Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Os homens das mesquitas

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.
As mesquitas são as casas de Deus e são as mais honradas e queridas por
ELE, Glorificado e Exaltado seja, assim como revelou na surata Al Jin
versículo 18: " Sabei que as mesquitas são (casas) de Deus; ". Neste país,
vimos muitos muçulmanos que não sabem o valor e a importância da
mesquita, então eles nem entram na mesquita para orar, exceto por
algumas vezes e talvez nunca entraram na mesquita durante toda a sua
vida, pois estão completamente distantes dela. Pois isto é grande perigo no
Dia do juízo final, portanto Deus Altíssimo seja mencionou na surata Al Nur
versículos 36 e 37 sobre os homens das mesquitas:" (Semelhante luz
brilha) nos templos que Deus tem consentido sejam erigidos, para que
neles seja celebrado o Seu nome e neles O glorifiquem de manhã e à
tarde, por homens a quem os negócios e as transações não desviam da
recordação de Deus, nem da prática da oração, nem do pagamento do
zakat. Temem o dia em que os corações e os olhos se transformem, ".
Entre as qualidades mais importantes desses homens estão as seguintes:
1. Seus corações estão apegados as mesquitas; entretanto dos sete que estarão sob a
sombra do Trono do Misericordioso no Dia do juízo final, como disse (S.A.A.S): " Aquele
que tiver o coração permanentemente ligado à mesquita; " Sempre que ouvir o
chamado da oração, ele se apressa para orar com amor e vontade, para que seu coração
alcance o conforto e a segurança.
2. Andar muito na direção da mesquita, pois ele sabe que cada passo que der em sua
direção computará uma caridade a seu favor, além disso Deus Todo-Poderoso o elevará
um degrau no Dia do juízo final, e será a luz para o seu caminho, pois o Profeta (S.A.A.S)
disse: " Revele aos caminhantes na escuridão indo as mesquitas, terão a luz plena no
Dia do juízo final. ".
3. Ser cuidadoso em realizar as orações em conjunto e realizar Takbiratul Ihram (marca o
início das orações) Allah Akbar (Deus é Maior) junto ao Imam, pois ele conhece os

méritos da oração em grupo. Ibn Ômar relatou que o Profeta (S.A.A.S) disse: “A
recompensa para a oração praticada em congregação é vinte e sete vezes maior do
que a da praticada individualmente.” (Muttafac alaih).
4. Entre os atributos dos homens da mesquita está sua vontade de aprender e
compreender a religião, e perguntar aos sábios para no que diz respeito à questão de
sua religião ou assuntos mundanos, para que eles não a violem, pois temos no
Mensageiro de Deus (S.A.A.S) um excelente exemplo , cujo seu coração estava ligado à
mesquita, e isso estava relacionado em várias coisas, incluindo:
A. A primeira coisa que ele (S.A.A.S), fez quando migrou de Meca para Medina foi
construir uma mesquita.
B. Fez suas casas ao lado da mesquita, e este é o caso de amor mútuo.
C. Quando orava o Fajr, ele (S.A.A.S) ficava sentado até o sol nascer.
D. Quando voltava de uma viagem ou batalha, ele começava na mesquita.
E. No final de sua vida doente, costumava perguntar sobre a mesquita e sobre as
orações, e quando se encontrou restabelecido com a possibilidade de ir à mesquita,
(S.A.A.S) disse: Leve-me para orar.
Como seria gratificante seguir o exemplo do Mensageiro de Deus (S.A.A.S) e os justos,
em erguer as mesquitas orando, obedecendo e estando entre aqueles a quem o Deus
Todo-Poderoso mencionou na surata Al Tauba versículo 18: “ Só frequentam as
mesquitas de Deus aqueles que crêem em Deus e no Dia do Juízo Final, observam a
oração, pagam o zakat, e não temem ninguém além de Deus. Quiçá, estes se contem
entre os encaminhados.”.

