Os venturosos e os desventurados

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.

As pessoas normalmente seguem na nesta vida um caminho, ou o correto, para que elas
sejam felizes ou o caminho incorreto onde serão dos desventurados, assim como nos foi
revelado no hadith do Profeta (S.A.A.W) disse: “Todas as pessoas começam o dia como
vendedoras de si mesmas, libertando-se ou se condenando.” (Musslim). Todo ser
humano que busca para si no seu caminho e em suas ações no dia – dia a obediência de
Deus, ele se salvará do fogo no Dia do juízo final, e alguns que buscam em suas ações a
desobediência de Deus seu lugar será o fogo do inferno.
O ser humano está exposto a se tornar benfeitor ou maldoso, obediente ou
desobediente, muçulmano ou incrédulo e crente ou hipócrita e da mesma forma que
são diferentes neste mundo, então eles serão diferentes em seus julgamentos no dia do
juízo final. Deus Altíssimo revelou na surata Hud versículo 105: “Quando tal dia chegar,
ninguém falará, senão com a vênia d’Ele, e entre eles haverá desventurados e
venturosos.”, na surata Sad versículo 28: “Porventura, trataremos os fiéis, que
praticam o bem, como os corruptores na terra? Ou então trataremos os tementes
como os ignóbeis?”, além disso também mencionou na surata Al Lail do versículo 1 até
o 11: “Pela noite, quando cobre (a luz), Pelo dia, quando resplandece, Por Quem criou
o masculino e o feminino, Que os vossos esforços são diferentes (quanto às metas a
atingir). Porém, àquele que dá (em caridade e é temente a Deus, E crê no melhor,
Facilitaremos o caminho do conforto. Porém, àquele que mesquinhar e se considerar
suficiente, E negar o melhor, facilitaremos o caminho da adversidade. E de nada lhe
valerão os seus bens, quando ele cair no abismo.” Pois a punição de acordo com que a
pessoa procura ser e pelas suas ações trabalho nesta vida.
Deus mencionou para nós em seu livro sagrado algumas das histórias de pessoas que se
dedicaram pela causa de Deus e foram virtuosos e outros que se dedicaram por outras
causas, fracassaram e se perderam, daqueles que se dedicaram pela causa de Deus:
1. Sayeduna Suhaib Al – Roumi ( Que Deus esteja satisfeito com ele), que
quando ele queria migrar de Meca para a Medina para estar com o

Mensageiro de Allah ( S.A.A.W) e poder adorar a Deus, os Coraixitas o
pegaram e disseram: Você veio para nós pobre, sem dinheiro e hoje você
ficou rico onde está a sua fortuna? Ele disse: "Se eu lhe dissesse o seu lugar,
vocês me deixariam? Eles disseram: Sim, ele mostrou e migrou e quando
chegou na cidade e foi até o Profeta (S.A.A.W) O encontrou-o sorrindo
alegremente porque Allah havia dito a ele o que havia acontecido, Ele
(S.A.A.W) disse: lucrativo o seu negócio lucrativo o seu negócio.” E Allah o
descreveu com suas palavras na surata AL Bacara versículo 207: “Entre os
homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de
Deus, porque Deus é Compassivo para com os servos.”
2. Sra Asia bint Mazaham A esposa do Faraó, que suportou a severa tortura
do Faraó e deixou a felicidade mundana que é passageira pela felicidade da
outra vida que é eterna, pediu a Deus que construísse um lar no Paraíso.
Deus batizou seu exemplo para ser um exemplo de firmeza na fé e
obediência a Deus. Allah Altíssimo mencionou no surata At Tahrim
versículo 11: “E Deus dá, como exemplo aos fiéis, o da mulher do
Faraó(1687), a qual disse: Ó Senhor meu, constrói-me, junto a Ti, uma
morada no Paraíso, e livra-me do Faraó e das suas ações, e salva-me dos
iníquos!”.


E aqueles que se venderam ao mundo e desejaram o poder e o do
dinheiro:
1. O Faraó que a maldição de Deus recaia sobre ele, que desejou o poder e
a riqueza e rejeitou Deus e o seu Profeta, e até alegou a divindade, o seu
destino era o afogamento no mar e Deus manteve seu corpo para que
seja um exemplo para daqueles que estão neste caminho, o TodoPoderoso disse revelou na surata Yunus versículo 92: “Porém, hoje
salvamos apenas o teu corpo, para que sirvas de exemplo à tua
posteridade. Em verdade, há muitos humanos que estão
negligenciando os Nossos versículos.”, pois ele se vendeu aos seus
desejos e ao seu poder e se esqueceu que Deus, então todo o seu reino
e poder não o salvou do fogo do inferno onde se tornou imortal nele e
todos aqueles que o seguiram, Todo-Poderoso mencionou na surata
Ghafer versículo 46: “e no dia em que chegar a Hora, (Deus dirá): Fazei
entrar o povo do Faraó, para o mais severo dos castigos.”

2. Qarun que a maldição de Deus recaia sobre ele. Deus deu-lhe fortunas e
felicidade, onde ele se preocupou e ficou fascinado com o dinheiro, e
recusou-se a acreditar em Deus e em seu mensageiro, e seu fim era a
morte onde a sua que vendeu a sua alma em dedicação a sua fortuna
não o beneficiou em nada, e se condenou imortalmente ao fogo do
inferno, pois Deus Altíssimo revelou na surata AL Cassas versículo 81: “E
fizemo-lo ser tragado, juntamente com sua casa, pela terra, e não teve
partido algum que o defendesse de Deus, e não se contou entre os
defendidos.”



É importante mencionar algumas das coisas que são a causa da liberdade
humana do fogo:

1. É fazer as boas ações, a fim de buscar a satisfação de Deus TodoPoderoso, o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse: “Quem
testemunhar com sinceridade que não há divindade além de Allah,
pois Deus o protegerá do fogo do inferno.”
2. Preservar as cinco orações diárias e procurar realizá-las em grupos, o
Profeta (S.A.A.W) disse: "Quem rezar para Allah durante quarenta
dias em grupo e alcançar o primeiro chamado takbeer, duas virtudes
serão escritas para ele, livramento do fogo e outro livramento da
hipocrisia.” TARMIZI
3. caminhar com passos pela obediência de Deus. O Profeta (S.A.A.W):
"Aquele que seus pés se empoeirarem pela causa de Deus, eles são
pecados para o fogo"TARMIZI, e como são belos os passos do
muçulmano indo para a mesquita para fazer orações, especialmente
a oração de Jumuah (sexta feira), ou ter suprir a necessidade do seu
irmão muçulmano, visitar um paciente, ir ao funeral ou ajudar os
necessitados.
4. Manter uma boa excelência de caráter e tomar cuidado com a boca,
Abu Huraira (R) relatou: “Ao Mensageiro de Deus (S.A.A.W) foi
perguntado: ‘Que é que mais faz entrar as pessoas no Paraíso?’
Respondeu: ‘O temor a Deus e a excelência de caráter.’ Foi também
interrogado sobre o que mais faz entrar as pessoas no Inferno.
Respondeu: ‘A boca e os órgãos genitais.’” (Tirmizi).

5. Aumentar a frequência nas suplicas, de modo que pedimos Allah para
alcançar o Paraíso e buscar refúgio NELE, nos afastando do fogo do
inferno, Allah descreve os servos do misericordioso na surata al
Furcan versículo 65: “São aqueles que dizem: Ó Senhor nosso, afasta
de nós o suplício do inferno, porque o seu tormento é angustiante.
Entre outras boas ações, a conclusão de tudo isto, é que quem acredita em Allah e O
obedece e faz boas ações, e sua vontade é a satisfação de Allah, e o mundo não o ocupa
na obediência de Allah ou da sua religião. Ele se libertará do fogo e ganhará o paraíso, e
quem desobedecer a Deus e deixar com suas obrigações e adorações perante ELE, se
preocupando com a vida mundana e em juntar as riquezas, ele arruinará a si próprio e
terá uma perda irreparável. Allah Todo-Poderoso mencionou na surata Na-Nissa
versículo 13 e 14: “Àqueles que obedecerem a Deus e ao Seu Mensageiro, Ele os
introduzirá em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente.
Tal será o magnífico benefício. Ao contrário, quem desobedecer a Deus e ao Seu
Mensageiro, profanando os Seus preceitos, Ele o introduzirá no fogo infernal, onde
permanecerá eternamente, e sofrerá um castigo ignominioso.”, e Abu Huraira (R)
relatou que o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “Toda a minha nação entrará no
Paraíso, à exceção daquele que se opuser (a mim).” Perguntaram-lhe: “E quem será
aquele que se oporá a ti, ó Mensageiro de Deus?” Respondeu: “Aquele que me
obedecer, entrará no Paraíso; e o que me desobedecer será aquele que se oporá a
mim).” (Bukhári).
Rogamos a Deus que nos conceda o melhor das boas ações, das recompensas, o melhor
da vida e o melhor da morte e nos liberte do fogo e nos recompense com o paraíso.

