Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Lições e ensinamentos da história da criação do nosso mestre Adão,
o pai da humanidade
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 Exaltado seja, criou a criação por sabedorias reverenciadas, pois Ele é O Majestoso,
e entre as Suas criações (A primeira da humanidade é o nosso mestre Adão, que a paz
esteja com ele), entretanto a história de sua criação foi revelada no Nobre Alcorão nas
suratas de Al-Baqara, Al-Araf, Al-Hijr, Sad e em outras suratas, então Deus TodoPoderoso o reverenciou em quatro questões:
1. Deus Altíssimo o criou com Suas mãos, pois é uma das maiores bençãos, assim
como foi revelado na surata Sad versículo 75: “(Deus lhe) perguntou: Ó Lúcifer,
o que te impede de te prostrares ante o que criei com as Minhas Mãos?”, e no
hadith sobre a autoridade de Abu Musa al-Ash'ari, ele disse: O Mensageiro de
Deus (S.A.A.S) disse: “Deus criou Adão de um punhado que ele tirou de toda
a terra; assim, os filhos de Adão vieram para a terra então alguns são
vermelhos, brancos, pretos e alguns são uma mistura, alguns são sociáveis e
outros rudes e também os maus e os bons. ”. (Narrado por Abu Dawood). Adão
foi nomeado com este nome, porque foi criado da superfície da terra(Adim Alarad), e se este foi o começo do ser humano, que é da terra, pois a terra será o
seu seu fim, então não há espaço para o racismo odioso que aniquilou povos e
exterminou nações. O Islam, em poucos dias, fez do servo abissínio negro o
chamador da reza da nação, que subiria no dia da conquista na Caaba, para
declarar a todos, que não há racismo no Islam.
A criação do nosso mestre Adão passou pelos estágios mencionados no Alcorão
(terra), então (barro argiloso), que é a lama pegajosa na qual as partículas de
poeira se juntam, Então (barro modelável), que é argila que mudou o seu cheiro,
então (argila), é quando a argila da liga e fica forte. Entretanto Deus Louvado
seja, é capaz de criá-lo pela ordem de comando (Seja!), mas ELE nos ensina ter
paciência e falta de pressa em todos os assuntos, pois Deus não apressa as coisas
até atingir com aquilo o seu objetivo.
2. Ele o Todo-Poderoso soprou nele sua alma, e isso é uma honra e uma escolha
Dele, pois a alma é o comando de Deus em nós, como foi mencionado na surata

Al Isra versículo 85: “ Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Responde-lhes: O
Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos tem sido concedida uma
ínfima parte do saber.”, assim como o corpo se nutre, com a comida e bebida,
também a alma se nutre, da obediência, afeição e abandono dos pecados. Não
se preocupe com o alimento do corpo, pois se abandonar o alimento da alma,
você será infeliz.
3. Fez os anjos prostrarem para Adão: Prostração em obediência a Deus, não
prostração em adoração a Adão, e isso é uma honra e uma notificação aos anjos
da descendência desta criatura alguém que ultrapassará os anjos em termos de
importância perante a Deus.
4. Ensinou-lhe os nomes de tudo, assim como foi revelado na surata Al Bacara
versículo 31: “Ele ensinou a Adão todos os nomes.”, e ElE Louvado seja indica
com esta característica que o caminho da elevação para aquela nação é o
conhecimento, e nos tornamos os últimos entre as nações, é porque nos
desviamos do caminho do conhecimento, como foi mencionado na surata Al
Zummar versículo 9: “Dize: Poderão, acaso, equiparar-se os sábios com os
insipientes? Só os sensatos o acham.”
Por fim rogo a Deus o Seu perdão para mim e para todos vocês.

