Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Os diretos do Profeta (S.A.AW) conosco.

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
É imprescindível que todo muçulmano sincero em seu Islam reconheça os direitos
devidos ao Profeta (S.A.A.W), onde o muçulmano deve cumprir para vencer na vida
mundana e na outra após a morte, destes deveres:
Primeiro direito: A Crença no Profeta Muhammad (S.A.A.W) e acreditar em tudo o que
disse sobre o seu Senhor, Deus Altíssimo revelou na surata AN NISSA versículo 136: “Ó
fiéis, crede em Deus, em Seu Mensageiro, no Livro que Ele lhe revelou e no Livro que
havia sido revelado anteriormente. Em verdade, quem renegar Deus, Seus anjos, Seus
Livros, Seus mensageiros e o Dia do Juízo Final, desviar-se-á profundamente.”, e
também mencionou na surata NA NAJM do versículo 1 ao 4: “Pela estrela, quando cai,
Que vosso camarada jamais se extravia, nem erra, Nem fala por capricho. Isso não é
senão a inspiração que lhe foi revelada.”
O segundo direito: obedecer ao Profeta (S.A.A.W) no que ordenou e evitar o que ele
proibiu pois é o fruto da crença nele, assim como Deus revelou na surata AL HAXR
versículo 7: “Aceitai, pois, o que vos der o Mensageiro, e abstende-vos de tudo quanto
ele vos proíba. E temei a Deus, porque Deus é Severíssimo no castigo.”, pois Deus
Altíssimo fez da obediência ao Profeta a Sua obediência e da desobediência ao Profeta
(S.A.A.W) também a Sua desobediência, revelando na surata AN NISSA versículo 80:
“Quem obedecer ao Mensageiro obedecerá a Deus; mas quem se rebelar, saiba que
não te enviamos para lhes seres guardião.”
Dos frutos da obediência ao Profeta é vencer e ter a misericórdia de Deus e entrar no
Paraíso, Deus louvado seja revelou na surata AL AHZAB versículo 71: “e quem obedecer
a Deus e ao Seu Mensageiro terá logrado um magnifico benefício.”, também
mencionou na surata AL NUR versículo 56: “obedecei ao Mensageiro, para que tenha
misericórdia de vós.”, além disso o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “Toda a minha
nação entrará no Paraíso, à exceção daquele que se opuser (a mim).” Perguntaramlhe: “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), pois como precisamos dessa obediência em todos os
momentos e lugares, especialmente no país da diáspora.
O terceiro direito: Amar o Profeta (S.A.A.W) mais que a sua alma, riqueza e filhos. O
Mensageiro (S.A.A.W) disse: “Só será crente aquele quem amar a mim mais que seus
pais, filhos e todas as pessoas.”. (Bukhári e Muslim), pois Ele é o nosso líder, nosso
exemplo e nosso intercessor no dia do Juízo final.
O amor ao Profeta (S.A.A.W) também implica no amor a sua família e seus abençoados
companheiros. Pois este amor é uma das ramificações da fé, e é a perfeição no amor ao
Profeta (S.A.A.W).
O quarto direito: honrar e reverenciar o Profeta (S.A.A.W) e repetia-lo, pois Deus
Altíssimo mencionou na surata Al Fath versículo 9: “Para que creiais (ó humanos) em
Deus e no Seu Mensageiro, socorrendo-O, honrando-O e glorificando-O, pela manhã
e à tarde.”, e fazer do fruto da fé e glorificação o triunfo desta vida e da vida após a
morte, assim como foi revelado na surata AL ARAF versículo 157: “Aqueles que nele
creram, honraram-no, defenderam-no e seguiram a Luz que com ele foi enviada, são
os bem-aventurados.”.
Pois o Al Corão intensificou os versos, que indicam as manifestações de honra e
reverência e respeito ao Profeta (S.A.A.W), entretanto Deus o glorificado mencionou na
surata AN NUR versículo 63: “Não julgueis que a convocação do Mensageiro, entre
vós, é igual à convocação mútua entre vós.”, como também foi revelado na surata AL
HUJURAT versículos de 1 a 3: “Ó fiéis, não vos antecipeis a Deus e ao Seu Mensageiro,
e temei a Deus, porque Deus é Oniouvinte, Sapientíssimo. Ó fiéis, não altereis as
vossas vozes acima da voz do Profeta, nem lhe faleis em voz alta, como fazeis entre
vós, para não tornardes sem efeito as vossas obras, involuntariamente. Sabei que os
que baixam as suas vozes na presença do Mensageiro de Deus, são aqueles cujos
corações Deus testou para a piedade; obterão o perdão e uma magnífica
recompensa.”.
Al-Qurtubi disse em sua explicação: não façam ou digam uma palavra além da palavra e
o ato do Mensageiro (S.A.A.W) e o Ibn Abbas também disse: não digam ou falam o
contrário que o Alcorão e a Sunnah.
O quinto direito: Deus abençoe o Mensageiro de Allah (S.A.A.W), portanto devemos
intensificar as bençãos ao nosso profeta, pois ela liberta a tua angustia, eleva a sua fé e
aumenta a recompensa, e com ela obterá intercessão, pois Deus nos ordenou para
pedirmos benção ao Mensageiro de Allah, depois que Sua Majestade Deus TodoPoderoso e os anjos o abençoaram, como foi revelado na surata AL AHZAB versículo 56:
“Em verdade, Deus e Seus anjos abençoam o Profeta. Ó fiéis, abençoai-o e saudai-o

reverentemente!”. Ibn Abi Kaab disse: “Ó Mensageiro de Deus, eu intensifico o pedido
que Deus te abençoe, então o quanto mais devo intensificar das suplicas nas minhas
orações? Ele disse o quanto quiser, eu disse um quarto, Ele disse o quanto quiser
embora se aumentar receberá mais bençãos, eu disse a metade, ele respondeu: o
quanto quiser, mas se aumentar terá mais benção, eu disse: dois terços ele respondeu
o quanto quiser, mas se aumentar terá mais bençãos, então eu disse: a minha oração
toda. [Ele (S.A.A.W) disse: se isto for suficiente para acalmar a sua angústia e perdoar
os seus pecados.] TARMIZI. E em um dos Hadith (ditos) o Profeta (S.A.A.W) disse:
“Quando ouvirdes a chamada à oração, repetib as palavras da mesma e, então,
implorai a benção de Deus para mim. Porque a quem implorar a benção de Deus uma
vez para mim, Deus lhe abençoará dez vezes as súplicas. Então, rogai a Deus que me
conceda a Estância, que é um lugar, no Paraíso, que ninguém alcançará, a não ser que
seja um verdadeiro) servo de Deus, e espero que eu seja esse servo. Quem rogar a
Deus para que me conceda a Estância merecerá a minha intercessão por ele”.
(Musslim).
Por fim peço a vocês que intensifiquem dos pedidos de bençãos ao Profeta (S.A.A.W) na
sexta feira, pois este dia tem uma vantagem sobre os outros dias, assim como o Profeta
(S.A.A.W) disse: “Sexta-feira é o melhor dia entre os dias, neste dia nasceu Adam, e
nele faleceu, e nele suou a trombeta Portanto, invocai as bênçãos e misericórdias
sobre mim, tanto quanto puderdes, nesse dia, pois vossas invocações me serão
apresentadas.” Os Companheiros perguntaram: “Ó Mensageiro de Deus, como é que
as nossas invocações chegarão até ti quando estiveres sepultado e o teu corpo
decomposto?” Ele respondeu: “Deus proibiu a terra de decompor os corpos dos
profetas.”AN NISSAÍ.
Servos de Allah: estes são alguns dos direitos do Profeta (S.A.A.W). Onde estamos
perante estes direitos? Pois é o equilíbrio entre o verdadeiro amor e o falso, e Deus
testou estas pessoas, assim como foi revelado na surata AL IMRAN versículo 31: “Dize:
Se verdadeiramente amais a Deus, segui-me; Deus vos amará e perdoará as vossas
faltas, porque Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo.”

