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 Imagens brilhantes da vida dos companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão 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 magnífico triunfo." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é 

seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Allah ( Todo Poderoso ) escolheu seus profetas e mensageiros ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com eles ) da Sua criação. Allah ( Todo Poderoso ) disse: "Allah escolhe 

Mensageiros, entre os anjos e os homens. Por certo, Allah é Oniouvinte, Onividente." Além 

disso, Allah ( Todo Poderoso ) selecionou aqueles que ajudam Seus mensageiros a transmitir 

a mensagem de seu Senhor.Allah ( glorificado seja) escolheu para seu Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) homens puros e companheiros gentis, que acreditaram 

nele, o apoiaram, o defenderam e seguiram a luz que desceu com ele (a luz que ele havia 

revelado..). Abdul-lah Ibn Masoud que Allah esteja satisfeito com ele) disse : “Allah ( 

glorificado seja) observou os corações de Seus servos e escolheu Mohamed ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) o enviarou com Sua mensagem e o escolheu por causa de 

Sua ciência, então Ele observou os corações do povo após o Profeta e selecionou seus 

companheiros, considerando-os como apoiadores de Sua religião e ministros de seu Profeta, 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, portanto, o que os muçulmanos pensam 

que é bom, é bom para Allah ( glorificado seja) e o que parece errado, é ruim para Allah ( 

glorificado seja). 

Os companheiros do Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, tinham a fé 

mais sincera entre o povo, eram os mais sábios, da compreensão mais rigorosa. Eles 

carregavam a bandeira da religião para todas as partes do mundo com sabedoria e belas 

palavras, enviaram a mensagem de seu Senhor da melhor maneira e mereciam ser a seleção 

de Allah ( glorificado seja) para Seu Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allahestejam com 

ele). Ibn 'Abbas (que Allah esteja satisfeito com eles) disse nas palavras de Allah: "Dize: 

"Louvor a Allah, e que a paz seja sobre Seus servos, que Ele escolheu!" Os companheiros de 

Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) Allah ( Todo Poderoso ) os 

escolheu para seu profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele). São aqueles 

que obtiveram o método do Islã a partir de sua fonte pura e não se desviaram do caminho 

certo. 

A vida dos companheiros tinha muitas imagens brilhantes que incorporavam a aplicação 

prática do verdadeiro Islã. Dessas imagens é misericórdia. O Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) plantou em seus companheiros o caráter de misericórdia. Por 

https://portalpesquisa.com/egito/republica-arabe-do-egito.html


exemplo, quando 'Umar Ibn Al Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) um dia ele beijou 

um de seus filhos, ele o viu' Uyaynah Ibn Hisn e disse: Você o beija e tu és o emir dos 

crentes? Se eu fosse o emir dos crentes, nunca beijaria nenhum dos meus filhos. Umar Ibn Al 

Jattab disse ( que Allah esteja satisfeito com ele) disse : “E o que posso fazer se Allah tivesse 

tirado a misericórdia do seu coração? Allah tem misericórdia de seus  servos 

misericordiosos. Nesta situação, Umar (que Allah esteja satisfeito com ele), seguiu o Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) na situação em que ele beijou Alhasan, 

filho de Ali, que Allah esteja satisfeito com os dois, estando com ele Al Aqrau Ibn Habis. E Al 

Aqrau disse: Bem, tenho dez filhos e não beijei nenhum deles. Então o Mensageiro de Allah 

olhou para ele e disse: "Aquele que não é misericordioso com os outros, não será tratado 

com misericórdia." 

Também os companheiros do Profeta (que Allah esteja satisfeito com eles) foram exemplos 

de perdão e tolerância. Uma das imagens mais brilhantes é a atitude de Abu Bakr As-seddiq( 

que Allah esteja satisfeito com ele) que ajudou economicamente para Mistah bin Azáza, 

porque ele é o parente dele. Mistah falou contra a Sra. Aisha (que Allah esteja satisfeito com 

ela), e quando Allah revelou sua inocência, Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com ele) 

quis abster-se de gastar em Mistah, então Allah revelou: "E que os dotados dentre vós, do 

favor e da prosperidade, não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos 

necessitados e aos emigrantes no caminho de Allah. E que eles os indultem e os tolerem. 

Não amaríeis que Allah vos perdoasse? E Allah é Perdoador, Misericordiador." Então Abu 

Bakr disse: Sim claro! Por Allah! Quero que Allah me perdoe e ele retornou a Mistah o que 

costumava dar a ele. 

Destas imagens também a alta magnanimidade e competição nos atos de misericórdia. 

Desde que os companheiros aprendidos com o Profeta ( a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele, tenham grande magnanimidade) estejam em competição para fazer o bem e 

sempre estejam na vanguarda. O Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse : “Então, quando você pergunta a Allah, pergunte a Al-Firdaws, porque está no meio do 

Paraíso e é o lugar mais alto do Paraíso, e acima dele está o Trono do Misericordioso, e ali 

nascem os rios do Paraíso.” Isso foi que fez os companheiros aspirar à glória. ‘Umar Ibn Al 

Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele:“ Um dia, o Mensageiro de Allah, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, ele nos ordenou dar esmolas; e eu tinha dinheiro, falei: 

hoje vou poder vencer Abu Bakr, trouxe metade do meu dinheiro, o Mensageiro de Allah ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : O que você deixou para seus 

parentes? Eu disse: a mesma quantia que eu trouxe. Então Abu Bakr veio, que Allah esteja 

satisfeito com ele, carregando tudo o que tinha  o Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse : O que você deixou para sua família? Ele disse: eu 

deixei Allah e Seu Mensageiro. ” 

Kaab Al Aslami ( que Allah esteja satisfeito com ele) disse: " Eu estava dormindo com o 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) e eu lhe trouxe água 

e o que ele precisava. Ele me disse: pergunte (o que quiser). Eu disse: pergunto à sua 

empresa no paraíso. Ele (O Profeta) disse: Ou qualquer outra coisa além disso. Eu disse: Isso 

é tudo (o que eu preciso). Ele disse: Então me ajude a conseguir isso, dedicando-se muitas 

vezes à prostração." 

Preferência e castidade: o Al-Ansar (que receberam o Profeta, que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele, em Medina e o ajudaram) foram um grande exemplo de preferência. 

Foi narrado por Abu Huraira ( que Allah esteja satisfeito com ele) disse: " Um homem veio ao 



Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) e disse: "Ó 

Mensageiro de Allah! Estou sofrendo de cansaço e fome". O Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele ) enviou (alguém) às esposas (para conseguir alguma coisa), mas o 

mensageiro não encontrou nada com elas. Então o Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse (para seus companheiros). " Não há alguém que 

possa ajudar esse homem hoje à noite para que Allah seja misericordioso com ele? " Um 

homem de Ansari levantou-se e disse: " Eu, ó Mensageiro de Deus, foi para sua família, ele 

disse à esposa: Convidado do Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele), Não poupa 

nada, ele disse: pelo o nome de Deus temos só a comida dos meninos, ele disse: Se os 

meninos queriam jantar, os durma e venha,  feche o luz vamos dormir sem comida e ela faz, 

Então o homem foi ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) amanhã, e O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Allah 

ficou surpreso e glorificado - ou riu - de tanto em diante desse homem e dessa mulher.", O 

Deus desceu o versículo { E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em necessidade}.   

Em uma posição maravilhosa que combina o altruísmo dos Ansar (que Allah esteja satisfeito 

com eles) e a castidade dos imigrantes (que Allah esteja satisfeito com eles), Sayyidina Sa'd 

ibn al-Rabi '(que Allah esteja satisfeito com ele) ofereceu a Sayyid' Abd al-Rahman ibn 'Awf 

(que Allah esteja satisfeito com ele) para compartilhar seu dinheiro com ele, ele se reuniu 

com nosso mestre Abdul Rahman (que Allah esteja satisfeito com ele) com toda bondade e 

pediu que ele lhe mostrasse o mercado e um comerciante e diligente até se tornar um dos 

mais ricos da cidade. 

Incluindo: de volta à direita, os Companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) estavam 

ansiosos pela direita, Foi narrado que Abu Masood Ansari (que Allah esteja satisfeito com 

ele), ele disse: eu bati um menino de mim, e ouvi por detrás de mim uma voz: (eu sei, o pai 

de Massoud, Deus apreciá-lo de você sobre ele), olhou por atras e achou o Mensageiro de 

Deus (que a paz esteja com ele), eu disse: Ó  O Mensageiro de Allah é livre para o rosto de 

Deus, Ele disse: "Se você não fez o fogo te comesse" ou "tocou o fogo". 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) incutiu em seus companheiros 

o valor de cumprir o pacto e instou-os a cumpri-la, Este foi nosso mestre Muawiya ibn Abi 

Sufyan (que Allah esteja satisfeito com eles) na prática; Foi entre ele e Romana um pacto,  

de modo que Muawiyah (que Allah esteja satisfeito com ele) aproximou das fronteiras dos 

romanos, se a data terminasse surpreendente Luta contra eles, Um homem dos 

companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) o seguiu, Ele dizendo: 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, o cumprimento e nenhuma traição, então olhe, se é Amr ibn 

Absa (que Allah esteja satisfeito com ele), Muawiyah (que Allah esteja satisfeito com ele), 

perguntou a ele, e ele disse lhe: Ouvi o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) diz: 

(Quem estava entre ele e o povo um pacto,  não aperta o nó e não o resolve até o tempo 

decorrido ou ostraciza a ambos), então Muawiya (que Allah esteja satisfeito com ele) voltou.  

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e por mim. 

* * * 

 Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há Deus senão Alá 

sozinho, e não há parceiro para ele, e eu testemunho que nosso Senhor e Profeta 

Muhammad é Seu servo e Mensageiro, Deus o abençoe e abençoe, e Sua família e 

companheiros ate o dia de Juízo Final 



 Irmãos do Islã: 

Os Companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) foram um bom exemplo na 

reconstrução da religião mundial, cada um deles tinha um trabalho a fazer, e melhorou e 

dominou, era o comerciante, o líder e o detentor da ciência, e assim por diante. O 

Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele)diz:(A Pessoa mais gentil de meu povo pelo 

meu povo é AbuBakr, e o mais intenso na religião de Deus é Omer, e o mais tímido é Osman, 

e o mais conhecidor pelo Haraam (o proibido) e Halal (o permetido) é Maaz Ibn Jabal, o mais 

ler o livro de Deus é meu pai, ensinar oferecendo obrigatória Zaid ibn Thabit, e toda nação 

tem guardador e o guardador da nação é Abu Ubaidah Ibn Algarh.).  

 As obras dos Companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) tiveram bons frutos, e 

(que a paz esteja com ele) os encoraja e lembra cada um dos mais bem dominados, em 

homenagem a ele e ao seu trabalho, incluindo o que era do nosso mestre Osman bin Affan 

(que Allah esteja satisfeito com ele) em Tabuk, Onde ele entrou no Profeta (que a paz esteja 

com ele), e com ele mil dinares, e a derramou no colo do Profeta (que a paz esteja com ele), 

ele disse (que a paz esteja com ele): (Othman nunca mais foi prejudicado por causa do que 

fez).  

Incluindo: tem certeza do que é halal e controle de Deus em todas as questões, e era isso 

que era do nosso mestre Jarir bin Abdullah (que Allah esteja satisfeito com ele) quando ele 

ordenou seu servo que lhe comprasse um cavalo e comprou um cavalo por trezentos 

dirhams, e levou ele e seu dono para pagar o preço, Jarir disse ao dono do cavalo:( Seu 

cavalo é melhor que isso e merece mais dinheiro, Então ele ainda aumenta em cem até 

atingir oitocentos dirhams, então ele comprou), Foi dito a ele e ele disse: Eu prometi 

lealdade ao Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) para aconselhar todos os 

muçulmanos). 

Todos sabiam o que ele estava fazendo e não excederam o que ele tinha, e nosso mestre 

Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com ele) e nosso mestre Omar bin al-Khattab (que Allah 

esteja satisfeito com ele) assumiram o judiciário. Nosso mestre Omar (que Allah esteja 

satisfeito com ele) ficou por um ano, e ninguém se candidatou a ele, e então ele pediu de 

Abu Bakr (que Allah estivesse satisfeito com ele) para isentá-lo do judiciário, Ele disse: você 

pede isenção por causa das dificuldades do judiciário, Omar? 'Omar (que Allah esteja 

satisfeito com ele) disse: Não, ó Khalifa do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele); 

(Mas eu não preciso de mim quando o povo acredita em Deus, cada um deles sabia o seu 

direito, não pediu mais dele, e o dever, ele não falhou em sua atuação, cada um ama por seu 

irmão o que ele ama por si mesmo, se um deles não o inspecionasse e se o doente 

retornasse, se ele não tivesse sua ajuda, e se precisasse de ajuda, e se fosse ferido e 

atribuído, e seus conselhos religiosos, e os criasse para promover a virtude e proibir o mal, 

então o que eles quebram?  O que eles estão levando?).  

Mas o que precisamos retornar à moral desses bons modelos dos companheiros do 

Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) e criar ética, e mostrar a imagem certa da 

religião do Islã, religião da misericórdia, tolerância, humanidade e paz para todas as pessoas. 

(Oh Deus, salve-nos nosso país, nossa nação, nosso povo, nosso exército e nossa polícia, e 

torne o Egito generosa prosperidade e o resto dos mundos) 

 



 

 

 

 

 


