Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Deseje para o seu próximo (irmão) o que deseja para si mesmo

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 verdadeiro muçulmano é aquele que carrega um coração puro, desprovido de inveja
e arrogância, ama o bem e o solicita a todas as pessoas, o Profeta (S.A.A.S) disse:
“Nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente, até que deseje para o seu
próximo (irmão) o que deseja para si mesmo.” BUKHARI e Muslim, e em outro hadith:
“Afaste-se dos pecados e você será o mais piedoso entre as pessoas, aceite o que Deus
te determinou e será das pessoas mais ricas, seja benevolente com seu vizinho e você
se tornara um verdadeiro crente, deseje para as pessoas o que deseja para si mês e
será um verdadeiro muçulmano e não ri muito sem motivo, pois isto endurece o
coração. ”Ahmad, além disso Deus Altíssimo louvou o povo de fé revelando na surata
Al Hashir versículo 10: “E aqueles que os seguiram dizem: Ó Senhor nosso, perdoanos, assim como também aos nosso irmãos, que nos precederam na fé, e não infundas
em nossos corações rancor algum pelos fiéis. Ó Senhor nosso, certamente Tu és
Compassivo, Misericordiosíssimo.”.
Meu querido irmão: O amor o bem aos outros deriva principalmente do contentamento
com o que Deus dividiu para o servo, e de seu conhecimento de que Deus dividiu os
meios de subsistência com sabedoria, e que se Deus Louvado seja dar a vida a outra
pessoa com tudo que há no mundo mundo, isso nunca prejudicará seu sustento que
Deus escreveu para ele. Amar o bem para os outros é a prova da sinceridade da fé, Deus
Todo-Poderoso mencionou na surata Al Hashir versículo 9: “Os que antes deles
residiam(1628) (em Madina) e haviam adotado a fé, mostram afeição por aqueles que
migraram para junto deles e não nutrem inveja alguma em seus corações, pelo que
(tais migrantes) receberam (de despojos); por outra, preferem-nos, em detrimento de
si mesmos. Sabei que eles que se preservarem da avareza serão os bem-aventurados.”
Muadh bin Jabal, que Deus esteja satisfeito com ele, perguntou o Profeta (S.A.A.S), sobre
a melhor qualidade da fé, disse ele: “A melhor qualidade da fé que ame pela causa de
Deus e odeie por ela, que a sua língua sempre recorde muito de Deus, ele disse: e o
que mais profeta de Deus? Ele disse: deseje paras as pessoas o que deseja para si

mesmo, odeie para elas o que odeia para si mesmo que você odeia e fale sempre o
bem ou mantenha-se em silencio.”Ahmad.
Meu querido irmão: Uma das maiores boas ações é o amor do bem aos outros, porque
essa é a maior prova da pureza e clareza do coração. O Mensageiro de Deus, (S.A.A.S):
“Quem procura perdão para os crentes e as crentes, Deus escreverá por cada um deles
uma boa ação.”TABARANI, e se você souber que o número de muçulmanos agora
excede um bilhão e meio, então quando você diz Deus, perdoa os muçulmanos e
muçulmanas, quão boa ação conseguirá com a graças de Deus.
Deus fez do amor do bem pelos outros um motivo para atender às súplicas .O
mensageiro de Deus (S.A.A.S), disse: “Toda vez que um muçulmano faz uma prece por
um irmão, na ausência deste, um anjo repete: ‘E tu terás o mesmo!’”Muslim.
O paraíso é a residência dos crentes cuja suas almas são purificadas do ódio e da inveja,
e seus corações estão cheios de amor pelo bem das pessoas. Sob a autoridade de Yazid
Bin Asad Al-Qusri, que Deus esteja satisfeito com ele disse: O Mensageiro de Deus
(S.A.A.S) me disse: “Você ama o paraíso? Eu disse: Sim, ele disse: Então deseje para o
seu irmão o que deseja para si mesmo.”, em outro hadith o Profeta (S.A.A.S) disse: “A
pessoa que desejar estar imune ao Inferno, e entrar no Paraíso, deverá encarar a
morte acreditando em Deus e no Dia do Julgamento, e deverá tratar os outros do
mesmo modo que deseja ser tratado. ” Muslim.
Rogamos a Deus para compor nossos corações, purificá-los da arrogância e da inveja e
perdoar-nos e aos crentes e as crentes.

