Isso é o Islam
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.
O verdadeiro Islam é rendição, obediência, submissão a Allah ( glorificado seja), é o amor, em
seguir as boas maneiras do profeta(S.A.AW), a compaixão, humildade, bondade, reverência e
submissão a Deus, misericórdia, compaixão, beleza que se reflete em
todo o universo, construção e civilização, pois o Islam é um estilo de vida, cujos seguidores o
vivem em seus movimentos, seus lares e todas as suas ações.

O Islam é uma religião que exige bondade, reforma e construção do mundo pela religião, e não
o destrui-lo em nome da religião, a religião exige misericórdia, segurança, proteção e paz para
o mundo inteiro, Allah (Todo-Poderoso) revelou na surata Al Anbiya versículo 107: "E não te
enviamos senão como misericórdia para os mundos."

O pensador nos pilares do Islam, assim como foi relatado no hadith por Jibril (que a paz esteja
com ele) quando ele perguntou o Profeta (S.A.A.W) dizendo: “ Ó Muhammad, me fale sobre o
Islam, ele (que a paz esteja com ele) disse: "É testemunhar que não há Deus além de Allah e que
Muhammad é o mensageiro de Deus, orar, dar o Zakah ( caridade), jejuar o mês do Ramadan e
realizar (peregrinação) Hajj à Casa Sagrada [Meca] se você tiver os meios para fazê-lo, portanto
ele reconhece que isso ajuda a construir uma boa personalidade, pois quando o homem acredita
que Deus não tem parceiro e que nosso mestre Muhammad (S.A.A.W) é seu servo e mensageiro
e procura alcançar esse testemunho, na obediência de Deus, o Senhor dos Mundos, cumpre
suas ordens e evitar suas proibições e se manter dentro dos seus limites, seguindo os
ensinamentos do Profeta (S.A.A.W e tratar as pessoas como ele as tratou com compaixão,
misericórdia, humildade e delicadeza.

A oração, que é o maior pilar do Islam, seus benefícios são voltados ao crente, pois a oração o
inibe de cometer obscenidades e atos ilícitos, desta forma o muçulmano viva em paz consigo
mesmo e com a sociedade inteira, Allah (Todo Poderoso) mencionou na surata Al Ankabout

versículo 45: “ Recita o que te foi revelado do Livro e observa a oração, porque a oração
preserva (o homem) da obscenidade e do ilícito; mas, na verdade, a recordação de Deus é o
mais importante. Sabei que Deus está ciente de tudo quanto fazeis.”

Pagar o zakat (caridade) também tem aspectos doutrinários e humanos. É um ato que educa a
alma a parar de se apegar em coisas materiais, a entender que o dinheiro é um meio e não um
propósito, além de ser uma porta de cooperação, misericórdia e sentimento
positivo com os outros. A sociedade muçulmana não conhece o egoísmo ou o negativismo, pois
a nossa religião é uma religião de doação (bondade), sacrifício, preferência e não egoísmo e por
isso que o crente deve ser tolerante e generoso, portanto Deus ( Todo Poderoso ) revelou na
surata Al Hashr versículo 9 louvando os al-Ansar (que Allah esteja satisfeito com eles): " E os
que habitaram o lar e abraçaram a Fé, antes deles, amam os que emigraram para eles, e não
encontraram em seus peitos cobiça do que Ihes foi concedido. E preferem-nos a si mesmos,
mesmo estando em necessidade. E quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os
bem-aventurados."

também o jejum controla a moral de um muçulmano, sendo observado por Allah (
glorificado seja), pois o jejum o ensina a ter paciência, resistência, elevação espiritual, e o afasta
daquilo provoca a ira de Deus ( glorificado seja), o Profeta (S.A.A.W) disse: “E o jejum é uma
prevenção (proteção), por isso, se um de vocês está jejuando, ele não vai a sua esposa para
ter relacionamentos íntimos, não gritar e se alguém o insultar ou bater em você, diga : "Estou
jejuando", e também disse: "Quem não deixa de falar falsidades e agir de acordo com elas,
Deus não precisa que ele deixa sua comida ou bebida".

A peregrinação é um compromisso comportamental e moral antes e depois ou durante a
peregrinação, Deus (Todo Poderoso) revelou na surata Al Bacara versículo 197: "A A
peregrinação realiza em meses determinados. Quem a empreender, deverá abster-se das
relações sexuais, da perversidade e da polémica. Tudo o que fizerdes de bom Deus o saberá.
Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-Me, pois, ó
sensatos.", e o Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou que o Mensageiro de
Allah (S.A.A.W) disse: “Quem fez a peregrinação e se absteve de
qualquer relacionamento conjugal, nem disse qualquer obscenidade, voltará como no dia
em que sua mãe o nasceu ”(sem pecados).” pois, todos os pilares do Islam têm na sua influência
a bondade, segurança e paz que é oferecida a sociedade.

Quem olha atentamente para a nossa religião, entende que é a religião das boas maneiras, cuja

a sua mensagem veio para completá-las. Nesse sentido, o Profeta (S.A.A.W) disse: "Eu não fui
enviado, exceto para ensina-los as boas maneiras". Pois o verdadeiro Islam e seus propósitos
estão na veracidade, fidelidade, responsabilidade, piedade, laços de parentesco, generosidade,

ajuda, não causando danos às pessoas, ajudando os necessitados e a compaixão pelos animais.

Um dos deveres e é uma das missões mais importantes onde todo muçulmano deve cumprir
para mostrar as pessoas a grandeza da religião islâmica, para que o mundo
inteiro perceba que o Islam é uma religião de paz, pois esta palavra é um dos nomes de Deus
Todo-poderoso, assim como foi mencionado na surata Al Hashr versículo 23: “ Ele é Deus; não
há mais divindade além d’Ele, Soberano, Augusto, Pacífico, Salvador”. Além disso, a saudação
no Islam é a paz, revelada na suarata An Nissa versículo 94: “ não digais, a quem vos propõe a
paz: Tu não é fiel”, como é também a saudação do povo do Paraíso mencionada na surata Ar
Raad versículos 23 e 24: “e os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os: Que a paz esteja
convosco por vossa perseverança! Que magnífica é a última morada!.”, e ainda o Profeta
(S.A.A.W) após cada oração: " Ó Allah, você é a paz e de você é a paz; abençoado és tu,
possuidor da majestade e honra ".

O Islam é uma religião que preserva a dignidade humana, proibindo a ausência, fofocas,
inveja, ódio, desprezo e dano de qualquer forma sendo falado ou ação, ou mesmo
um sinal, como foi revelado na surata Al Hujarat versículo 11: “Ó fiéis, que nenhum povo
zombe do outro(1513); é possível que (os escarnecidos) sejam melhores do que eles (os
escarnecedores). Que tampouco nenhuma mulher zombe de outra, porque é possível que esta
seja melhor do que aquela. Não vos difameis, nem vos motejeis com apelidos mutuamente.
Muito vil é o nome que detona maldade (para ser usado por alguém), depois de ter recebido
a fé! E aqueles que não se arrependem serão os iníquos.”, também ao respeito disso diz o nosso
Profeta (S.A.A.W):" Quem apontar uma arma para o seu irmão muçulmano, os anjos o
amaldiçoaram até que o solte, mesmo se fosse seu irmão de seu pai e sua mãe”. Profeta
(S.A.A.W) proibiu bater e tatuar a cara e quando ele viu (S.A.AW) um animal seu rosto tinha sido
marcado, ele (S.A.A.W) disse: “Deus amaldiçoou quem o marcou”.
Uma vez quando o Profeta (S.A.A.W) foi perguntado sobre uma mulher que jejuava e orava, mas
ela machucava seus vizinhos, ele (S.A.A.W) disse: “ Ela estará no fogo”, e continuou dizendo
(S.A.A.W): “Aquele que crê em Deus e no Dia do Juízo Final não deve causar nenhuma
inconveniência ao seu vizinho; aquele que crê em Deus e no Dia do Juízo Final deve respeitar
o hospede; aquele que crê em Deus e no Dia do Juízo Final deve falar bem, ou se calar.”.

Irmãos do Islam:
O Profeta (S.A.A.W) consolidou os nobres ensinamentos do Islam, a sua nobre moral
e valores no coração de seus companheiros até que se tornou um modo de vida vivendo e
convivendo com todas as pessoas. Ja'far ibn Abi Talib (que Allah esteja
satisfeito com ele) estava diante do Rei Negashi - o rei da Abissínia (Etiópia)- explicando e
mostrando algo desses valores e desta moral de maneira sofisticada e com palavras confiantes,

dizendo:" (O rei, éramos um povo ignorante, adorávamos objetos feitos de pedra comíamos
carniça, cometíamos indecências, cortávamos os laços de parentesco, maltratávamos os
vizinhos, e o forte de nos acabava com o fraco, vivíamos desta forma até que Deus nos enviou
o seu mensageiro um homem de nós, conhecíamos seu caráter, sua sinceridade e honestidade,
e nos chamou para adorar um único Deus, e deixar de lado o que adorávamos com os nossos
pais antes dele, nós ordenou a ser sinceros, entregar a encomenda ao seu dono, fortalecer o
laço familiar, tratar a vizinhança com bondade, e parar de cometer pecados e derramamento
de sangue, e nos proibiu de cometer obscenidades, e o falso discurso, a não apoderarmo-nos
dos bens dos órfãos, a não caluniarmos as crentes casadas, e nos ordenou a adorar o Deus
único, e não associa-lo com ninguem, e ordenou-nos a orar, a pagar o Zakat, o fazer o jejum ...).

O verdadeiro muçulmano não mente, não trapaceia e não trai, o verdadeiro muçulmano
quem não machuca seu povo com a sua língua e atos, e o verdadeiro crente é aquele que as
pessoas depositaram sua confiança nele seja em bem materiais ou a si mesmo, O verdadeiro
muçulmano é quem aparenta a moral do Islam em seu caráter. Se quiséssemos estabelecer uma
verdadeira definição de um verdadeiro muçulmano, não encontramos uma definição melhor, o

as pessoas
depositaram sua confiança nele seja em bem materiais ou a si mesmo, um

nosso Profeta (S.A.A.W) disse: “Quereis que vos diga do crente? É aquele que

muçulmano não machuca seu povo com a sua língua e atos, o combatente é aquele que
batalhou em obediência a Deus, e o migrante é aquele que abandonou os pecados.”

A mensagem do Islam é a mensagem da humanidade, da sabedoria, tolerância, compaixão,
capacidade e flexibilidade, uma mensagem que reúne, não divide, une nem dispersa e tudo
o que alcançar esses sublimes significados esta no coração do Islam, e o que enfrenta estas
palavras; confrontará o Islam, seus objetivos e propósitos.

