Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Amor ao Profeta (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.
Vivemos durante o mês de Rabi` al-Awwal, o amor do Mensageiro de Deus (S.A.A.S).
Pois temos um benefício que o nosso Profeta (S.A.A.S) nos concedeu onde carregaremos
por toda a vida, através dele (S.A.A.S) Deus Todo-Poderoso nos trouxe da escuridão à
luz, do erro à orientação, e do caminho da falsidade ao caminho da verdade, o Senhor
dos Mundos revelou na surata Al Jumuah versículo 2 sobre o Profeta (S.A.A.S): "Ele foi
Quem escolheu, entre os iletrados(1658), um Mensageiro da sua estirpe, para ditarlhes os Seus versículos, consagrá-los e ensinar-lhes o Livro e a sabedoria, porque antes
estavam em evidente erro. ". O Mensageiro de Deus (S.A.A.S), é a luz que o Deus TodoPoderoso iluminou o caminho para aqueles que caminham no caminho da orientação e
da verdade através da luz do Nobre Alcorão, pois o Senhor dos Mundos mencionou na
surata Al Maida versículos 15 e 16: "Ó adeptos do Livro, foi-vos apresentado o Nosso
Mensageiro para mostrar-vos muito do que ocultáveis do Livro e perdoar-vos em
muito. Já vos chegou de Deus uma Luz e um Livro lúcido, Pelo qual Deus conduzirá aos
caminhos da salvação aqueles que procurarem a Sua complacência e, por Sua vontade,
tirá-los-á das trevas e os levará para a luz, encaminhando-os para a senda reta. ".
Entretanto o (S.A.A.S) é descrito como orientador, aconselhador, dono de boas
maneiras e do perdão no verdadeiro Torá. Em Bukhari, sob a autoridade de Ataa bin
Yasar, que Deus esteja satisfeito com ele, disse ele: “Eu encontrei o ʻAbdullah bin ʻAmr
bin Al-ʻAs e perguntei a ele: "Conte-me sobre a descrição do Mensageiro de Deus
(S.A.A.) que é mencionado na Torá (isto é, Antigo Testamento.") Ele respondeu: 'Sim.
Por Allah, ele é descrito na Torá com algumas das qualidades atribuídas a ele no
Alcorão como segue: "Ó Profeta! Nós o enviamos como uma testemunha (da
verdadeira religião de Allah) E um doador de boas novas (para os crentes fiéis) E um
admoestador (para os incrédulos) E guardião dos analfabetos. Você é meu servo e meu
mensageiro (isto é, apóstolo). Eu te nomeei de "Al-Mutawakkil" (que depende de
Allah). Você não é descortês, rude nem faz barulho nos mercados. E você não faz mal
aos que te fazem mal, mas os trata com perdão e bondade. Allah não permitirá que
ele (o Profeta) morra até que endireite as pessoas tortas, fazendo-as dizer: "Ninguém

tem o direito de ser adorado senão Allah," Com o qual se abrirão os olhos cegos, os
ouvidos surdos e os corações envoltos. "
Portanto, o Mensageiro de Deus (S.A.A.S) todo ser que o conheceu o amou as árvores,
pedras, pássaros e animais. Também é natural que nós o amamos, assim como um amor
inato que o bom senso da natureza inata (na fé verdadeira) exige. No entanto, também
somos obrigados como dever legal de ama-lo (S.A.A.S), e esta é a coisa mais simples que
podemos oferecer ao nosso mestre, o Mensageiro de Deus (S.A.A.S), que é encher o
coração com o seu amor. Pois a fé sem o amor pelo Mensageiro de Deus (S.A.A.S), é
uma fé incompleta e imperfeita, entretanto Al-Bukhari sob a autoridade de Abu
Hurairah, que Deus esteja satisfeito com ele, ele disse, o Profeta (S.A.A.S) disse “Só será
crente aquele que me amasse mais que seus pais e filhos.”, e na narração de Anas bin
Malik, que Deus esteja satisfeito com ele nos Sahihain, disse, o Profeta (S.A.A.S) disse
“Só será crente aquele que me amasse mais que seus pais, filhos e todas as pessoas.”.
Sem dúvida, você não sentirá o prazer e a doçura da fé, exceto quando Deus e Seu
Mensageiro são mais queridos para você do que qualquer outra coisa, como nos
Sahihain pela autoridade de Anas bin Malik, que Deus esteja satisfeito com ele, pela
autoridade do Mensageiro de Deus (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, a
segunda é a amar o próximo por amor a Deus e a terceira é abominar a incredulidade,
após ter sido resgatado dela por Deus, da mesma maneira que se abomina ser jogado
ao Inferno.”. Portanto, Abdullah bin Hisham, que Deus esteja satisfeito com ele, diz:
Estávamos com o Profeta (S.A.A.S), e ele estava segurando a mão de Omar bin AlKhattab, então Omar disse-lhe: “Você é mais amado para mim do que tudo, exceto eu
mesmo, então o Profeta (S.A.A.S), disse: “Juro por Quem tem a minha alma em Seu
poder, até que eu seja mais amado por você do que você mesmo, então o Omar disselhe: Agora, por Deus, você é mais amado para mim do que eu mesmo, o Profeta
(S.A.A.S) disse: Agora, sim Omar. ”.
Ou seja, agora o verdadeiro amor foi cumprido no qual Deus e Seu Mensageiro tiveram
precedência sobre qualquer coisa na existência, mesmo sobre você mesmo, e como não
e o Senhor da Glória, o Altíssimo, ELE nos revelou em seu amado livro que o Profeta
(S.A.A.S), é o mais merecedor do nosso amor do que nos mesmos, e de apresentar sua
palavra e sua opinião de acordo com os caprichos e desejos de nossas almas, como foi
revelado na surata Al Ahzab versículo 6: “ Um Profeta tem mais domínio sobre os fiéis
do que eles mesmos”. Pois, a sua alma pode convidá-lo aos desejos e prazeres, e no
final ela te lançará no fogo do Inferno, Deus me livre. Enquanto o Mensageiro de Deus
(S.A.A.S), ele te convida para a bondade e a felicidade neste mundo e na vida eterna
para que você esteja em um paraíso tão grande quanto o céu e a terra, assim como foi
revelado na surata Al Araf versículo 157: “ São aqueles que seguem o Mensageiro, o

Profeta iletrado, o qual encontram mencionado em sua Tora e no Evangelho, o qual
lhes recomenda o bem e que proíbe o ilícito, prescreve-lhes todo o bem e veda-lhes o
imundo, alivia-os dos seus fardos e livra-os dos grilhões que o deprimem. Aqueles que
nele creram, honraram-no, defenderam-no e seguiram a Luz que com ele foi enviada,
são os bem-aventurados.”, enfatizando isso, Deus Todo-Poderoso ameaçou e
corromperam-se aqueles que amam seus pais, seus filhos, seus irmãos, suas esposas,
seu dinheiro, seu comércio e suas casas mais do que Deus e Seu Mensageiro, então Deus
Altíssimo seja mencionou sobre este fato na surata Al Tauba versículo 24: “ Dize-lhes:
Se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossa tribo, os bens que
tenhais adquirido, o comércio, cuja estagnação temeis, e as casas nas quais residis,
são-vos mais queridos do que Deus e Seu Mensageiro, bem como a luta por Sua causa,
aguardai, até que Deus venha cumprir os Seus desígnios. Sabei que Ele não ilumina os
depravados.”.
Irmãos da fé e do Islam: Nosso amor pelo Mensageiro de Deus (S.A.A.S), é um toque de
lealdade de nossa parte e um reconhecimento da humanidade do mérito do Mensageiro
de Deus (S.A.A.S), não deve ser um reconhecimento apenas com palavras, mas sim com
palavras, seguidas por atos com alma seguindo os pilares do islam. E entre as
demonstrações do nosso amor pelo Mensageiro de Deus (S.A.A.S), é que o seguimos e
o reverenciarmos em cada palavra e ato, e o respeitamos em nossos corações e sejamos
educados com ele ao falar dele (S.A.A.S) e não prezarmos nenhuma declaração a
qualquer criatura invés das palavras de Deus Todo-Poderoso e Seu Mensageiro (S.A.A.S).

