Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
A palavra monoteísmo

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
Deus criou os servos com o objetivo de glorifica-lo e ser o único a ser adorado sem um
parceiro, Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Zariat versículo 56: "Não criei os
gênios e os humanos, senão para Me adorarem. ", pois o grande dever dos dois seres
humanos e gênios é a adoração de Deus Todo-Poderoso, assim como o Altíssimo seja
mencionou na surata Muhammad versículo 21: "Sabe, portanto, que não há mais
divindade, além de Deus. ".
* Não há divindade além de Deus, esta palavra é o título e fundamento do Islam e seu
significado, em resumo, é que o muçulmano adora somente a Deus Todo-Poderoso e
rejeita todos os outros adorados, exceto Deus glorificado seja, e, portanto, o
muçulmano é obrigado a obedecer ao seu Senhor.
* Um de seus significados é provar a mensagem ao nosso Profeta Muhammad (S.A.A.S),
pois Deus Glorificado seja, enviou-o misericórdia para os mundos, então devemos
obedecer aos seus comandos e evitar suas proibições, entretanto Deus Altíssimo seja
revelou na surata Al Haxr versículo 7: "O que vos der o Mensageiro, e abstende-vos de
tudo quanto ele vos proíba. ".
A palavra monoteísmo priva o fogo sobre quem a fala com a seriedade no coração e na
língua, o Mensageiro de Deus (S.A.A.S) disse: "Deus proibiu o fogo para aquele que
afirma que não há outra divindade além de Deus, que busca o beneplácito de Deus. ".
MUSLIM
* A palavra monoteísmo é a herança dos profetas. Todos os mensageiros antes do nobre
Profeta Muhammad (S.A.A.S), surgiram para o mundo com um monoteísmo puro e livre
de politeísmo pois a revelação para todos eles surgiu da mesma fonte.
* Esta palavra, a fim de ser o motivo da sua salvação no Dia do juízo final e ser a sua
entrada no Paraíso, tem suas condições:

1. Conhecer o significado de, "Sabe, portanto, que não há mais divindade, além de
Deus. " revelada na surata Muhammad versículo 21, e o seu significado é que só Deus
Todo-Poderoso exclusivamente a ser adorado.
2. A convicção do muçulmano tem no significado desta palavra.
3. Aceitar o que esta palavra revela.
4. Sinceridade: e isso significa que todas as suas obras, são para Deus.
5. Amar esta palavra é entregar o seu amor para Deus, e odiar o que Deus odeia, Hassan
Al Basri foi informado de que as pessoas estão dizendo: Quem disser Não há divindade
além de Deus entrará no paraíso, então ele disse: quem disser não há divindade além
de Deus e cumpriu o seu direito e o seu dever entrará no paraíso.
* Então, meu irmão muçulmano faz questão de dizer e repetir que não há divindade
além de Deus, Muhammad é o Seu Mensageiro, porque desta forma você tem
recebendo boas ações.
* Quem viveu da palavra do monoteísmo e fez dela um conceito em sua vida, Deus o
honrará ao lembrá-la na hora da morte e felicitações aos que morreram mencionandoa. O Profeta (S.A.A.S) disse: "Não há nenhum servo que disse não há divindade além
de Deus e morreu, pois Deus concederá o paraíso. “. BUKHARI
*E quem vive a palavra do monoteísmo receberá a intercessão do Profeta (S.A.A.S) no
Dia do juízo final.
Ele (S.A.A.S) quem disse: "Os mais felizardos entre as pessoas por minha intercessão
são aqueles que dizem com coração puro que não há divindade além de Deus. "
BUKHARI.
Os muçulmanos têm que fazer dessa palavra um objetivo para o bem em suas vidas e
ensina-la aos seus filhos a pronunciá-la na língua árabe e acostumá-los a aprofundar a
verdadeira crença em suas almas para que cresçam na pureza da fé islâmica.

