Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Como migrar para Deus Todo-Poderoso e Seu Mensageiro (S.A.A.S)?
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.
Queridos irmãos: Estamos agora no início de um novo ano no calendário islâmico (Hijri),
que é o ano de 1442 da migração do Profeta Muhammad (S.A.A.S), e seus companheiros
migrando de Meca para Medina, apesar do longo período de tempo que se passou, a
migração ainda é um evento renovador, isso porque a migração não significa apenas sair
de um país e ir para outro, pois este é apenas um dos seus significados que tem muitos
conceitos, e entre eles:
1. A crença em Deus Todo-Poderoso e Seu Mensageiro (S.A.A.S): A crença no
único Deus, nos mensageiros, no nosso Profeta Muhammad (S.A.A.S), nos anjos
e no Dia do juízo final, pois este é o maior valor que uma pessoa pode se agarrar
nesta vida. Portanto, cada um que entrou no Islam e acreditou com uma fé
verdadeira, pois fez a maior migração, e foi isso que os migrantes e os primeiros
companheiros fizeram, onde eles creram, então deixaram suas casas e fortunas
por causa da palavra: Não há divindade além de Deus e Muhammad (S.A.A.S) é
o seu Mensageiro, e é por isso que Deus Todo-Poderoso os descreveu na surata
Al Hashr versículo 8: " (E também corresponde uma parte) aos pobres
migrantes (maquenses), que foram expatriados e despojados dos seus bens,
que procuram a graça de Deus e a Sua complacência, e secundam Deus e Seu
Mensageiro; estes são os verazes. ".
2. Abandonar os pecados e os desejos proibidos: O crente, em todos os casos, é
uma pessoa como as outras pessoas, submetido a tentações e vários desejos
como dinheiro, mulheres, etc... Portanto, quem busca obter esses desejos de
uma forma admissível, como o casamento legal, e obter dinheiro por meios
legítimos, é um migrante. Porque ele deixou o que Deus proibiu e seguiu o licito,
e é por isso que o Profeta (S.A.A.S), disse no hadith narrado por Ahmad e Tirmizi
sob a autoridade de Fadalat bin Ubayd, que Deus esteja satisfeito com ele, disse:
"O migrante é aquele que abandonou as faltas e os pecados. ".
3. Adorar Deus quando as pessoas são negligentes: O mundo está cheio de
distrações que desviam as pessoas de obedecer a Deus Todo-Poderoso, então

quem se recordar de Deus quando eles o negligenciam é considerado um
migrante para Deus Todo-Poderoso. Aqueles que oram, pagam zakat, jejuam o
Ramadan e fazem o Hajj para a Casa Sagrada de Deus são migrantes de Deus
Todo-Poderoso, pois o Profeta (S.A.A.S) relatou no hadith dizendo: “Adoração
durante o período de anarquia e desordem é o mesmo que migrar por mim.”
(Muslim). Então o período de anarquia e desordem: são os tempos de tentação
que desviam as pessoas da adoração. Amados irmão: a migração é uma das ações
que permanecerão até o Dia do juízo final. Que cada um de nós seja ciente, como
podemos migrar para Deus Todo-Poderoso?

