conflito no mundo dos seres humanos, o conflito que continuará
ocorrendo até o dia do juízo final entre o opressor e o oprimido, pois este dia, é um
lembrete aos crentes da promessa de vitória de Deus para seus servos justos, assim
como mencionou na surata Ghafer versículo 51: “Sabei que secundaremos Nossos
mensageiros e os fiéis, na vida terrena e no dia em que se declararem as
testemunhas.”. É um aviso a todo opressor de que não importa o quão oprimente e

arrogante seja, pois a sua injustiça terá um fim. O Todo-Poderoso revelou na surata Al
Bacara versículo 165: “Ah, se os iníquos pudessem ver (a situação em que estarão)
quando virem o castigo (que os espera!), concluirão que o poder pertence a Deus e Ele
é Severíssimo no castigo.”. evitem cometer injustiça, o Profeta Muhammad (S.A.A.W)
disse: “Evitai serdes injustos, pois a injustiça se transformará, no Dia do Juízo, em
trevas.” AHMAD, também o Abu Zar Jundob (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou
que o Profeta (S.A.A.W), transmitiu palavras de Deus, Altíssimo, que diziam: “Ó servos
Meus, eis que proibi a injustiça a Mim Mesmo, e a declarei proibida para vós e entre
vós, portanto, não cometais injustiça uns com os outros!”. MUSLIM.
O Muharram é o primeiro mês do ano islâmico. As boas obras ao final do ciclo da vida,
estão relacionadas com o início, então se um homem for generoso desde o começo, e
ter paciência na obediência, chegará ao fim em paz. Rogamos a Deus que tenha
compaixão convosco.

