Lições da história de Youssef, que a paz esteja com ele.

Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Louvado seja Deus, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade
exceto Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo
e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de
Deus, sua família, e seus companheiros.

Deus narrou em seu nobre livro as histórias dos profetas e mensageiros, por
vários preceitos, tais como ter o conhecimento e levar em consideração as
instruções destas histórias e firmar o Profeta e sua nação sobre a verdade,
de acordo com o que foi revelado na surata Youssef versículo 111: “Em
suas histórias há um exemplo para os sensatos. É inconcebível que seja
uma narrativa forjada, pois é a corroboração das anteriores, a elucidação
de todas as coisas, orientação e misericórdia para os que creem.”.
Entre elas, a história do Profeta Youssef Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim
Ibn Al-Karim, ele é Youssef bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim (filho de Jacob,
filho do Isaac que é filho de Abrão), que a paz esteja com todos eles. E nesta
história, há muitas lições e orientações que podemos pratica-las em nossas
vidas, e uma das lições mais importantes:
1. Avaliação, é a pratica habitual de Deus com sua criação (Sunnah), assim como foi
revelado na surata Al Insan versículo 2: “Em verdade, criamos o homem, de esperma
misturado para prová-lo, e o dotamos de ouvidos e vistas.”, reflita então meu irmão
no que Deus testou o Profeta Youssef que a paz esteja com ele, pois ele experienciou o
ódio de seus irmãos, além de ser lançado pequeno dentro de um poço e ele foi paciente
com essas adversidades, suportou a tentação das mulheres, a prisão, persistiu com a
verdade e não desistiu de sua fé e também foi testado com a influência do poder e
administração, então agradeceu o Altíssimo por sua graça e foi o mais sensato com a
criação de Deus. Portanto quando Deus o testou com as adversidades foi paciente, e
quando foi agraciado com benção agradeceu. Á vista disso o nosso Profeta (S.A.A.S) nos
orientou dizendo: “É admirável o caso do crente, pois tudo é bom para ele; e isto não
ocorre com ninguém mais, a não ser com o crente. Se é objeto de um bem e dá graças,
isto é, um bem para ele; e se sofre alguma desgraça e se arma de paciência, isto
também é um benefício para ele.” (Musslim).

2. Aprendemos com a história do Profeta Youssef, ficar longe dos pecados e das
perversidades, mesmo havendo todas as razões e justificações para cair nelas, foi o que
aconteceu com Youssef quando ele foi atormentado pela esposa do vice-governador do
Egito, pois ele era jovem e solteiro, era um estranho e pertencia à mulher, além disso
morava em sua casa e sob sua autoridade, então ela se preparou para ele, assim como
foi mencionado na surata Youssef versículo 23: “A mulher, em cuja casa se alojara,
tentou seduzi-lo; fechou as portas e lhe disse: Agora vem! Porém, ele disse: Amparome em Deus! Ele (o marido) é meu amo e acolheu-me condignamente. Em verdade,
os iníquos jamais prosperarão.”, então ela lhe ameaçou em ser preso, revelado na
surata Youssef versículo 32: “Porém, se não fizer tudo quanto lhe ordenei, juro que
será encarcerado e será um dos vilipendiados.”, ele lhe respondeu mencionado na
surata Youssef versículo 33: “Disse (José): Ó Senhor meu, é preferível o cárcere ao que
me incitam; porém, se não afastares de mim as suas conspirações, cederei a elas e
serei um dos néscios.”, apesar da disponibilidade de todas as razões para cair na
desobediência, ele não se deixou cair e se apegou a Deus, então essa foi uma das razões
para que ele se torna-se o vice-governador do Egito. Esta é uma lição para todos que
vivem neste país e cometem os pecados, temam a Deus e se arrependam, pois vocês
triunfarão o benefício da vida mundana e da vida após a morte, portanto o Profeta
(S.A.A.S) mencionou dizendo: “um dos indivíduos que estarão à sombra de Deus no
Dia do Juízo Final, é aquele que for incitado a cometer um pecado por uma bela mulher
e não aceitar, dizendo: temo a Deus;”, além disto Deus Altíssimo revelou na surata Al
Imran versículos 101 e 102: “e entre vós está o Seu Mensageiro? Quem se apegar a
Deus encaminhar-se-á à senda reta. Ó fiéis, temei a Deus, tal como deve ser temido, e
não morrais, senão como muçulmanos.”.

3. Suplique a Deus que para que cuide de você, e repita esta suplica: “cuide-nos, assim
como cuidou dos antepassados”. Ibn al-Qayyim que Deus tenha piedade dele disse:
Deus cuidou de Youssef, então Fez com que a caravana no deserto precisa-se da água
para retira-lo do poço, Fez com que o vice-governador do Egito querer ter uma criança
para que seja adotado, fez com que o vice-governador precisa-se que alguém que
interprete o seu sonho então o tirou da prisão e O Todo-Poderoso fez com que o Egito
necessita-se de alimento então o tronou o vice-governador , pois se Deus cuidar de você,
te beneficiará com razões para felicidade sem você esperar.
4. A importância da perseverança no Islam até a morte. Quando Youssef se encontrou com
o seu pai e seus irmãos, sendo o governante do Egito e com todos estes benefícios, a
única coisa que ele se importou é em suplicar a Deus para que quando morrer, que
morra sendo muçulmano, assim como foi revelado na surata Youssef versículo 101: “ Ó
Senhor meu, já me agraciastes com a soberania e me ensinastes a interpretação das

histórias! Ó Criador dos céus e da terra, Tu és o meu Protetor neste mundo e no outro.
Faze com que eu morra muçulmano, e junta-me aos virtuosos!”. O Islam é a maior
bênção, pois o Todo-Poderoso mencionou na surata Al Maída versículo 3: “Hoje, interei
a religião para vós; e completei a Minha graça para convosco e agradeiiMe do islam
como religião para vos.”. Então Louvado seja Deus pela bênção do Islam
Amados irmão, estas são algumas das lições e preceitos da história do Profeta de Deus
Youssef, então as levem em consideração.
Por fim, amados irmão, lembrem-se que estamos no mês de Rajab, pois é um dos meses
mais sagrados, onde devemos multiplicar as obediências, evitar as imoralidades e os
pecados e aumentar os nossos arrependimentos e o nosso perdão. Além de se preparar
para o Ramadan e intensificar o jejum voluntário, porque é o mês de preparação para o
Ramadã, pois só temos o mês de Shaban entre eles.
Rogamos a Deus que tenha compaixão convosco.

