A comemoração pelo nascimento do nobre profeta
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.
Neste mês abençoado, de (Rabi al-Awwal) o terceiro mês do calendário
islâmico, nasce a mais nobre criatura o Profeta Muhammad (que a Paz e as
Bênçãos de Deus estejam sobre ele), nele entrou a cidade como imigrante,
e neste mês acabou falecendo. As pessoas se acostumaram neste mês
sagrado, a comemorar o nascimento do Profeta S.W.S, e seu nascimento é
uma misericórdia para a humanidade, Deus Todo Poderoso mencionou na
SURATA 21 "Al AMBIYÁ "E não te enviamos, senão como misericórdia
para a humanidade”. O Alcorão mencionou que o dia do nascimento é um
dos dias mais importantes e abençoados na vida de um ser humano, Deus
disse sobre o profeta Yahia (João Batista) que a paz esteja com ele na
SURATA 19 " MÁRIAM" versículo 15, " A paz esteve com ele desde o dia
em que nasceu, no dia em que morreu e estará no dia em que foi
ressuscitado." E Deus também disse através do seu profeta Jesus que a paz
esteja com ele na SURATA 19 " MÁRIAM" versículos 30 - 33, “Ele lhes disse:
Sou o servo de Deus, o Qual me concedeu o Livro e me designou como
profeta. Fez-me abençoado, onde quer que eu esteja, e me encomendou
a oração e (a paga do) zakat enquanto eu viver. E me fez piedoso para com
a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. A paz está
comigo, desde o dia em que nasci; estará comigo no dia em que eu morrer,
bem como no dia em que eu for ressuscitado.”
É importante saber que a celebração da vinda do Profeta S.W.S, a este
mundo não depende de um dia em particular, mas a celebração deve ser o
ano todo, o muçulmano deve aplicar os mandamentos de Deus e seguir os

ensinamentos e a Sunnah do profeta Muhamad S.W.S, Allah Altíssimo
mencionou na SURATA AL AHZAB 23 “Realmente, tendes no Mensageiro
de Deus um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar
Deus, deparar-se com o Dia do Juízo Final, e invocam Deus
frequentemente.” Portanto, quando o Profeta S.W.S foi perguntado sobre
o jejum na segunda-feira, ele disse: "É o dia em que eu nasci." Foi relatado
por MUSLIM. Isso indica que o fato da celebração é a obediência a Allah e
aplicar a Sunnah de Seu Profeta S.W.S, Deus Altíssimo revelou no Alcorão
sagrado SURATA AL-IMRAN versículo 31 “Se verdadeiramente amais a
Deus, segui-me; Deus vos amará e perdoará as vossas faltas, porque Deus
é Indulgente, Misericordiosíssimo.”

Também pela celebração do nascimento do Profeta S.W.S temos que ter e
nos relacionar com o seu caráter
Deus louvou o nosso Profeta Muhammad S.W.S mencionando na SURATA
AL QALAM versículo 4"Porque és de nobilíssimo caráter." E esse era um
dos objetivos de sua missão, S.W.S quando ele disse: "Fui enviado para
completar os mais nobres traços de caráter". Relatou Ahmad.
A Aisha que Allah esteja satisfeito com ela foi perguntada como era o
caráter do profeta Mohammad S.W.S? Ela respondeu que o Alcorão era o
seu caráter. MUSLIM.
O profeta S.W.S é a tradução prática do Alcorão Sagrado em suas ordens,
proibições e ética, aqui é o profeta em sua casa, ajudando sua família, sendo
gentil e tratá-los com bondade o profeta S.W.S disse: (O melhor, dentre os
indivíduos, é aquele que é bondoso com a sua família, e eu sou bondoso
com a minha família) Narrado por Tirmizi.
E aqui está o profeta S.W.S com seus companheiros não sendo arrogante
com eles, se preocupa com suas condições, os aconselha, os visita em suas
casas, se preocupa com os pacientes, ajuda os fracos e os necessitado Allah
Altíssimo mencionou na SURATA AL-IMRAN versículo 159 “Pela
misericórdia de Deus, foste gentil para com eles(194); porém, tivesses tu

sido insociável ou de coração insensível, eles se teriam afastado de ti.
Portanto, indulta-os implora o perdão para eles e consulta-os nos
assuntos (do momento). E quando te decidires, encomenda-te a Deus,
porque Deus aprecia aqueles que (a Ele) se encomendam.”
E aqui está com quem o maltratou sendo paciente e piedoso, e devolver os
abusos sofridos com benevolência, e não podemos esquecer a sua atitude
com o povo de Meca quando os perdoou, apesar do que fizeram para
prejudicar o profeta e seus companheiros foi esse perdão que os fez entrar
no Islam, Allah Altíssimo mencionou na SURATA FUSSILAT versículo 34,35
"Jamais poderão equiparar-se a bondade e a maldade! Retribui (ó
Mohammad) o mal da melhor forma possível, e eis que aquele que nutria
inimizade por ti converter-se-á em íntimo amigo! Porém a ninguém se
concederá isso, senão aos tolerantes, e a ninguém se concederá isso,
senão aos bem-aventurados."
E aqui está o Profeta S.W.S conhecido pelas pessoas antes de sua missão
como fiel e confiável, por sua honestidade e sua confiança nas compras e
vendas, trabalhando como comerciante
E aqui está com os não-muçulmanos divulgando-o o Islam com sabedoria e
bons conselhos, Allah Altíssimo mencionou na SURATA AL-NAHL versículo
125 “Convoca (os humanos) à senda do teu Senhor com sabedoria e uma
bela exortação; dialoga com eles de maneira benevolente, porque teu
Senhor é o mais conhecedor de quem se desvia da Sua senda, assim como
é o mais conhecedor dos encaminhados.”
Além de outros costumes éticos em que o Profeta S.W.S era lembrado,
vamos todos relembrar as suas palavras quando disse: (O mais completo
dos crentes em fé é aquele o mais ético) Narrado por Tabarani.
Nossa celebração como o Mensageiro de Allah S.W.S é também um
momento para lembrar sua biografia e orar por ele. Deus disse ao seu
profeta S.W.S na SURATA HOUD versículo 120 “E tudo o que te relatamos,
da história dos mensageiros, é para se firmar o teu coração. Nesta (surata)
chegou-te a verdade, e a exortação e a mensagem para os fiéis."

Se Deus vai firmar o coração do Profeta e seus companheiros pelas histórias
dos profetas, então como seria ouvirmos a melhor biografia do mais nobre
dos profetas e mensageiros S.W.S, onde suas histórias perfumam os
ambientes e ilumina os corações e como pode ser diferente, o profeta S.W.S
disse: ”Quando um grupo de homens se reunir sem se lembrar de Deus,
louvado seja, e sem Lhe pedir a bênção sobre o Profeta, durante essa
reunião, isso acarretará em arrependimento no Dia do Juízo final porque
em seus encontros não mencionavam Deus e nem oravam pelo Mensageiro
de Allah S.W.S
É importante que estudemos a biografia do profeta, que a paz e as bênçãos
estejam com ele, e a ensina-la aos nossos filhos até que nossos filhos
cresçam com amor pelo profeta S.W.S.

