“E adora ao teu Senhor até que te chegue a certeza (morte).”
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre o Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros.
Deus criou os seres para adorá-lo e os colocou neste mundo para obedecêlo e temê-lo, Deus Altíssimo revelou no Alcorão sagrado na surata AZ
ZÁRIAT versículo 56: “Não criei os gênios e os humanos, senão para Me
adorarem.”, também mencionou na surata AL HIJR versículo 99: “E adora
ao teu Senhor até que te chegue a certeza.”(morte), significa louve o seu
Senhor no verão e no inverno, na saúde e na doença, na pobreza e na
riqueza, louve o seu Senhor, em tudo, até que a sua hora chegar (morte).
Se o ser humano viver com perseverança na obediência de Deus, ELE
Altíssimo terá vergonha em tirar a sua vida, pois em algum momento
tambem que ela esteja cometendo pecado, disse Ibn Katheer (um dos
sábios em tafsir do Quran), em uma de suas Interpretações da surata AL
IMRAN versículo 102: “ Ó fiéis, temei a Deus, tal como deve ser
temido(169), e não morrais, senão como muçulmanos.”, conservem a sua
religião na saúde e na segurança até que a sua morte chegue, o generoso é
conhecido pela sua generosidade, pois o ser humano morrera na mesma
situação que se encontrava (obediência) e será ressuscitado de acordo com
o estado em que morreu.
Uma pessoa que persiste na obediência, Deus irá usá-lo em boas ações
antes de sua morte, um dos grande companheiro do Profeta (S.A.A.W) Anas
bin Malik - que Allah esteja satisfeito com ele, relatou que o Profeta
Mohammad (S.A.A.W) disse: Se Deus quiser o bem para um servo, irá usálo, os companheiros o perguntaram, ó mensageiro de Deus como usá-lo,?
Ele disse: concedendo o sucesso em boas obras antes da morte.” TARMIZI.
Cada lugar na terra onde prostramos para Deus todo-poderoso irá

testemunhar diante de Deus no Dia da Ressurreição, o Todo-Poderoso
revelou sobre o estado da terra no Dia da Ressurreição, na Surata AZ
ZALZALA versículo 4: “Nesse dia, ela declarará as suas notícias,” Abu
Huraira (R) relatou que o Profeta (S) recitou o seguinte versículo: “Nesse
dia, ela declarará suas notícias.” Alcorão Sagrado, (99:4), e perguntou:
“Sabeis que notícias são essas?” Seus companheiros responderam: “Deus e
Seu Mensageiro sabem melhor!” Ele disse: “Sua notícia é que ela irá
testemunhar contra todos os homens e todas as mulheres, com relação ao
que eles ou elas fizeram na terra. Ela irá dizer que eles fizeram isto e aquilo,
em tal e tal dia; esta será a notícia.” (Tirmizi).
Temos nosso mensageiro (S.A.A.W) como exemplo, quando ficava triste,
angustiado e preocupado, dizia: Ó Bilal nos conforte (Oração), em outras
palavras estabeleça, surgem desastres e problemas, dizia: Ó Bilal nos
conforte, morrem seus filhos, amados , amigos, seus soldados e seu
exército derrotado dizia: Ó Bilal nos conforte, ele encontrava seu descanso
na adoração. Ibn Mas’ud (R) relatou: “Uma noite me uni ao Profeta (S) na
oração. Ele prolongou tanto o quiam, que me ocorreu cometer uma ação
que chegaria às raias da impertinência. Perguntaram-me: ‘Que ação ias
cometer?’ Respondi: ‘Ia me sentar e deixar de o seguir na oração.” (Mutafac
Alaih).
Deus perdoou o Profeta (S.A.AW) as faltas, passadas e futuras. Aicha (R)
relatou que o Profeta (S) se mantinha desperto e em pé, em oração, até ao
ponto de sofrer chagas nas solas dos pés, tanto que ela disse: “Ó
Mensageiro de Deus, por que fazes isso, sendo que Deus te tem perdoado
as faltas, passadas e futuras?” Ele disse: “Ainda assim, não teria eu de ser
um servo agradecido?” (Muttafac alaih).
Na Batalha da Al Ahzab (Trincheira) quando os incrédulos atacaram os
muçulmanos e os sercaram na cidade, o Profeta (S.A.A.W) ocupado na
defesa da cidade até que perderam a oração do (AL Asr). O mensageiro
(S.A.A.W) disse: "Deus enche suas casas e seus túmulos com fogo, por ter
nos feitos esquecer da oração do meio, então se levantou e rezou".

Reflita na situação do nosso Profeta (S.A.A.W), pois nos momentos mais
difíceis ele encontrava seu descanso na oração. Em caso de bênçãos, ele
agradecia ao seu Senhor com oração, e uma tristeza forte o tomava se por
acaso perde-la.
Os companheiros e seguidores do Profeta (S.A.A.W) seguindo seus passos,
quando Tawbah ibn Amer - um dos seguidores adoeceu, na sua casa ouviu
o chamado da oração do maghrib (pôr-do-sol), ele disse aos seus filhos:
Leve-me para a mesquita e disseram-lhe: "Você está doente e Deus te
desculpa, ele respondeu: não há divindade além de Deus, ouça “ Haiyá ´alalsalat (Vinde para a oração), duas vezes. Haiyá ´alal-falah (Vinde para a
salvação), e não atender ao chamado, juro por Deus que irão me carregar
até a mesquita, eles o levaram e na última prostração, Deus levou a sua
alma. Foi a misericórdia de Deus, pois quando rezava Al fajr (alvorada) ele
suplicava dizendo: “Deus peço-lhe a morte abençoada”, foi-lhe perguntado:
e o que é morte abençoada? Ele disse: “Meu Senhor, levar a minha alma, e
eu prostrado", e Deus atendeu o seu pedido. Esta é a morte abençoada,
morrer servindo ao Todo-Poderoso, e a morte infeliz é quando vier a falecer
cometendo o pecado e sempre os Virtuosos pediam a Deus para evita-los
da morte cruel.
Alguns dizem: "Como morrer obedecendo a Deus”, e a resposta é o que
meu Abi Hazem Salamah ibn Dinar disse:": "Tudo que te leve a uma morte
abençoada continue seguindo, e tudo que te leve a uma morte cruel o
evite.” Significa se você quiser ter uma morte abençoada continue na
adoração de Deus, e se você não quiser ter uma morte cruel evite os
pecados.
Notifiquem-se adoradores de Deus que a obediência tem frutos e
benefícios delas:
1. A razão do amor de Deus Todo-Poderoso: disse o Profeta (S.A.A.W) - que Deus TodoPoderoso disse no Hadith: “Que Meu servo continue se aproximando de Mim através
dos atos opcionais (orações, jejum, caridades), até que Eu venha a amá-lo.”AL BUKHARI

2. É a razão para salvar-se das adversidades e obstáculos: disse o Profeta (S.A.A.W):
“Lembra-te d’Ele nas boas circunstâncias, que Ele Se lembrará de Ti na adversidade.” AL
TABARANI.
3. - Razão para apagar pecados: Abu Huraira (R) relatou que o Profeta (S) disse: “As cinco
orações diárias (obrigatórias), a oração da sexta-feira (consecutivamente) expiam as
faltas nesse período, e sempre, desde que se evite cometer pecados graves.” MUSLIM
4. Obter felicidade e alivio do coração: Deus Altíssimo revelou na surata AR´RAD versículo
28: “Que são fiéis e cujos corações sossegam com a recordação de Deus. Não é, acaso,
certo, que à recordação de Deus sossegam os corações?”.
5. A recompensa na incapacidade: Abu Mussa al Ach’ari (R) relatou que o Mensageiro de
Deus (S) disse: “Quando um servo de Deus se encontrar doente ou em viagem, Deus lhe
anotará a recompensa de quantas boas obras tiver feito, como se estivesse saudável e
em seu lar.” (Bukhári).
servos de Deus que os fortes são os fortes na obediência de Deus, a pessoa prospera é
que está no caminho de Deus e o precedente é aquele que procura a satisfação de Deus,
vamos tomar cuidado em não deixar a obediência, e se quisermos a salvação, vamos
seguir a orientação do nosso profeta (S.A.A.W), pois ele é o nosso guia e líder para o
paraíso.

