Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
A recompensa será dos tementes

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.
Após a ameaça do Faraó a Moisés e seu povo, Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al
Araf versículo 128: "Moisés disse ao seu povo: Implorai o socorro de Deus e perseverai,
porque a terra só é de Deus e Ele a dá em herança a quem Lhe apraz dentre os Seus
servos. A recompensa será para os tementes. ", após a destruição de Qarun Deus
Altíssimo seja mencionou na surata Al Cassas versículo 83: " Destinamos a morada, no
outro mundo, àqueles que não se envaidecem nem fazem corrupção na terra; e a
recompensa será dos tementes. " e também revelou na surata Hud versículo 49: "Esses
são alguns relatos do incognoscível que te revelamos, que os não conhecias tu, nem o
teu povo, antes disso. Persevera, pois, porque a recompensa será para os tementes.
".
Pois a recompensa é a felicidade e a vitória pelo paraíso para os justos, e aqui está o
doutrinador do filho de Adão, nosso Profeta Muhammad (S.A.A.S), quando ele recebeu
o chamado de Deus e transmitiu a sua mensagem, desde então seu povo o feriu e feriu
os crentes com ele, então eles foram pacientes e resistiram. Então a partir disto partiu
a primeira migração para a Abissínia (Etiópia) e depois a segunda, até que se tornou
cada vez mais difícil, e o alívio veio de Deus Todo-Poderoso, de modo que Deus autorizou
Seu Profeta (S.A.A.S) a migrar de Meca para Medina, após estes acontecimentos seu
povo começou a entrar na religião de Deus em numerosos grupos, assim como foi
relatado por Khabbab Ibn al Aratt que Deus esteja satisfeito com ele: “Queixamo-nos
durante a repressão que os primeiros muçulmanos sofreram, em Makka, perante o
Mensageiro de Deus (S), que se encontrava sentado sobre a sua túnica, à sombra da
Caaba; dissemos: Poderias tu pedir o respaldo de Deus e rogar-Lhe por nós? E ele
respondeu: ‘Houve um tempo em que se levava o homem (crente), cavava-se uma
cova na terra, e ali se o jogava. Então, pegava-se um serrote para pô-la na sua cabeça,
partindo-a em dois, ou se lhe passava um pente de ferro, separando-lhe as carnes dos
próprios ossos. Contudo, aquilo não o demovia da sua religião. Por Deus, Ele fará
prevalecer essa religião de tal modo, que o viajante poderá percorrer o caminho de
Sana a Hadramut sem nada temer a não ser a Deus, sem temer o lobo quanto às suas
ovelhas. Porém, quanto a vós, desde já, sois uns apressados.’” (Bukhári).

A recompensa será dos devotos, como foi revelado por Deus Louvado seja na surata
Taha versículo 132: "E recomenda aos teus a oração e sê constante, tu também. Não
te impomos ganhares o teu sustento, pois Nós te proveremos. A recompensa é dos
devotos. ", e também foi dito no Sahih Muslim , onde Anas que Deus esteja satisfeito
com ele relatou que o Mensageiro de Deus (S) disse: “A mais rica pessoa do mundo
que foi destinada ao Inferno será trazida, no Dia do Juízo Final, e lhe será perguntado:
‘Ó filho de Adão, presenciaste algum bem, tiveste alguma bênção?’ Dirá: ‘Não, ó
Senhor!’ Então, aquele que foi acometido de adversidades e penúria no mundo, e foi
destinado ao Paraíso, será trazido, e lhe será perguntado: ‘Ó filho de Adão,
enfrentaste alguma vez a adversidade, tiveste alguma vez uma situação má?’ Ele dirá:
‘Por Deus, nunca experimentei qualquer adversidade, nunca estive em má situação!’”.
Os crentes que confiam e acreditam em seu Senhor, não temem e nem se entristecem.
Por serem sem dúvida vitoriosos, como mencionou o Senhor dos Mundos na surata
Ghafer versículo 51: " Sabei que secundaremos Nossos mensageiros e os fiéis, na vida
terrena e no dia em que se declararem as testemunhas. ", e aqui está o Profeta (S.A.A.S)
e seu companheiro Abu Bakr Al-Siddiq, que Deus esteja satisfeito com ele, na caverna
como no hadith acordado e nas palavras de Muslim sob a autoridade de Abu Bakr, que
Deus esteja satisfeito com ele, disse ele: Eu disse ao Profeta (S.A.A.S), enquanto
estávamos na caverna: se eles olharem para baixo, para seus pés, eles nos verão! O
Profeta S) disse: ‘Ó Abu Bakr, que achas tu de dois dos quais Deus é o Terceiro?’”, e
Deus Altíssimo seja revelou na surata Al Tauba versículo 40: "Se não o socorrerdes (o
Profeta), Deus o socorrerá, como fez quando os incrédulos o desterraram. Quando
estava na caverna com um companheiro, disse-lhe: Não te aflijas, porque Deus está
conosco! Deus infundiu nele o Seu sossego, confortou-o com tropas celestiais que não
poderíeis ver, rebaixando ao mínimo a palavra dos incrédulos, enaltecendo ao
máximo a palavra de Deus, porque Deus é Poderoso, Prudentíssimo. ".
O mundo é a morada do trabalho árduo e sofrimento, como nas atribuições do Imam
Ahmad sob a autoridade de Musab Ibn Sa`d, sob a autoridade de seu pai, ele disse: " Eu
disse: Ó Mensageiro de Allah: Quais são as pessoas mais injuriadas? Ele disse os
profetas, depois os piedosos, em seguida os próximos e os mais próximos. Um homem
é julgado de acordo com sua fé; se ele for firme em sua religião, então suas provações
serão mais severas e se ele for frágil em sua fé, então ele é testado de acordo com a
força da sua fé. O servo continuará a ser testado até que ele caminhe sobre a terra
sem nenhum pecado. ", e não podemos esquecer a história do nosso mestre Suhaib
quando ele queria emigrar e os politeístas queriam impedi-lo, então ele negociou com
eles, que lhes daria todo o seu dinheiro para que pudessem deixá-lo ir, portanto eles
aceitaram e foi uma negociação vitoriosa, e assim como todos os companheiros, que
Deus esteja satisfeito com eles.

Deus Todo-Poderoso mencionou na surata Al Tauba versículo 111: " Deus cobrará dos
fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do Paraíso. Combaterão pela causa
de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível, que está registrada na
Tora, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus?
Regozijai-vos, pois, a troca que haveis feito com Ele. Tal é o magnífico benefício. ",
uma das calamidades é encontrar algumas pessoas vendendo a si mesmas e sua religião
por pouco dinheiro, como foi relatado por Abu Huraira que Deus esteja satisfeito com
ele, que o Profeta (S.A.A.S) disse: “Não percais tempo em fazerdes boas obras porque
logo irá haver uma série de malefícios, como nalgumas partes de uma noite escura: o
indivíduo se levantará pela manhã como muçulmano crente, e se transformará num
renegado, ao anoitecer, ou irá deitar-se crendo, e se levantará pela manhã, descrendo.
Será prestes em vender sua crença por um ganho terreno” (Musslim).
De acordo com isto, um muçulmano não deve permanecer em uma terra onde sua
religião está em perigo, ou ele está exposto a abusos. Pois a terra de Deus é vasta, e
quem seguir no caminho de sua vida evitando as proibições e seguindo as ordens de
Deus, se abstendo de suspeitas, e tendo paciência com as tribulações e provações,
triunfará a vida eterna, e sua recompensa será como a de nosso Profeta (S.A.A.S), que
voltou para conquistar Meca, e continua triunfando vitórias atrás de vitórias, se doando
e tendo paciência sobre as calamidades até que ele encontrou o Senhor da terra e do
céu, e a recompensa será dos devotos, rogamos a Deus que nos inclua entre eles.

