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O testemunho do Profeta (que a paz esteja com ele) para seus
companheiros , mostra a graça deles e as lições aprendidas de isso
Louvor a Allah, o Senhor dos Mundos, que diz no seu Livro Sagrado: "(E
os precursores primeiros, dentre os emigrantes, e os socorredores e os
que os seguiram com benevolência, Allah Se agradará deles, e eles
se agradarão dEle, e Ele lhes preparou Jardins, abaixo dos quais
correm os rios; nesses, serão eternos, para todo o sempre. Esse é
o maior triunfo.) Eu testemunho que não há Dues além de Allah e que
Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre
Muhammed e sua família e seus compenheiros, que os seguiram com
benevolência, ate o dia do julgament.
.Depois:

Allah (o Todo-Poderoso) também escolhe para suas mensagens a quem
ele quer de Seus servos - de acordo com o que os criou sobre a pureza
de coração, clareza mental, a generosidade , e grandes ética -, (Deus
Todo-Poderoso) escolhe para Seus profetas quem são bons para
companhia-los, e para defender sua mensagem, e executar esta
mensagem fielmente, sinceramente e sacrificar-se após eles. ”O Todo
Poderoso diz: (Allah escolhe Mensageiros dentre os anjos e as pessoas.
Por certo, Allah é Oniouvinte, Onividente). Os companheiros do Profeta
(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) tinham os melhores
corações , e os mais profundos e menos onerosos desta nação.Não
admira que eles sejam pessoas escolhidas por Allah para acompanhar
Seu Profeta (que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele),
estabelecer sua religião e o informar tudo o mundo.
A conversa sobre os companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz
esteja com ele) é uma conversa sobre a elite dos humanos depois dos
profetas e mensageiros. Foi narrado a partir de Ibn Abbas (que Allah
esteja satisfeito com ele) que as pessoas da escolha nas palavras de

Allah (Todo Poderoso): (Dize: "Louvor a Allah, e que a paz seja sobre
Seus servos, que Ele escolheu ) Eles são os companheiros do Mensageiro
de Allah (que a paz esteja com ele). Foi narrado que Ibn Mas'ood (que
Allah esteja satisfeito com ele) disse: "Deus olhou para os corações dos
servos, e encontrou o coração de Muhammad (que a paz esteja com ele)
é o melhor coração dos servos, escolheu-o para si e enviou-lhe a sua
mensagem, Então ele olhou para os corações dos servos após o coração
de Muhammad, e encontrou que os corações de seus companheiros são
os melhores dos corações dos servos, Assim, para que Deus os torne
ministros de seu profeta, defendem sua religião, O que os muçulmanos
viram estar bem, é bom com Allah. E o que eles viram estar mal é ruim
com Allah. "(Musnad Ahmad)

Não há dúvida de que o homem que entende bem do Livro de Allah
(Allah) reconhece o alto status e grande virtude dos companheiros do
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), Eles são que
Deus esteja satisfeito com eles, E os testemunhou com a verdade da fé.
Quando o Todo-Poderoso diz: (Com efeito, Allah agradou- Se dos
crentes, quando, debaixo da árvore, com aperto de mão,
comprometeramse a segundar-te; então, Ele soube o que havia em
seus corações e fez descer a serenidade sobre eles; e retribuiulhes uma vitória próxima.) As pessoas de interpretação disseram: "
soube o que havia em seus corações", isso significa, paciência,
honestidade, lealdade, audição e obediência, e boa percepção da
verdade que Deus os guiou.
Allah mencionou os companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz
esteja com ele) em muitos lugares de seu livro sagrado , Incluindo: o
Todo-Poderoso disse: (Daqueles que atenderam a Allah e ao
Mensageiro, após o sofrimento que os alcançara há para os que,
dentre eles, bem fizeram e foram piedosos magnífico prêmio
Daqueles aos quais alguns homens
disseram: "Por certo, o povo
inimigo, com efeito, reuniu hostes contra vós. Então, receaios." E isso
acrescentou-lhes fé, e disseram: "Basta-nos Allah! E que Excelente
Patrono!". Então, tornaram, com graça de Allah e favor, não os

tocando mal algum; e seguiram o agrado de Allah. E Allah é
Possuidor de magnífico favor.). E o Todo-Poderoso disse sobre os
imigrantes e apoiadores: (Os espólios são, também, dos pobres
emigrantes, que foram expulsos de seus lares e privados de suas
riquezas, ao buscarem favor de Allah e agrado, e ao socorrerem a
Allah e a Seu Mensageiro. Esses são os verídicos. E os que
habitaram o lar
e abraçaram a Fé, antes deles, amam os que
emigraram para eles, e não encontraram em seus peitos cobiça do
que Ihes
foi concedido. E preferem-nos a si mesmos, mesmo
estando em necessidade. E quem se guarda de sua própria
mesquinhez, esses são os bem aventurados).
Como era os versos do Alcorão Sagrado para perpetuar a menção dos
companheiros do Profeta (que a paz esteja com ele) com o maior elogio ,
e a maior e melhor apreciação . Os corretos hadiths proféticos testificam
a Seus status quando o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de
Allah estejam com ele), E explicando os seus sacrifícios, e mostrando a
sinceridade da determinação, os que crêem nele e o amparam e o
socorrem e seguem a luz , que foi descida com ele. Eles o amavam
mais do que seu amor por si mesmos, suas famílias, e todas as pessoas,O
Profeta (que a paz esteja com ele) deu-lhes o alto nível, torná-los
virtuosos, Onde ele testemunhou a favor deles em muitas situações
veneráveis, (que a paz esteja com ele) disse:¨ As pessoas mais boas são
do meu século, em seguida, aqueles que os seguem, em seguida,
aqueles que os seguem¨ (Acordado). E (que a paz esteja com ele) diz :
"As estrelas são seguras para o céu, e se as estrelas forem, o céu vai
encontrar o que é prometido, e eu estou seguro para meus
companheiros, Se eu for, meus amigos encontrarão o que são
prometidos, E meus companheiros estão seguros para a minha nação Se
meus companheiros forem, minha nação vai encontrar o que é
prometida¨ (Saheeh Muslim). O Profeta (paz e bênçãos de Allah estejam
com ele) disse: " vocês permanecerão bons enquanto que alguns de
vocês me viram e me acompanharam, Eu juro por Deus que vocês
permanecerão bons enquanto que alguns de vocês viram quem me
viram e acompanharam quem me acompanharam, Eu juro por Deus que
vocês permanecerão bons enquanto que alguns de vocês viram quem

viram quem me viram ,e acompanharam quem acompanharam quem
me acompanharam¨(Masnaf Ibn Abi Shaybah). E ninguém é melhor
depois de quem vieram nessa conversa somente com a honra de seus
companheiros ao Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele).
O Profeta (que a paz esteja com ele) tem sido apontada alguns dos
companheiros e os elogiou a mostrar seus antecessores e seu progresso
nas virtudes, especialmente os antigos primeiros deles, Ele (que a paz
esteja com ele)disse : ¨Abu Bakr é o mais misericordioso na minha
nação, Omar é o mais forte na questão de Deus, Osman é o mais
honesto tímido, Ali bin Abi Talib é o mais julgamento, E Moaaz é o mais
bem informado na nação em Permitido e proibido, Ubay ibn Ka'b é o
mais lido do Livro de Deus, Zaid ibn Thabit é o mais poderoso na nação¨.
O dia em que subiu ao Profeta (que a paz esteja com ele) Mount
Oouhod, junto com Abu Bakr, Umar e Uthman (que Allah esteja
satisfeito com eles), E a montanha tremeu de alegria ao profeta (Que a
paz esteja com ele) e seus companheiros, O Profeta (que a paz esteja
com ele) disse-lhe : (Não trema Ohoud, você tem um profeta, um amigo
e dois mártires), (Saheeh al-Bukhaari).
E (que a paz esteja com ele) explicou o status de Abu Bakr e Omar (que
Allah esteja satisfeito com eles) quando ele disse: (as pessoas das classes
mais altas são vistos de baixo, como vê o horizonte do planeta no
horizonte do céu, E Abu Bakr e Omar são delas e Abençoados. (Sunan
Ibn Majah).
O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estava
ansioso para mostrar o status de seus amigos, E mostrar suas honradas e
status Para incentivá-los, Para se levantar a vontade e para ser bons
modelos para outros membros da nação, (Que a paz esteja com ele) diz
sobre Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com ele) : (Não me machuque
no meu amigo, O Deus Todo Poderoso me enviou com a orientação e
verdadeiro religião, vocês disseram: mentiu, e Abu Bakr disse: Acreditou,
Se Deus (o Todo Poderoso) não o chamou como companheiro, Eu o
levaria como um amigo, Mas somos irmãos em Deus ..) (Bukhari e
outros, e a linguagem de Tabarani).

o profeta Muhammad que (A paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse sobre Omar (
Que Allah esteja satisfeito com ele) : (Deus Todo-Poderoso faz o direito na língua de Omar e
no seu coração), e diz também O Profeta ( Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele)
sobre Osman( Que Allah esteja satisfeito com ele): ( não fico tímido de um homem que os
anjos mesmos ficam tímidos de ele?!!) (Verdade muçulmana). Disse O profeta ( Que a paz e
as bênçãos de Allah estejam com ele) sobre Alli ( Que Allah esteja satisfeito com ele): ( (Você
é de mim e eu sou de você) (Acordado).
Quem seguie todos os Hadeth do profeta (Que A paz e as bênçãos de Deus estejam com ele)
sobre seue companheiros e sua opinião neles, percebendo que(a paz esteja com ele) atingiu
os exemplos mais legais na satisfação e o amor amável, e o melhor tratamento para seus
companheiros, pela maneira que nunca a história viu. Ele (paz esteja com ele) era sentir suas
dores, dá-lhes de seu conta própria, pergunta e busca sobre seus ausente, visitando seus
paciente, testemunha seus funerais, responde seu chamado e consultá-los nos assuntos, cai
sua suite para eles, gasta suas dívidas e oreciou-los e seus filhos. Sobre Aisha( Que Allah
esteja satisfeito com ela) disse: o profeta (que a paz esteja com ele) (entrou ao Osman Bn
Mazoon ( que Allah esteja satisfeito com ele) quando foi morto o abraçou e o beijou e
chorou até que vi suas lágrimas caindo sobre suas bochechas) (classificados por Abdel
Razaq). O profeta (a paz esteja com ele) no mesmo dia após o fim de uma batalha que
estava entre eles e os descrentes ( E ele disse a eles: perdem um de vocês? Eles disseram:
Sim, Fulano, fulano e fulano então ele disse: (perdem um de vocês? )Eles disseram: sim,
Fulano, fulano e fulano então ele disse: perdem um de vocês?! Eles disseram: não, então
disse o profeta: (Mas eu perdi Glebiba, procurem sobre ele) então foi procurado nos
mortos até encontrarm-no ao lado de sete dos mortos que ele tinha matado-los e depois
eles mataram-no , O profeta (Que A paz esteja com ele) foi para ele e o olhava e disse (
matou sete e depois eles mataram-no, este é de mim e eu sou de ele, este é de mim e eu
sou de ele), depois a profeta( que a paz esteja com ele) o carregou pelos braços do
Profeta, não tinha nada tem apenas os braços do Profeta (que a paz esteja com ele) e o
profeta o colocou no seu túmulo. (Verdade muçulmana). Diz a profeta que ( a paz esteja
com ele): Eu responsável pelo cada crente mais de que ele si, quem deixou dinheiro
passará aos seus pais, quem deixou dívida ou crianças voltará para mim (Eles são minha
responsabilidade). (verdade muçulmana).
Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês
Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, eu vi que Deus fez apenas Deus sozinho não tem
parceiros, eu vi que nossa Mestre e nosso Profeta Muhammed seu escravo e seu
mensageiro e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos Profetas e Mensageiros e
sobre seus familiares, companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final.
Irmãos do Islã:
o Profeta (paz esteja com ele) recomendeu toda a nação pelos seus companheiros todos,
avisado de tratá-los de maneira ruim ou desperdiçado o direito deles, explique que quem
ama os companheiros significa que ama o profeta (A paz esteja com ele) e quem não os ama
significa que não ama o profeta (que a paz esteja com ele). Disse o profeta Muhammad (que
a paz esteja com ele): ( Deus Deus está no meus companheiros, quem ama-los, eu o amo

pelo meu amor, quem não ama-los, eu não o ama, quem fez o mal para eles isso significa
que faz o mal para mim, quem me faz mal para mim significa faz mal para Deus (Todopoderoso) e quem faz o mal para Deus, Deus levá-lo para inferno). (Ahmed e o Ritzhar)
Disse o profeta Muhammad que (A paz esteja com ele): (Não repreendam meus
companheiros, se alguém gastasse o tamanho de monte de Uhd ouro não serei suficiente
para encher um dos mãos deles até não encher a metade deles.) (al-Bakhary). Diz o profeta
Muhammad que ( a paz esteja com ele): ( Deus Todo-Poderoso me escolheu e escolheu por
mim companheiros, Me faça deles, ministros, suportadores e parentes, então quem
repreende um deles, ficará amaldiçoado por Deus, anjos e todas as pessoas e não aceita dele
e Deus não aceita dele qualquer trabalho).
quem segue a biografia dos companheiros do profeta ( a paz esteja com ele) perceberá que
aquele companheiros conseguiram alcançar este grau e lugar alto por causa da suas
sinceridades para Deus (Todo-Poderoso), suas amor inocente para o profeta (a paz esteja
com ele)e sua assistência a si mesmos, e sua vitória para o direito e defendendo-o, fazer o
interesse público primeiro e o segundo interesse individual, a bondade de suas moral e
fazer o bom com as pessoas por isso mereceram este louvor de Deus e mereceram o amor e
a confiança do profeta ( a paz esteja com ele).
a geração dos companheiros ( Que Allah esteja satisfeito com eles) foram os primeiros que
começaram mudar o rosto da vida, terminaram a injustiça e mentindo e quebraram a
escuridão que espalhou na terra antes do missão do profeta Muhammad (Que a paz esteja
com ele). Mudaram a vida pelo o luz de Deus para direito, Justiça e Igualdade por isso amor
dos companheiros do profeta (Que a paz esteja com) é Sunhaa. Reza por eles, os considera
como exemplos superiores e os seguindo são virtudes. Deus (Todo-Poderoso) diz depois de
mencionar a descrição de migrantes e Ansar: ( E os que chegaram, depois deles,
dizem:"Senhor nosso! Perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos anteciparam, na Fé, e não
faças existir, em nossos cora-ções, ódio para com os que crêem. Senhor nosso! Por certo,
és Compassivo, Misericordiador."). Imam Al-Razi ( que Allah tem misericórdia dele) adisse: (
quem veio depois de migrantes e Ansar tinha rezá-los e lembrá-los sempre).
Nós enfatizamos que a conversa sobre a partes interessadas dos companheiros do
Mensageiro de Deus (a paz esteja com ele) e a declaração de sua presença melhora o papel
do bom setor das crianças e nossos jovens sobre ela. A educação seguida pelo estilo dos
companheiros causa valores, éticas e comportamentos positivos na comunidade em geral e
para os jovens especialmente. Então nossos jovens têm de seguir o pensamento médio (
equilibrado) que vem do pensamento direito dos companheiros do profeta Muhammad(
Que a paz esteja com ele) para Islã. Também têm que ter uma personagem especial para
ficarem prontos para espalhar a mensagem e dirrigir o navio para segurança para salvar a
nação de bagunça e confusão e chegar pelo para segurança, para o bom, a felicidade,
estabilidade e progresso.
esperamos que percebamos os valores dos companheiros do profeta (a paz esteja com ele),
seguimos sues moralidades, seus dignitários, dando seus almas e dinheiros e filhos no
caminho de Deus. e andamos seus caminho para fazer civilização e construção do Universo
para fazer a gente sabe Islã.

Senhor nosso! Perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos anteciparam, na Fé, e não faças
existir, em nossos cora-ções, ódio para com os que crêem. Senhor nosso! Por certo, és
Compassivo, Misericordiador."

