Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

A lembrança do nascimento do Profeta da Misericórdia
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 louvado seja revelou na surata Al Ahzab versículo 45: “Ó profeta, em verdade,
enviamos-te como testemunha, alvissareiro e admoestador!”. A lembrança do
nascimento do nosso Profeta Muhammad (S.A.A.S), está a chegar nestes dias, mas essa
memória perfumada chega e os nossos corações sangram de tristeza e melancolia por
esta ousadia, intransigência e insulto a sua posição honrosa, após essas caricaturas
insultuosas de nosso Profeta Muhammad (S.A.A.S), surgir na França e em alguns países
europeus.
Pois Deus Altíssimo seja mencionou na surata Al Fath versículo 9 para relembramos de
suas palavras: “Para que creiais (ó humanos) em Deus e no Seu Mensageiro,
socorrendo-o, honrando-o e glorificando-O, pela manhã e à tarde.”. Ou seja, para
glorificá-lo, honra-lo e apoiá-lo. Assim como todos os profetas e mensageiros, nós,
muçulmanos, não fazemos diferença entre eles. Não os diferenciamos em reverência,
veneração e apoio. Também reprimimos ato de ofensa a qualquer um deles. Amar os
profetas e mensageiros, provando-lhes todos os atributos da perfeição humana e
renunciando a todas as características da imperfeição humana é um dos pilares da fé.
Nenhum dos muçulmanos diz o contrário. Caso contrário, não é um de nós.
E apesar do fato de que nossa religião islâmica e o nosso Profeta Muhammad, (S.A.A.S),
proíbem matar qualquer pessoa, mesmo que a religião seja ofendida por qualquer
pessoa, e isso é porque o Islam entende que essa pessoa insultuosa a posição do Profeta
(S.A.A.S), pode não saber o seu valor e talvez ele não tenha lido sobre ele e não o
conhecesse. Mas o que nos surpreendeu e nos entristeceu foram aquelas declarações
vergonhosas, que, infelizmente, foram feitas pelo presidente francês. O posição do
nosso Profeta Muhammad (S.A.A.S), é o lugar mais alto para uma pessoa na existência,
e para o muçulmano não há bem mais precioso em todo o mundo do que o Mensageiro
de Deus (S.A.A.S), pois é mais valioso para nós do que não apenas nosso dinheiro, nem
nossos filhos, mas sim é mais valioso para nós do que nós mesmos, ou assim, deveria
ser.
Portanto, quando tratamos desse assunto, tratamos dele de duas maneiras:

Por um lado, rejeitamos todas as formas de violência contra o outro, não importa o
quanto esse outro seja diferente da nossa crença ou carregue ódio e raiva por nossa
religião e nosso profeta, pois acreditamos na liberdade de todo ser humano de seguir
aquilo o que bem intender, e que desde o primeiro momento esse crime hediondo
ocorreu, o assassinato do professor de história na França, pelas mãos de um jovem que
cometeu um erro em seu comportamento, nós nos apressamos em repudiar e dissemos
que o Islam é inocente desses comportamentos que dão uma imagem ruim ao Islam.
Mas, por outro lado, essas atitudes e desenhos ofensivos que afetam nosso Mensageiro
Muhammad (S.A.A.S), que foi enviado por Deus como uma misericórdia aos mundos e
cuja história inteira testifica a ele com veracidade, honestidade, generosidade, coragem,
misericórdia, ternura e bondade antes e depois que se tornou mensageiro - devem
parar!
É desta forma que o nobre profeta é abordado com insultos e ofensas, é uma
provocação explícita dos sentimentos de quase dois bilhões de muçulmanos,
independentemente de suas diferentes origens, ideais e crenças, mas seus sentimentos
e corações unidos para glorificar este nobre Mensageiro.
A perfeição da fé estará apenas no amor de Deus e Seu Mensageiro. Oferecendo o nosso
amor assim de qualquer um. O Profeta (S.A.A.S) disse “Só será crente aquele que me
amasse mais que seus pais, filhos e todas as pessoas.” E tanto quanto o amor do servo
por Deus e Seu Mensageiro, ele provará em seu coração o sabor da fé, assim como o
Profeta (S.A.A.S) disse: “Há três qualidades e quem as tiver testará o sabor da fé: a
primeira é amar a Deus e Seu Mensageiro acima de tudo. ”.
O amor do Profeta faz parte da fé, e seu amor não é uma palavra dita, mas sim o amor
do Profeta é obedecer aos seus mandamentos e evitar suas proibições, seguindo sua
Sunnah e sua Sharia, fazer questão de comunicá-la as pessoas da maneira mais completa
possível, recusando as ofensas ao profeta e a todos os profetas e mensageiros, evitando
invenções, especialmente aquelas que algumas pessoas mostram em atos de adoração,
como na oração. A lembrança do nascimento do nosso Profeta Muhammad S.A.A.S), é
uma oportunidade de ler sobre seus méritos, biografia e conduta.
Leia a biografia e ensine seus filhos:
E para renovar o amor por ele e multiplicar a oração por ele, pois todo bem que existe
foi por causa dele, e devemos nos distanciar de todo mal na terra que o insultou e o
ofendeu. Bastava o nosso amor ao Profeta, que ele fosse o dono da maior intercessão
no Dia do juízo final, neste dia não haverá profeta senão para dizer (Eu próprio estou
preocupado) comigo, comigo, comigo mesmo.

O ser humano estará com quem ama no Dia do juízo final. Quem o ama será imortalizado
no paraíso e nos postos mais altos (com os profetas, os justos, os mártires e os
companheiros), então rogamos a Deus que nos reúna com o nosso Profeta e sob a
bandeira do nosso amado Muhammad (S.A.A.).

