Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
lhes recomenda o bem e proíbe o ilícito

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 Louvado seja fez da mensagem do Islam uma mensagem para o
benefício do mundo, organizando a vida das pessoas, guiando-as para o
bem e alertando-as contra o mal, Deus Altíssimo revelou na surata Al Nahil
versículo 64:“Só te revelamos o Livro, para que eles elucides as discórdias
e para que seja orientação e misericórdia para os que crêem. ", e por isso
que Deus estabeleceu fundamentos e limites para que as pessoas possam
alcançam as virtudes deste mundo e da outra vida, além disso é dever de
cada muçulmano seguir o que Deus ordenou e afastar-se do que Deus
proibiu, disse o Mensageiro de Deus (S.A.A.S): “Deus, Exaltado Seja,
prescreveu certas obrigações que não devereis ignorar, do mesmo modo,
fixou certos limites que não devereis transgredir, proibiu certas coisas que
não devereis fazer; contudo calou-Se quanto a certas questões,
simplesmente por misericórdia para convosco, e não devido ao
esquecimento. Assim sendo, não devereis ser inquisitivos quanto a essas
coisas!” (Essa é uma boa tradição, a qual o Darqutni e outros citaram).
Deus Altíssimo nos ordenou em seu livro sagrado a praticar o bem e nos
proibiu de todo o mal, e nos proibiu do ilícito e nos recomendou o bem,
assim como foi mencionado na suarta Al Iraf versículo 33: “ Dize: Meu
Senhor vedou as obscenidades, manifestas ou íntimas; o delito; a
agressão injusta; o atribuir parceiros a Ele, porque jamais deu autoridade
a que digais d’Ele o que ignorais. ", pois revelou na mesma surata versículo
157: “São aqueles que seguem o Mensageiro, o Profeta iletrado, o qual
encontram mencionado em sua Tora e no Evangelho, o qual lhes
recomenda o bem e que proíbe o ilícito. ", e também mencionou na surata

Al Nahl versículo 90: “Deus ordena a justiça, a caridade, o auxílio aos
parentes, e veda a obscenidade, o ilícito e a iniquidade. Ele vos exorta a
que mediteis. ".
Esses limites estabelecidos pelo Islam e o que é proibido para você não é
para restringir sua liberdade, como alguns podem pensar, mas para regular
a sua liberdade e protegê-lo do que pode prejudica-lo ou prejudicar outras
pessoas, pois os elícitos não são restrições impostas, mas proteção e
segurança que preservam a saúde e a vida da pessoa, assim como a
sociedade mantém sua união e equilíbrio. Se pararmos para pensar,
acharíamos que o Islam proíbe todo tipo de Obscenidade em palavras,
ações e dos maus comportamentos, para que a vida seja endireitada nas
sociedades.
Quanto à vida cotidiana de uma pessoa, fomos proibidos de beber todos os
tipos de bebidas alcoólicas, fomos privados da carne do porco, a carniça, o
que não foi sacrificado em nome de Deus, os predadores que possuem
presas, todas as aves que tem garras (predadores e aves de rapina) e todo
tipo de insetos e animais imundos, como besouros e ratos. Nenhuma
pessoa sã discorda do mal que todos estes elícitos causam no indivíduo e
na sociedade, e você deve ter notado que os elícitos de alimentos e bebidas
são muito poucos em comparação com o que Deus permitiu, pois o licito é
bom e abundante.
Meu querido irmão: Adão estava no éden e Deus concedeu a ele todo o
paraíso, exceto uma árvore e o Satanás o seduziu e comeu do fruto da
árvore proibida. A ironia é que algumas pessoas não percebem o que
aconteceu com Adão, que a paz esteja com ele, e deixa ser levado pelos
seus desejos em deixar o licito, apesar de sua abundância em prol do ilícito
pernicioso, e desta forma perde as virtudes desta vida e da vida eterna.

Rogamos a Deus que nos guie a sua senda reta.

