Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
O gosto da fé
Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
O Mensageiro de Deus (S.A.A.S), disse: “Provou o gosto da fé quem espontaneamente
aceitou Deus como seu Sustentador, o islam como a sua crença e Mohammad como
Seu Mensageiro. " MUSLIM. Neste hadith, o Profeta (S.A.A.S), mostrou-nos como
podemos sentir a fé em nossos corações, como provamos sua doçura e colhemos seus
frutos, assim como Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Hujurat versículos 7 e 8:
“Deus vos inspirou o amor pela fé e adornou com ela vossos corações e vos fez
repudiar a incredulidade, a impiedade e a rebeldia. Tais são os sensatos. Isso, pela
graça e favor de Deus; e Deus é Prudente, Sapientíssimo. " A doçura da fé significa a
tranquilidade do coração, a paz da alma, a felicidade mundana e a vitória na vida após
a morte, e a maneira de fazer isso é estar satisfeito com Deus, aceitar o islam como a
sua crença, e Muhammad (S.A.A.S), como seu profeta e mensageiro.
A satisfação com Deus Todo-Poderoso como nosso Senhor significa: obediência a Deus
e contentamento com seu julgamento, e a crença no Islam como religião significa: tomar
suas leis como um modo de vida e contentar-se com o profeta Muhammad (S.A.A.S),
como o mensageiro: significa seguir sua Sunnah (doutrina)e acreditar em tudo que ele
informou, Deus Louvado seja, mencionou na surata Al Ahzab versículo 36: “Não é dado
ao fiel, nem à fiel, agir conforme seu arbítrio, quando Deus e Seu Mensageiro é que
decidem o assunto. Sabei que quem desobedecer a Deus e ao Seu Mensageiro desviarse á evidentemente. ", e também revelou na surata Al Haxr versículo 7: “Aceitai, pois,
o que vos der o Mensageiro, e abstende-vos de tudo quanto ele vos proíba. ". Por isso,
se um crente recebe uma ordem de Deus Todo-Poderoso, ele diz: ouvi e obedeci, assim
como foi revelado por Deus Todo-Poderoso na surata Al Nur versículos 51 e 52: “A
resposta dos fiéis, ao serem convocados ante Deus e Seu Mensageiro, para que
julguem entre eles, será: Escutamos e obedecemos! E serão venturosos. Aqueles que
obedecerem a Deus e ao Seu Mensageiro e temerem a Deus e a Ele se submeterem,
serão os ganhadores! ".
E um sinal de satisfação mencionada no hadith é o que o Profeta (S.A.A.S), disse: "Quem
possui as seguintes qualidades irá saborear a doçura da fé: 1. Aquele a quem Deus e
Seu mensageiro se tornar mais caro do que qualquer outra coisa 2 Quem ama uma
pessoa e ele o ama somente por amor de Deus 3.... Quem odeia a reverter a descrença

(ateísmo) após Allah trouxe (salvo) ele para fora dele, como ele odeia ser jogado no
fogo. ". BUKHARI
Meu querido irmão: adore a Deus como Deus deseja. É lamentável encontrar pessoas
que querem adorar a Deus de acordo com seus desejos, não como Deus quer, então
você encontra algumas pessoas que querem o Islam sem orar ou as orações de sextafeira apenas sem o restante das orações, e outro querem o Islam livre de atos de
adoração, e há quem queira que o Islam não o impeça de cometer pecados, lembrem
que Deus Todo-Poderoso nos alertou sobre o destino das nações anteriores que o
fizeram quando ELE se dirigiu a eles na surata Al Bacara versículo 85: "Credes, acaso,
em uma parte do Livro e negais a outra? Aqueles que, dentre vós, tal cometem, não
receberão, em troca, senão aviltamento, na vida terrena e, no Dia da Ressurreição,
serão submetidos ao mais severo dos castigos. E Deus não está desatento em relação
a tudo quanto fazeis. ".
Amado irmão: O verdadeiro muçulmano é aquele que segue as ordens de Deus o tempo
todo e, de qualquer forma, porque ele sabe que este é melhor da vida mundana e o dia
do juízo final, e também sabe que Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior
às suas forças, pois se houver dificuldade, Deus facilitará ao seu servo, por exemplo,
alguém que não pode orar em pé, ore sentado, além disso em todos os atos de
adoração, encontrará Deus Todo-Poderoso facilitando para as pessoas, para que elas
possam realizar suas adorações e colher os benefícios da vida mundana e no dia do juízo
final .
Rogamos a Deus Altíssimo que nos guie a sua senda e nos conceda o prazer e a doçura
da fé.

