A integridade do coração do ódio
A lei islâmica (Sharia) veio com a ordem do amor entre os crentes e a segurança de seus
corações. O Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse: “Ó servos de Deus, sede como
irmãos!” MUSLIM, e a lei islâmica (Sharia) apoiou cada esforço para unificar a
fraternidade e o amor, além de proibir qualquer dano que possa atingir esta união.
Não há mais belo para um muçulmano do que viver um coração sincero, porque a
integridade do coração é um sinal de fé e o dono de um coração sincero é aquele que
sobrevive no Dia do Juízo Final, Deus Altíssimo revelou na surata ACH CHU’ARÁ
versículos 88 e 89: “Dia em que de nada valerão bens ou filhos, Salvo para quem
comparecer ante Deus com um coração sincero.”. É o coração sincero é aquele que foi
liberto de politeísmo, raiva, ódio, inveja, escassez, orgulho, amor mundano e o poder,
pois ele é saudável de todas as doenças que o mantêm longe de Deus.
A lei islâmica veio para nos ordenar a estreitar a relação com os familiares, para que a
relação entre os crentes esteja em sua melhor forma possível e por uma questão de
preservar a pureza dos corações, pois Deus mencionou na surata AL Anfal versículo 1:
“Temei, pois, a Deus, e resolvei fraternalmente as vossa querelas;”.
A lei islâmica veio pafra garantir a a harmonia dos corações entre um muçulmano e seu
irmão, pois o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse: “Gostaríeis que vos explicasse algo
que, se o fizeres, haverá harmonia entre si, espalhem a paz entre vocês.”MUSLIM.
então quem viveu entre as pessoas, com coração sincero, terá a felicidade nesta vida e
na outra, a felicidade nesta vida, seria o conforto do seu coração, a tranquilidade de si
mesmo e o amor do povo com ele, e na outra vida seria o paraíso. O Abdallah Bin Amr
disse: “Oh Mensageiro de Deus (S.A.A.W) Qual é a melhor pessoa?’, o Profeta
(S.A.A.W) respondeu: “ aquele que é makhmum (o crente, de coração puro, livre de
pecado, ciúmes ou inveja.) e veraz ao falar.” IBN MAJAH
A integridade do coração impõe ao muçulmano que deseje o bem às pessoas, se ele for
incapaz de entrega-lo em mãos, mas aquele que deseja o mal às pessoas é um pecador,
pois o dono do coração sincero, se entristece pela dor dos servos e deseja-lhes o bemestar.
Portanto, reconhecemos a sabedoria na proibição do Islam para a difamação porque ela
vem de um ódio profundo e de um coração pobre de misericórdia e à serenidade, bem
também como a sabedoria na proibição do Islam a calunia porque leva a alteração da
serenidade e dos corações. O profeta Muhammad (S.A.A.W) dizia aos seus
companheiros: “Desejo que, ao me encontrar convosco, e meu coração esteja
destituído de mágoas.”. ABU DAWUD

O coração sincero é uma das grandes bênçãos que Allah dá ao povo do Paraíso, assim
como o Todo – Poderoso revelou na surata Al Hijr versículo 47: “E extinguiremos todo
o rancor dos seus corações; serão como irmãos, descansando sobre coxins,
contemplando-se mutuamente.”
A integridade do coração é uma das razões para a vitória, pois O Altíssimo mencionou
na surata AL Anfal versículos 62 e 63: “fica sabendo que Deus te é suficiente. Ele foi
quem te secundou com o Seu socorro e com o dos fiéis. E foi Quem conciliou os seus
corações. E ainda que tivesses despendido tudo quanto há na terra, não terias
conseguido conciliar os seus corações; porém, Deus o conseguiu, porque é Poderoso,
Prudentíssimo.”. Pois a harmonia dos corações dos crentes é uma das razões que
através dela Deus reforçou a vitória do seu mensageiro.
O coração maldoso corrompe as boas ações, e o muçulmano não recebe as recompensa
de sua orações, a menos que estejam acompanhadas pela serenidade do coração com
as pessoas e estar livre vazio de fraudes e rivalidades, o Mensageiro de Deus (S.A.A.W)
disse: “três não tipos de pessoas onde suas orações não se levantaram acima de suas
cabeças até por um palmo, homem lidera um povo e eles o odeiam, uma mulher se
deitou e seu marido estão indignado nervoso com ela E os dois irmãos brigados”. IBN
MAJAH
Se olharmos para os nossos ancestrais, descobrimos que nos deram os melhores
exemplos da integridade do coração em relação aos muçulmanos. Nosso mestre Ben
Abbas disse palavras que mostram a bondade de seu coração para todos os muçulmanos
quando foi insultado por um homem que o respondeu dizendo, você está me insultando
em minhas qualidades: “Pois eu explico o verso do livro de Deus e eu aprecio que todas
as pessoas conheçam o seu significado como eu sei, e se eu ouvir que o Ghaith (chuva)
atingiu um país de muçulmanos, então eu fico feliz, mesmo não ganhos, gado ou plantio
naquele país. " Pois ele desejava o bem para as pessoas, seja em questão da religião,
como aprender o Alcorão e sua interpretação ou nos assuntos mundanos.
O questionador pode se perguntar: como reviver um coração saudável? E a resposta,
Primeiro: Recorrer ao Deus Todo-Poderoso e pedir-lhe com devoção e sinceramente
para purificar o seu coração, pois foi confirmado que muitas orações do Profeta
(S.A.A.W) rogando orientação do coração, segurança e sua estabilidade, tal como: “Ó
Deus, concede piedade à minha alma, e a purifica, porque Tu és o Melhor para purificála, Ó Deus, solicito a Tua proteção quanto a um conhecimento inútil, e contra um
coração insensível.”. MUSLIM. E em outra suplica: “Ó Deus, ilumine o meu coração.”.
BUKHARI.

Segundo: Ter bom pensamento e levar as palavras e atitudes para o bom sentido. Omar
que Deus esteja satisfeito com ele disse: “Não pense em uma palavra que saiu do seu
irmão crente mal, e você encontrá-la em bondade.”. E o Imam Shaafa'i (que Allah esteja
satisfeito com ele) disse: "Quem quiser que Allah o julgue bem, pense bem nas pessoas".
Terceiro: Procure desculpas e tolere gafes ou erros e lembre-se dos precedentes da
benevolência, diz Ben Sireen: “Se ficar sabendo algo do seu irmão lhe disser alguma
coisa, procure uma desculpa por ele se você não encontrar, diga que não sabes”. Não
há pessoas infalíveis de erro e deslizamentos, e se Satanás enche seu coração contra o
seu irmão, então lembre-se dos precedentes de sua benevolência, então isso o ajuda a
buscar desculpas e a paz do coração.
Meu querido irmão, o bom e o iluminado coração desfruta das bênçãos de Allah, porque
Allah o Todo-Poderoso o abençoa. disse o Imam AL Ghazali: “Deus no mundo das
pessoas tem boas dadivas que só desfruta delas os puros tolerantes.”

