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O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) é um bom modelo em sua 

casa e vida 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " Com efeito, um 

Mensageiro vindo de vós chegou-vos; é-lhe penoso o que vos embaraça; é zeloso de guiar-

vos, é compassivo e misericordiador para com os crentes." 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 (TodoPoderoso ) escolheu Seu Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

sobre todas as criaturas, então Ele confortou seu peito, exaltou sua posição, elevou sua 

lembrança e concedeu a ele com todos os atributos da perfeição humana. Ele (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) era a mais perfeita das pessoas em caráter, a mais 

generoso, ele tem uma alma tão boa e um coração tão puro.  Ele é o mais inteligente de todos 

e o melhor entre todas as criaturas, neste respeito Allah ( Todo Poderoso) dizendo :  "  E, por 

certo, és de magnífica moralidade." 

E aquele que contempla a vida de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) descobrirá que ele foi realmente o melhor exemplo para toda a humanidade, como Allah 

(o Todo-Poderoso) dizendo:  "  Com efeito, há, para vós, no Mensageiro de Allah, belo 

paradigma, para quem espera em Allah, e no Derradeiro Dia, e se lembra amiúde de Allah." 

Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) foi o melhor marido, o melhor pai e o 

melhor avô, especialmente desde que ele disse ( que as bênçãos e a paz de Allah estejam com 

ele): "O melhor de vocês é aquele que é melhor para sua esposa, e eu sou o melhor de vocês 

para minhas esposas." 

Portanto, seria maravilhoso e interessante focalizar a luz sobre a ética e o bom tratamento do 

Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, para com seus parentes e amigos e 

sua família, então aqui está sua esposa Sra. Khadija (que Allah esteja satisfeito com ela), 

descrevendo-o (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) e dizendo: " você mantém 

os laços de parentesco, você sempre fala a verdade, você ajuda os pobres e necessitados, você 

serve generosamente aos seus hóspedes e ajuda aqueles que são atingidos por uma 

calamidade." Em uma ocasião, uma velha veio ao Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele, e o Profeta por sua parte a recebeu com alegria e generosidade, sua esposa 

Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, o perguntou por que de sua atenção para a dita 

velha.  Então o Profeta respondeu dizendo: "Ela costumava nos visitar na época em que 

Khadijah estava viva, e a lealdade faz parte da fé."  

Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) ajudou sua família em suas 

necessidades, como Sra Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) dizendo: " Ele ( que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) remendava sandálias, remendava e costurava roupas e 

ele ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) trabalhava como qualquer homem 
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trabalha em sua casa. " Sra Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) foi perguntada: " O que 

o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, faz em sua casa? " Ela respondeu: 

" Ele trabalhou como qualquer homem trabalha em sua casa. " Incluindo que ele (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) às vezes quando chega a noite ele caminhava com Sra. 

Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) e conversava com ela. 

Suas filhas (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) tiveram uma grande parte de 

sua bondade e generosidade. Sua filha, Sra. Fatimah (que Allah esteja satisfeito com ela), 

quando ela veio visitá-lo (o Profeta), ele se levantou para (dar as boas-vindas), pegou-a pela 

mão, beijou-a e a fez sentar-se onde ele estava;  e quando ele foi visitá-la, ela se levantou para 

(dar as boas-vindas) a ele, tomou-o pela mão, beijou-o e o fez sentar-se onde ela estava. Sra. 

Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) dizendo: " Em uma ocasião, todas as esposas do 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estavam com ele quando sua filha, 

Fátima (que Allah esteja satisfeito com ela), que andava segundo o estilo de seu pai, foi até lá.  

Ele ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) a acolheu dizendo: "Bem-vinda, minha 

filha", Ele a fez sentar-se ao lado dele ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele). 

********** 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

E nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) foi o melhor avô de seus 

netos, honrando-os, tratando-os com bondade e ele tinha o hábito de oferecer carinho a eles, 

e ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estava fazendo um sermão, então Al-

Hasan e Al-Husain vieram, vestindo camisetas vermelhas e tropeçando nelas. O Profeta que a 

paz e as bênçãosde Allah estejam com ele) desceu, interrompendo a si mesmo, e os pegou, 

então ele voltou para o minbar. E nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) viu nosso Mestre Husain (que Allah esteja satisfeito com ele) brincando com meninos na 

rua. O Profeta veio na frente do povo e estendeu as mãos, e a criança começou a correr aqui 

e ali.  O Profeta o fez rir até que ele o pegou, então ele colocou uma mão sob seu queixo e a 

outra em sua cabeça e o beijou, e disse: "Husain é parte de mim e eu sou parte dele. Que Allah 

ame aqueles que amam  Husain." 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estava orando com o povo um 

dia, então sua neta, Sra. Umamah (que Allah esteja satisfeito com ela), veio até ele. Ele 

costumava carregá-la nas mãos quando estava de pé e colocá-la no chão quando se prostrava. 

Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estava brincando com Zainab, a filha de 

sua esposa, Umm Salamah (que Allah esteja satisfeito com ela), e ele dizia repetidamente: "Ó 

Zainab, ó Zainab." 

Precisamos desesperadamente imitar o exemplo de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) e segui-lo em todos os assuntos de sua vida. Ele (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) era o homem mais misericordioso , gentil, generoso, o mais 

verdadeiro, o mais justo e o mais corajoso.  Da mesma forma, seguindo o caminho do Profeta, 

a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, e tomá-lo como exemplo é a prova de nosso 

amor por ele, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, onde Allah ( Todo Poderoso) 



dizendo:" Dize: "Se amais a Allah, segui-me, Allah vos amará e vos perdoará os delitos." E 

Allah é Perdoador,Misericordiador." 

Ó Allah, conceda-nos para imitar o seu Profeta " que a paz e às bênçãos de Allah estejam 

com ele" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


