DAS VIRTUDES DO MESES SAGRADOS (HURUM)
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de Allah,
sua família, e seus companheiros.
Deus todo-poderoso escolheu os seres humanos entre todas as suas criaturas, escolheu
entre eles os profetas, preferiu alguns lugares sobre outros e o melhor entre eles a casa
sagrada de Deus, dos locais mais amados as mesquitas, dos dias da semana escolheu a
sexta-feira, dos dias do ano a do sacrifício e o mês que vem depois, preferiu algumas
noites sobre outras então escolheu a noite do decreto como a mais virtuosa das noites.
Deus Altíssimo escolheu os melhores entre os meses, os hurum (sagrados), Deus todo
poderoso revelou no alcorão sagrado SUARATA AT-TAUBA versículo 36: “Para Deus o
número dos meses é de doze, como reza o Livro Divino, desde o dia em que Ele criou
os céus e a terra. Quatro deles são sagrados; tal é o cômputo exato. Durante estes
meses não vos condeneis.” São meses subsequentes, Dhu al-Qidah, Dhu al-Hija,
Muharram, e um único mês isolado, o mês de Rajab. Nos meses sagrados (Hurum), é
realizada a peregrinação um dos cinco pilares do Islam, há entre eles os melhores dia
para jejuar após o Ramadan (o mês sagrado), o jejum de um dia, Deus perdoa dois anos
de seus pecados (que é o dia de Arafa), o jejum de um dia são perdoados um ano de
pecados (o dia de Ashura), entres estes dias o dia mais virtuoso para suplicas (dia de
Arafa), além dos dias determinados e os dias contados (Os 10 primeiros dias de Dhu alHija, o dia do sacrifício e três dias depois) em que Deus nos ordenou a idolatra-lo e
venera-lo, especialmente quando realizando os rituais de Hajj e Umrah, e nos meses
sagrados (Hurum) glorificar Deus com orientação e sacrifício (Adha) e nos meses
sagrados (Hurum) onde mostra que os muçulmanos são acostumados com a bondade
de glorificar Deus, Hajj, Takbeer, sacrifício e seguindo na senda reta. Os meses sagrados
(Hurum) confirmam que o Islam é um convite à paz entre as nações onde a luta foi
negada nestes meses.
Os meses sagrados (Hurum) chamam a atenção para a injustiça, especialmente a
injustiça dos humanos, o Profeta Muhammad (S.A.A.W) disse: Há três tipos de opressão
ou injustiça, A injustiça que não é deixada por Deus, injustiça que é perdoada, e a
injustiça não é deixada. A primeira é a injustiça em relação a Deus, que é a associação
de parceiros a Ele, e não é perdoada. A segunda injustiça que é perdoada, é em relação

ao ser humano com Deus, a terceira que não é deixada é ser injusto com outros (a
humanidade e outras criaturas) pois serão colocados um perante o outro” Al Suyuti. Os
meses sagrados (Hurum) é o chamado para nosso dever em obedecer a Deus, nos
afastar dos males, a não realização de boas ações onde a sua recompensa é grandiosa
nesta é uma espécie de injustiça com si mesmo, onde está se privando da grande
recompensa, pois o ato de cometer pecados é uma injustiça consigo mesmo, assim
como a recompensa nestes dias é grandiosa a punição também é rígida. A ação sua
recompensa será em dobro, se for boa recebera bons frutos e se for ato de
desobediência recebera por isso. Então não se exponha à injustiça por desobediência,
ou cometendo o pecado.
Então, seja ciente meu irmão muçulmano e trate em obedecer a Deus em tudo porque
não se sabe qual obediência será aceita e que te abrirá as portas do paraíso. O Profeta
Muhammad (S.A.A.W) disse: “Não negligencies o praticar qualquer ato benigno, ainda
que seja o de dirigir, com semblante alegre, para um irmão” Ahmed. Um sorriso para
com as pessoas é uma caridade, o Mensageiro de Deus(S.A.A.W) relatou: “Deus perdoou
uma mulher imoral que passava por um cão na beira de um poço, ele disse: quase
morrendo de sede, ela o amarrou e com o seu véu deu-lhe agua, por este ato ela foi
perdoada.”AL BUKHARI. Este bom ato foi a razão para o perdão de seus pecados, e eu
sei que você vai se arrepender e lamentar o seu fracasso em não aproveitar as estações
de bondade e bênçãos; o Profeta (S.A.A.W) passou por uma sepultura, dizendo: “ Duas
prostrações voluntarias, que vocês desprezam, onde serão acrescentadas aos seus bons
atos são mais valiosos para ele do que suas vidas mundanas.”, também o Profeta
(S.A.A.W) nos disse: " O povo do paraíso se lamentará somente por um momento que
passou e não mencionaram Deus". E isso é quando eles veem a diferença de perda de
bons atos por não mencionar o nome de Deus.” Al Bayhaqi,
Finalmente, digo-vos, meu irmão muçulmano, que os meses sagrados (Hurum) são um
convite para que que fique distante dos pecados, pequenos e grandes, para não
subestimar qualquer pecado ou culpa; pois não saberá qual delas será o motivo para a
sua condenação. O profeta (S.A.A.W) disse: “Cuidado com os pecados desprezíveis, pois
estes o levaram ao inferno”. Ahmad, e também disse (S.A.A.W): Se forem perdoas pelo
o que fazem com os animais serão perdoados e muito”. Ahmad, O mero insulto ao
animal ou expô-lo as dificuldades é um grande pecado, e se Deus te perdoou, seria pela
generosidade do nosso Criador e pela grandeza de seu perdão.
Meus queridos amados cuidem dos bons atos, evitem os pecados, arrependam-se,
procurem o perdão e mencionem Deus todo-poderoso hoje em dia.

