Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Este é o Islam

Louvado seja Allah, Único. Que as bênçãos e a paz estejam com aquele após quem não
haverá profeta. Presto testemunho que não há outra divindade além de Allah, único,
sem parceiros, e presto testemunho que Mohammad é seu servo e Mensageiro (que
Allah o abençoe e lhe dê paz bem como a sua família e companheiros).
Foi narrado com base em de 'Ayyad bin Hamar Al-Majách'i, que Allah esteja satisfeito
com ele, que o Mensageiro de Allah, (que Allah o abençoe e lhe dê paz), disse em seu
sermão sobre o que relatou sobre o Senhor da Glória: "Eu criei todos os Meus servos
monoteístas. Então os demônios chegaram e os afastaram de sua religião e lhe proibiu
o que Eu lhe permiti. Ordenaram-nos a me a Me atribuir parceiros que não lhes
autorizei. Que Allah olhou para as pessoas da Terra e abominou seus árabes e não
árabes, a não ser os resquícios do Povo do Livro (Compilado por Musslim em seu Sahih).
O Profeta (que Allah o abençoe e lhe dê paz) descreve para nós a condição das pessoas
antes de sua missão, e que todos eles árabes ou não, pessoas que estavam em situação
de ignorância e em cega desorientação, adoravam ídolos, árvores, anjos e pedras. Suas
religiões eram várias e suas crenças inválidas. Comiam carniça, exploravam juros e
permitiam o Incesto e a fornicação, muitos deles saqueavam. Então, Allah enviou Seu
Profeta Mohammad (que Allah o abençoe e lhe dê paz) que os tirou das trevas para a
luz, e da tentação para a orientação. Allah, Exaltado Seja, diz: "Um Livro que te temos
revelado para que retires os humanos das trevas (e os transportes) para a luz, com a
anuência de seu Senhor, e os encaminhes até à senda do Poderoso, Laudabilíssimo. É
de Allah tudo quanto existe nos céus e na terra. Ai dos incrédulos, no que respeita ao
severo castigo!" (Surat Ibrahim 14:1-2).
Então ele suplicou a Allah com sabedoria e paciência, até que o sol do Islam brilhasse
sobre as pessoas da terra e dissipasse as trevas do politeísmo, e aperfeiçoasse a graça,
completasse a bênção, e as pessoas entrassem na religião de Allah em grupos, e Sua
palavra fosse revelada: "Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos agraciado
generosamente, e vos aponto o Islam por religião." (Surat Al-Má'ida, 5:3).
A religião do Islam é a religião que Allah, o Senhor do Universo, para todos os seres
humanos desde o tempo de Adão (que a paz esteja com ele), até a Hora da Ressurreição.
É a religião de todos os profetas e mensageiros que Allah não aceita ninguém, além
d'Ele. Allah, Exaltado Seja, diz: "Se alguém almejar (impingir) outra religião, que não seja

o Islam, (ela) jamais será aceita e, no Outro Mundo, essa pessoa contar-se-á entre os
desventurados." (A família de 'Imran, 3: 85).
A religião do Islam é a religião que libertou o povo da adoração dos servos à adoração
do Senhor dos servos, da opressão das religiões à justiça do Islam, da estreiteza do
mundo à vastidão deste mundo e do Outro. O muçulmano não se ajoelha, nem se
prostra, não teme, nem depende a não ser de Allah, ele só suplica ou pede ajuda a Allah.
Ele, Exaltado Seja, diz: "Não criei os gênios e humanos, senão para Me adorarem." (AzZáriat 51:56)
A religião que igualou entre seus seguidores, então não há preferência do árabe ao não
árabe, e nem da pessoa branca sobre a negra, exceto pela piedade. A religião que clama
por solidariedade e recomenda bondade a todas as pessoas como ele o Profeta (Allah o
abençoe e lhe dê paz) disse: “O bom exemplo que os crentes demonstram, com relação
ao seu carinho, sua misericórdia e amabilidades recíprocas, é como se fosse proveniente
de um só corpo; quando um membro se encontra indisposto, todo o resto do corpo
mostra sua debilidade e febre.”. (Compilado por Bukhari e Musslim)
A religião que impõe a virtude em geral aos pais e aos filhos, aos vizinhos e a todas as
pessoas. O Profeta (Allah o abençoe e lhe dê paz) disse: "Por Allah, nunca chegará a ser
verdadeiro crente”, repetindo a frase por três vezes. Foi-lhe perguntado: “Ó Mensageiro
de Allah, quem é esse?” Disse: “É aquele cujo vizinho não se encontra a salvo das suas
más ações.” (Compilado por Bukhari e Musslim).
A religião que advertiu as pessoas sobre a superstição, da ilusão, da magia e da feitiçaria.
Allah, Exaltado Seja, diz: "Jamais triunfará o mago, onde quer que se apresente." Ta-Ha,
20: 69)
A religião que veio com companheirismo, carinho e afabilidade, lutou contra a divisão,
a discórdia e tudo o que leva à corrupção entre as pessoas, causada por calúnia, fofoca
e desconfiança. Allah, Exaltado disse: "Ó crentes, que nenhum povo zombe de outro; é
possível que (os escarnecidos) sejam melhores do que eles (os escarnecedores). Que
tampouco nenhuma mulher zombe de outra, porque é possível que esta seja melhor do
que aquela. Não vos difameis, nem vos motejeis mutuamente com apelidos. Muito vil é
o nome que denota maldade (para ser usado por alguém), depois de ter recebido a fé!
E aqueles que não se arrependerem serão os injustos. Ó crentes, evitai tanto quanto
possível a suspeita, porque algumas suspeitas implicam em pecado. Não vos espreiteis,
nem vos calunieis mutuamente. Quem de vós seria capaz de comer a carne do seu irmão
morto? Tal atitude vos causa repulsa! Temei a Allah, porque Ele é Remissório,
Misericordiosíssimo." (Al-Hujjurat, 49:11-12).

Este é o Islam com sua face pura e sua imagem brilhante, a religião da misericórdia e do
perdão, não a religião de terror e intimidação. O Profeta (Allah o abençoe e lhe dê paz)
não agrediu uma única vez, exceto em defesa própria, contra pessoas que o atacaram
ou se preparavam para atacá-lo, ou pessoas que vieram agredi-lo em sua cidade, ou
atacaram seus companheiros. Ele recomendava seus companheiros ao dizer: “Invadam
em nome de Allah, não traiam, não finjam, não matem crianças, mulheres ou idosos,
não cortem árvores, não demolem prédios, Facilitem as coisas, não dificultem,
aproximem as pessoas, não as afastem.". (compilado por Musslim no seu Sahih)
•
Nós, muçulmanos, devemos mostrar essa imagem brilhante do Islam com nosso
comportamento. Somos embaixadores do Islam, então, cuidado, então cuidado, para
que o Islam não nos enfrente.
Finalizo, pedindo perdão a Allah por mim e por vocês.
•
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