Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
O caráter do Profeta (S.A.A.W)

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.
Toda vez que o mês de Rabih al Aual chega, as pessoas se lembram do nascimento
da maior personalidade do universo - Muhammad (S.A.A.W), por sua vez Deus o
escolheu e o enviou como misericórdia aos mundos, onde ele (S.A.A.W) mudou
o mundo inteiro em curto espaço de tempo, constituindo o amor entre os
corações e disseminou a misericórdia e a paz, além disso os seus inimigos
reconheceram as suas qualidades antes dos seus amigos. O famoso poeta francês
Lamartine (1869) disse: “O maior evento da minha vida foi quando estudei
conscientemente a vida do profeta Muhammad (S.A.A.W) e percebi que nela a
grandeza e a imortalidade, e quem se atreve a comparar um homem da história
com o Muhammad, e quem é que surgiu mais nobre do que ele, quando olhamos
para todas as medidas pelas quais um homem é qualificado.”
Neste mês sagrado - Rabih al Aual - que tem um forte relacionamento com a vida
do Profeta (S.A.A.W) - este mês testemunhou o nascimento do Profeta (S.A.A.W),
além de entrar na cidade como imigrante e depois a sua morte (S.A.A.W) precisamos entender a sua biografia, precisamos viver do jeito que ele viveu,
precisamos mudar as nossas crenças corruptas, corações invejosos e doenças
sociais dolorosas, e essa mudança só pode se concretizar seguindo os seus
passos, entretanto o mundo precisa conhecer a sua biografia e sermos educados
com a sua moral, pois foi ele (S.A.A.W) quem conduziu as pessoas da escuridão
da descrença e da ignorância para a luz da fé e o conhecimento.
As pessoas enxergavam no Profeta (S.A.A.W) um exemplo prático e verdadeiro
da grandeza do Islam, é o maior exemplo de liderança na história e não há
linguagem dos seres humanos que pode expressar o caráter do Profeta (S.A.A.W)
tendo em vista, como Deus revelou na surata Al Calm versículo 4 como a
grandeza do seu caráter: “Porque és de nobilíssimo caráter.”. Quando era
ordenado a fazer uma caridade ele (S.A.A.W) era o primeiro a realiza-lo, e

ensinava-los a fazer com atos antes de falar. Ele (S.A.A.W) semeava a virtude com
a virtude, além de ser líder nos seus deveres e ações, realizava a ablução e dizia
aos seus companheiros, esta é a minha ablução e é a ablução dos profetas antes
de mim, ele (S.A.A.W) orava e dizia: “ Orem como vocês me viram orar,
peregrinava e dizia: aprendam os seus rituais de mim. portanto todo o seu
trabalho e suas palavras eram uma aplicação prática da religião e por isso, ele
(S.A.A.W) foi o maior e acima dos virtuosos.
Ele (S.A.A.W) era o único conhecido entre seu povo antes da missão como o
Verdadeiro, o Confiável (sadiq al-Amin), mesmo quando o perseguiram e
rejeitaram sua mensagem, eles ainda confiaram a ele os seus bens mais
preciosos, e quando ele (S.A.A.W) deixou Meca imigrando para Medina, ele
deixou o seu primo Ali na cidade e ordenou-lhe para devolver os bens aos seus
donos.
Ele (S.A.A.W) era tolerante e gentil, companheiro de todas as pessoas,
companheiro com os ignorantes, os ensinava e os guiava, pois perdoou e foi
tolerantes com o homem que urinou na mesquita, o ensinou-lhe gentilmente
como é a santidade dos lares de Deus.
O nosso Profeta (S.A.A.W) respeitava os direitos dos seres humanos, quaisquer
que sejam seus pensamentos e crenças, um certo dia em que ele passou por um
funeral judeu, foi-lhe dito: É um funeral judaico, e ele disse: "Não é uma alma".
MUTAFAL ALAIH.
Ele (S.A.A.W) era compassivo, Deus lhe concedeu um coração afetuoso com os
fracos, solidário com os pobres, benevolente com todas as criaturas, portanto a
sua misericórdia incluiu todos os mundos, Deus Altíssimo mencionou na surata
AL Anbiya versículo 107: “E não te enviamos, senão como misericórdia para a
humanidade.”, e quando alguns dos companheiros disseram: O Mensageiro de
Deus, amaldiçoe os politeístas, disse (S.A.A.W): “Eu não foi enviado como
amaldiçoador, mas sim foi enviado como misericórdia”. MUSLIM. Ele (S.A.A.W)
perdoou seus inimigos no dia em que abriram Meca e disse que sua famosa frase,
“vão você estão livres”, ele (S.A.A.W) não se zangava e não se vingava de nenhum
modo, mas ficava nervoso quando são violadas as ordens de Deus.
Seu caráter (S.A.A.W) abranjo até os hipócritas que o prejudicava na sua ausência
e mostravam amor na sua presença, pois ele respondia as crueldades de suas

ações com as mais belas das ações, era paciente com as crueldade rogava a Deus
para guiá-los e perdoá-los, assim como foi revelado na surata AT TAUBAH
versículo 80: “Quer implores, quer não (ó Mensageiro) o perdão de Deus para
eles, ainda que implores setenta vezes, Deus jamais os perdoará, porque
negaram Deus e Seu Mensageiro. E Deus não ilumina os depravados.”, então o
Profeta (S.A.A.W) disse: “Deus me deu o poder da escolha, então escolhi
implorar o perdão por eles, mas quando Deus mencionou dizendo: “ainda que
implores setenta vezes, Deus jamais os perdoará”, então resolvi implorar além
dos setenta vezes.” BUKHARI.
Além de seu caráter que deixou um grande marco no coração de seus
companheiros, seguindo seus passos e cumprindo suas ordens. Foi relatado que
o Profeta (S.A.A.W) passando um dia por uma rota, onde desceu do camelo e
rezou duas rakaas (genuflexões), os dias passam e Abdullah bin Omar (que Allah
esteja satisfeito com ele) passando pelo mesmo lugar, então repetiu o mesmo
gesto do Profeta (S.A.A.W), foi perguntado por que fez aquilo? Ele disse: “Eu vi o
Mensageiro de Deus (S.A.A.W) fazer, então eu fiz”.
A recordação do nascimento do Profeta (S.A.A.W), nos lembra seguir na sua
obediência e atender o que ele (S.A.A.W) nos ordenou e evitar o que proibiu, e
viver a sua biografia e seus caráter em todos os eventos da vida. Nos unir pela
sua bandeira e pela união da sua nação, disseminar a sua mensagem e mostre ao
mundo através das nossas ações a grandeza do seu caráter. O Profeta S.A.A.W)
disse: “Transmite, de minha parte, às pessoas, ainda que seja um só versículo.”
BUKHARI.
Deus, Todo-Poderoso, enviou Seu Profeta Muhammad (S.A.A.W) para ser um
modelo por gerações e séculos e como referência para todos os tempos e lugares,
pois se quisermos a salvaçao e sermos felizes nesta vida e na outra, devemos
aderir ao caráter do Profeta (S.A.A.W), assim como foi revelado na surata AL
AHZAB versículo 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.”

