Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Aproveitar o bem
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.
É um dos atributos do muçulmano quando vê o bem corre para ele; portanto, seu lema
é sempre as palavras de Moisés, que a paz esteja com ele, reveladas na surata Taha
versículo 84: “apressei-me até Ti, ó Senhor, para que você esteja satisfeito. ", e o
Mensageiro de Deus (S.A.A.S) nos dá exemplo de muçulmano, então ele diz: “No
Paraíso, vi um homem que por ali passeava, como recompensa, por ter podado uma
árvore que obstaculizava o caminho dos muçulmanos.” (Musslim). Em outro hadith
havia um galho de espinhos, quantas pessoas passaram por esse galho, quantas pessoas
foram feridas por ele e ninguém pensou em removê-lo, mas o muçulmano correto
enxerga ao remove-lo um ato de caridade que o levará ao Paraíso.
Meu amado irmão: O verdadeiro muçulmano sabe o valor da benevolência e corre para
realiza-la, sabendo que Deus duplica as boas ações, pois o Todo-Poderoso mencionou
na surata AL Nissa versículo 40: “Deus não frustrará ninguém, nem mesmo no
equivalente ao peso de um átomo; por outra, multiplicará toda a boa ação e
concederá, de Sua parte, uma magnífica recompensa. ”. Um homem deu de beber a
um cachorro, então Deus o perdoou, um outro deu de caridade de um ganho licito
metade de uma tâmara, então Deus lhe deu uma recompensa do tamanho da montanha
de Uhud e outro mencionou Deus, então seus olhos transbordaram com lagrimas, e
Deus o colocou na sombra de sua misericórdia no Dia do juízo final, e é por isso que o
Profeta (S.A.A.S) disse: “Não menosprezes qualquer ato de bondade, inclusive o de
receberes o irmão com semblante alegre.” (Musslim).
Meu querido irmão: Agora estamos nos melhores dias do ano, como o Profeta (S.A.A.S),
disse: “Perante Deus não há outros dias mais gloriosos e boas ações são mais amadas
por Deus do que estes dez dias de Dhul Hijjah, então glorifiquem, louvem e agradeçam
a Deus”. Al Tabarani, nestes dias, o dia de Arafa, que é o nono dia de Dhu al-Hijjah, cujo
seu jejum perdoa um ano antes e um ano depois, e por fim o décimo dia que é o dia de
Eid al-Adha, no qual agradecemos a Deus por sua graça, sacrificamos o gado,
fortificarmos o laço familiar e alimentarmos os pobres.
É por isso que um muçulmano deve tirar proveito desses dias e aumentar seus atos de
obediência, tais como realizar as oração em seus tempos, manter as doações, fazer o

jejum - exceto no dia de Eid que é proibido- recitar o Alcorão, ter compaixão com os
pais, manter o laço familiar, ser caridoso com as pessoas e sacrificar um animal afim de
aproximar-se de Deus. Evite o pecado e apresse-se a se arrepender, e o Profeta (S.A.A.S)
nos instruiu a louvar Deus nestes dias, pois sua recompensa é grandiosa. Como afirmado
nos hadiths do Profeta (S.A.A.S), a recompensa por dizer glória a Deus e louvor a Deus
se enche entre o céu e a terra e que o plantio do paraíso são os dizeres: Glorificado seja
Deus, Louvado seja Deus não há divindade exceto Deus, mas Deus e Deus é Maior.
Então, meu querido irmão, aproveite esses dias, é sua chance de começar de novo com
Deus, para que ELE perdoe seus pecados, multiplique a recompensa de seu trabalho,
receber a Sua satisfação e entrar no Seu Paraíso, com a Sua graças e Sua generosidade.
Oh Deus, ajude-nos a te louvar, agradecer, obedecer e a te adorar.

