Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
O valor do tempo no Islam
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.
Amados irmãos: um ano Hijri (calendário islâmico) se passou e um novo ano está
chegando, o tempo passa rapidamente, pois é assim que a vida segue, dia após dia, mês
e ano após ano até o termino da vida, e a pessoa consciente entre nós é aquela que
aproveita o seu tempo na obediência de Deus Todo-Poderoso. O Mensageiro de Deus
(S.A.A.S), seus companheiros depois dele e aqueles que o seguiram eram muito
cuidadosos em preservar o seu tempo, assim como nós temos cuidados com nossas
esposas, filhos, dinheiro e tudo o que temos de valor, pois isto ressaltou em
conhecimento benéfico, boas obras, jihad justificado (empenho pela causa de Deus) e
conquistas claras.
Quanto aos muçulmanos de hoje, eles são hábeis em perder seu tempo, até que se
tornarão os últimos das nações depois que eram os líderes deste mundo. Então, o que
os muçulmanos fizeram para construir seu mundo mundano como as pessoas deste
mundo fizeram, e eles não trabalharam para o futuro como fizeram o povo religioso,
mas sim destruíram os dois mundos e foram privados das bondades, e se tivessem
consciência, trabalhariam neste mundo como se vivessem para sempre, trabalhariam
para a vida derradeira como se iriam morrer amanhã e além de fazer o seu lema a
palavra de Deus Todo-Poderoso, revelada na surata Al Bcara versículo 201: "Outros
dizem: "Ó Senhor nosso, concede-nos a graça deste mundo e do futuro, e preservanos do tormento infernal!".
O Nobre Alcorão cuidou muito bem do tempo, então ele jurou por ele em mais de uma
passagem para nos mostrar sua importância e valor: (Al Asr (A Era) ... Pela aurora, e
pelas dez noites (Al fajer) ... Al DHUHA, as Horas da Manhã). E a Sunnah do Profeta
(S.A.A.S) está cheia disso, Nadhla Ibn Ubaid al Aslami (que Deus esteja satisfeito com
ele) relatou, que o Profeta (S.A.A.S) disse: “Quando chegar o Dia do Juízo, todo servo
de Deus permanecerá de pé, até que preste contas acerca da sua vida, em que a
empregou; do seu conhecimento, o que fez com ele; da sua riqueza, como a conseguiu,
e em que a gastou; do seu corpo, como o consumiu.” (Tirmizi). O servo de Deus será
questionado sobre o período de sua juventude uma vez durante toda a sua vida e
novamente sobre ele, especialmente porque é a idade de vitalidade, suas ações e
doações. Pois é uma força entre duas fragilidades: a infância e a velhice. O profeta

(S.A.A.S) disse: “Há duas dádivas que são menosprezadas por muita gente: a saúde e
o tempo de lazer.” (Bukhári). O tempo tem características que são somente dele:
1- A velocidade de sua expiração; O tempo passa rápido como as nuvens e os ventos,
seja em tempo de alegria e felicidade, ou tempo de descanso e tristezas, então uma
pessoa sente que os dias de alegria passam rapidamente e que os dias de tristeza
passam lentamente, mas isso é apenas no sentimento da pessoa. O profeta Noé (Que a
paz esteja com ele), foi perguntado: Como você encontrou este mundo? Ele disse: Como
uma casa com duas portas, entrei por uma delas e sai pela outra.
2 - O que se passou na vida de uma pessoa não pode ser devolvido ou compensado:
todo dia passa e toda hora que passa não pode ser restaurada ou compensada, mesmo
a pessoa fazendo tudo que puder. Al-Hasan Al-Basri, que Deus Todo-Poderoso tenha
misericórdia dele, diz: “Não há dia em que a alvorada brote, ele estará te chamando: Ó
filho de Adão, sou uma nova criação, seria a testemunha das suas obras, então se
abasteça de mim com uma boa ação, pois somente retornarei ao Dia do Juízo final”.
3- O tempo é a coisa mais preciosa e mais valiosa que uma pessoa possui: o tempo é o
capital real de uma pessoa e se ele se for, de onde uma pessoa possa obter lucro, então
o tempo é vida, e a vida de uma pessoa nada mais é do que tempo, portanto, o
muçulmano deve tomar cuidado com os danos que matam o tempo, entre elas: a
negligência que Deus nos proíbe, revelando na surata Al Araf versículo 205: “E não sejas
um dos tantos negligentes.”. A protelação: O muçulmano deve se beneficiar de seu
tempo e dia e não adiar o trabalho de hoje para o amanhã, e aproveitar seu tempo livre,
assim como o profeta (S.A.A.S) disse: “Aproveite o cinco antes de outros cinco: sua
juventude antes de sua velhice, sua saúde antes de sua doença, sua riqueza antes de
sua pobreza, seu tempo livre antes de seu trabalho e sua vida antes de sua morte. ”
E o muçulmano deve se apressar e correr em fazer boas ações, assim como foi
mencionado na surata Al Imran versículo 133: “Emulai-vos em obter a indulgência do
vosso Senhor.” E também deve suplicar com as suplicas do profeta (S.A.A.S) dizendo:
“Ó Deus, busco em Ti refúgio contra o desamparo, a apatia e a pusilanimidade, (a
desdita) da velhice e da miséria; e imploro o Teu refúgio contra a tortura do túmulo, e
das provações da vida e da morte!” (Muslim). Como também deve organizar seu tempo
entre os deveres e vários deveres religiosos ou mundanos, e reservar um tempo para si
mesmo para descansar, pois o profeta (S.A.A.S) disse: “Não tome um trabalho que você
não possa tolerar.”.

Rogamos a Deus para que possa nos conceder o seu perdão.

