Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Quem é o teu Senhor? Qual é sua religião? Quem é seu profeta?

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.
Quem é o teu Senhor? Qual é sua religião? Quem é seu profeta? Perguntas onde você
pode ler, atender e responder: Deus é o vosso Senhor, o islam é a vossa religião e
Muhammad (S.A.A.S) é o vosso profeta, mas amanhã você será perguntado em uma das
situações mais difíceis, que seria no tumulo nas primeiras etapas da vida após a morte,
quando a família e os entes queridos se despedir e deixar você em sua sepultura, como
mencionado no hadith sobre o Mensageiro (S.A.A.S), ele disse: “ Dois anjos se
aproximam e fazem-no sentar-se e perguntam: 'Quem é seu Senhor? ' Ele diz: Deus.'
Eles perguntam: 'Qual é sua religião?' Ele diz: 'Minha religião é o Islam.' Eles
perguntam: 'Quem é este homem que foi enviado entre vós?' Ele diz: 'Ele é o
Mensageiro de Deus (S.A.A.S).' Eles perguntam: 'O que você fez?' Ele diz: 'Eu li o Livro
de Deus e eu acreditei nele.'. Assim, como Deus Todo-Poderoso revelou na surata
Ibrahim versículo 27: “Deus afirmará os fiéis com a palavra firme da vida terrena, tão
bem como na outra vida; ". Em seguida, uma voz ecoa do céu, “Meu servo falou a
verdade, então preparem para ele uma cama no Paraíso e vistam-no (com as roupas)
do Paraíso, e abram para ele um portão para o Paraíso. Em seguida, vem até ele um
pouco de sua fragrância, e seu túmulo é alargado, até à distância que os seus olhos
podem alcançar. ". Mas quando o servo descrente está prestes a sair deste mundo e a
entrar no outro, descem-lhe do céu anjos e o perguntam: “dois anjos se aproximam e
fazem-no sentar-se e perguntam: 'Quem é seu Senhor?' Ele diz: 'Ó, ó, eu não sei.' Eles
perguntam: 'Qual é sua religião?' Ele diz: 'Ó, ó, eu não sei.' Em seguida, uma voz ecoa
do céu, 'Preparem para ele uma cama no Inferno e vistam-no (com roupas) do Inferno,
e abram para ele um portão para o Inferno.' Em seguida, vem até ele um pouco do
calor e ventos quentes (do Inferno).
Como então irá responder se Deus não te firmar-se, diz Deus Todo-Poderoso
mencionou na surata Ibrahim versículo 27: “Deus afirmará os fiéis com a palavra firme
da vida terrena, tão bem como na outra vida; ". A firmeza neste mundo é a persistência
que não há divindade além de Deus até a morte, e na outra vida que o Altíssimo os ajude
a responder quando forem perguntados pelos dois anjos no tumulo.

A maneira de salvar-se no tumulo é a fé, e a fé é a evidência no coração e dito pela
língua, e atos realizados da fé. Pois se a língua proferir monoteísmo, citando e
agradecendo Deus, e houver no coração o amor a Deus, o amor ao Mensageiro, o
orgulho da religião e cada parte do corpo cumprir seu dever de oração, jejum,
peregrinação, etc., será salvo em sua sepultura.
Então o que uma pessoa encontrará em seu tumulo de facilidade ou dificuldade é o fruto
e a colheita de seus atos neste mundo, pois Deus Louvado mencionou em hadith
(Qudsi): “Ó servos Meus, são as vossas obras que computo, e logo vos compensarei
por elas! Aquele que achar boa a recompensa, que louve a Deus. Porém, aquele que
achar o contrário, que não culpe a ninguém, mas a si mesmo.” (Muslim).
A resposta a essas perguntas é fácil, fácil para aqueles que conhecem seu Senhor neste
mundo e sabem não há divindade além de Deus, significa que não há divindade
verdadeira, exceto Deus, e alcançaram esta adoração. Fácil para aqueles que aceitaram
o Islam como a sua religião e o apreciavam e sabiam que é o caminho da salvação, fácil
para aqueles que seguiram o caminho do nosso amado Muhammad (S.A.A.S) e
defenderam sua lei e chamar as pessoas para a religião. Quanto aos que seguiram seus
desejos no mundo, andaram atrás de Satanás e não aplicaram o Islam em suas vidas.
Como salvaram-se a essa situação?
Rogamos a Deus que nos conceda segurança e sinceridade.

