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A vida do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) é um exemplo prático 

do verdadeiro Islã 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: "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." 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 ( glorificado seja) enviou seu Mensageiro Mohamed ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) como um guia, albriciador, para convidar [a acreditar em Allah com Seu 

consentimento, e tocha luminosa, com uma mensagem final, universal, válida e reformadora 

em todos os tempos e lugares. Isso exigia que o Mensageiro de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) fosse um exemplo prático do Islã correto, com seus ditos, 

feitos e todas as suas situações.Isso não é nada estranho, para o profeta  (que a paz esteja 

com ele) porque ele estava comprometido com a abordagem do Alcorão em suas relações 

com seu Senhor e com todas as pessoas em suas diferentes etnias, cores e crenças. 

Portanto, quando foi perguntado à Mãe dos Crentes "Aísha" que Allah está satisfeito com 

ela, sobre o caráter do Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ela 

respondeu: " O caráter do Profeta de Allah era o Alcorão. ” 

Quem contempla a história do Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

observa que ele foi um bom exemplo em todas as suas situações, ditos e atos, além de sua 

sinceridade e fidelidade. Nesse sentido, o Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) ele foi sincero e honesto ao longo de sua vida até ser chamado de "o sincero e 

honesto". 

Quando Heráclio, o rei bizantino ligou para Abu Sufian Ibn Harb - antes de abraçar o Islã - 

para perguntar sobre o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) Eles tiveram uma longa conversa, na qual Heráclio perguntou a Abu Sufian: "Você o 

acusou de mentiroso antes que ele dissesse o que disse?" Ele respondeu: "Não". Heráclio 

perguntou: "Ele quebrou os convênios?". Ele respondeu: "Não, mas acabamos de concordar 

com uma trégua e não sabemos agora o que ele fará". Abu Sufian comentou: "Esta foi a 

única palavra que eu pude digitar algo (que eu poderia usar contra o Mensageiro de Allah". 

O caráter de fidelidade parecia muito claro no Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) na noite em que emigrou para Medina, quando ordenou que Ali Ibn Abi 

Taleb( que Allah está satisfeito com ele) dormisse em sua cama e esperasse até que ele 

devolveu os depósitos a seus proprietários, mesmo que eles fossem seus inimigos que o 

expulsaram, danificaram a ele e seus companheiros, que Allah está satisfeito com eles e se 

apropriou de tudo o que possuíam. Para o muçulmano não é permitido trair nem mesmo 
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seus inimigos. Allah ( Todo Poderoso) disse: "E, se temes traição de um povo, deita fora teu 

pacto com eles, do mesmo modo que eles o fazem. Por certo, Allah não ama os traidores." 

O profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Dá o depósito àquele 

que o depositou com você, e não trai quem te traiu. 

A fidelidade do Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele: O Profeta, a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, foi o mais fiel do povo, que nunca se tornou 

irreconhecível para ninguém, nem esqueceu o favor que alguém lhe havia feito e, além 

disso, recompensou todos os que lhe haviam feito um favor. Nesse contexto, antes de sua 

morte, o Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “Nós 

recompensamos todos aqueles que nos fizeram um favor, exceto Abu Bakr, que Allah o 

recompensará no Dia final ”. 

Um dos aspectos da fidelidade do Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

é a atitude dele com a Mãe dos Crentes, a Sra. "Khadiga" que Allah esteja satisfeito com ela, 

quando ele era amante , apreciativo e fiel a ela em sua vida e após sua morte. O Profeta( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) expressando sua posição, disse: “Allah não 

me concedeu nada melhor que ela, porque ela acreditava em mim quando todos não me 

acreditavam e todos me rejeitavam, e disponibilizavam todas as suas propriedade para mim 

nos momentos mais críticos. Allah me agradeceu através de Khadiga filhos que outras 

mulheres não me deram.” Por outro lado, a Mãe dos Crentes "Aísha" que Allah esteja 

satisfeito com ela, disse: "Eu não tinha ciúmes de uma das esposas do Profeta, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, mas de Khadija, embora eu nunca a tenha visto, no 

entanto, o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) a mencionou muitas 

vezes e quando ele sacrificava um camelo, ele o dividia em partes e o enviava aos amigos de 

Khadiga. " 

Destes aspectos, também sua fidelidade aos não-muçulmanos. No dia da batalha de Badr, 

disse o Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: “Se Al-Motaam Ibn Adí 

estivesse vivo e me falasse sobre esses prisioneiros, gostaria de libertá-los. ”Deve-se 

mencionar que Al-Motaam Ibn Adí havia feito um favor ao Profeta, que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele,  o profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

entrou em sua proteção em Meca após seu retorno da viagem de Attaif. 

Também o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, foi fiel aos seus 

inimigos, mesmo em tempos de guerra. Hudhayfah ibn Al-Yamân relatou: " Nada me 

impediu de estar presente na Batalha de Badr, exceto este incidente. Eu saí com meu pai 

(para participar da Batalha), mas fomos capturados pelos descrentes de Quraish. Eles nos 

perguntaram: vocês querem ir com Muhammad? 'Respondemos:' Não queremos ir com ele, 

só queremos voltar para Medina. Então eles tiraram de nós um pacto em nome de Deus que 

voltaríamos a Medina e não lutaríamos ao lado dele. (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ). Chegamos ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) e contamos o incidente a ele. Ele disse: "Devolva os dois (para Medina), 

cumpriremos o pacto feita com eles e procuraremos a ajuda de Allah contra eles." 

O Profeta também foi um modelo único e um bom exemplo no trato com as esposas dele. 

Ele viveu com suas esposas uma vida feliz, na qual todos se refletem os aspectos do amor, 

misericórdia, modéstia e bondade. O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele, nunca foi arrogante com suas esposas, mas estava gentilmente lidando com elas, Allah, ( 

Todo Poderoso ) dizendo  No Nobre Alcorão: " E convivei com elas, convenientemente." E 



também ( Todo Poderoso ) dizendo: "E, dentre Seus sinais, está que Ele criou, para vós, 

mulheres, de vós mesmos, para vos tranuilizardes junto delas, e fez, entre vós, afeição e 

misericórdia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete." 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) era um marido compassivo, 

gentil com suas mulheres, e em uma cena humana maravilhosa para um marido afetuoso 

com sua esposa, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) apaga o efeito 

de chorar com sua mãe onorosa de Safiya (que Allah esteja satisfeito com ela), Diz Malik bin 

Anas (que Allah esteja satisfeito com ele):. (Safia era com o Mensageiro de Deus (que a paz 

esteja com ele) numa viagem, e ela andava lentamente na marcha, o Mensageiro de Deus 

(que a paz esteja com ele) a recebeu, Ela estava chorando e diz: me obriga subir em um 

camelo lento  E o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

passou as mãos nos olhos dela e a silenciou. 

Como (que a paz esteja com ele) era um modelo e um bom exemplo em suas relações com 

seus filhos e netos, o que é maior (que a paz esteja com ele), pai e avô misericordioso, 

carrega para seus filhos e netos todos os significados de amor, bondade e misericórdia, diz a 

mãe da fiel Sra. Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela):  Eu nunca vi ninguém respeito 

bastante e misericordioso como o Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) com 

Fátima a menina do Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) disse: Quando ela 

entrou, o Profeta (que a paz esteja com ele), ele se aproximou dela, beijou-a e a sentou 

perto dele ...). 

Foi narrado que Abu Hurayrah (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) encontrou al-Hasan ibn 'Ali (que a 

paz esteja com ele) e ele tem Aqra bin Habis Al-Tamimi estava sentado, Al-Aqra disse: 

“Tenho dez filhos que ninguém aceitou deles, e o Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse-lhe:“ (Quem não tem piedade não será tido 

piedade)," Ele prostrou (que a paz esteja com ele) um dia e prolongou a prostração, quando 

passou a oração, as pessoas disseram: Ó Mensageiro de Allah, você prostrou em tua oração 

um prostrado que não costumava prostrar, foi ordenado a fazer? Ou foi revelado a você? Ele 

disse (que a paz esteja com ele): (Tudo o que não era; mas meu filho mantou em cima de 

mim, então eu odiava apressá-lo ate terminar). 

No entanto, enfatizamos que este não era apenas para seus filhos e netos; era um método 

aplicado por (que a paz esteja com ele) com todos, sem distinguir entre um deles, ele era 

bom para todos, Foi narrado que Usamah ibn Zayd (que Allah esteja satisfeito com eles), do 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), disse que ele estava levando ele 

e al-Hasan, e diz:" (Ó Deus, eu os amo, então ame os)", Este Anas ibn Malik (que Allah esteja 

satisfeito com ele), diz: "Eu servi o Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) por dez 

anos, nunca ficou nervoso comigo e nunca ele disse sobre algo que eu fiz, por que você fez 

isso?  Nada que eu deixei, por que você deixou?  " 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) também seguiu seu exemplo de 

bom tratamento para seus companheiros. Ele compartilhou suas alegrias e tristezas, 

inspecionou seus ausentes, retornou seus pacientes, se preocupou com seus assuntos e 

levou em consideração seus sentimentos em todos os assuntos de suas vidas, Com relação a 

Samak ibn Harb (que Allah esteja satisfeito com ele), ele disse: Eu disse a Jabir ibn Samra 

(que Allah esteja satisfeito com ele): Você estava sentado com o Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele)?  Ele disse: sim, muito, Ele (que a paz esteja com 



ele)  não ressuscitou de sua oração, que ele fez pela manhã até o sol nascer e quando o sol 

aparece, ele se levanta, e eles estavam conversando sobre a questão de Aljahlia e riam e olo 

profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) sorria.  

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 são Seu servo e Mensageiro, Deus o abençoe e abençoe, e sua família e 

companheiros. 

 Irmãos do Islã: 

Como o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) era um modelo aplicado do 

verdadeiro Islã em sua humanidade e moral, o mesmo era (que a paz esteja com ele) um 

modelo com moderação e o contemplador das provisões da Sharia chamado pelo 

Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) vê o método da moderação é clara em todas 

as suas áreas, A mãe dos crentes Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) diz: (O 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) não escolheu entre 

duas coisas, a menos que ele escolhesse o mais facil,  se não era um pecador, se era um 

pecado, fica mais longe dele.), O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse: "A religião é um prazer, e ninguém será elogiado, exceto pela predominância da 

religião, e eles retribuirão, se aproximarão, pregarão e buscarão ajuda". 

A fim de manter essa moderação, o Profeta (que a paz esteja com ele) avisou de todas as 

manifestações da radicalizção, especialmente radicalizmo na religiosidade, Ele negou que 

qualquer um de seus companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) no culto exagerou 

sua graduação por moderação, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse: "Ó povo, cuidados do radicalizmo na religião, foram destruidos aqueles que estavam 

diante de vocês que fazem radicalizmo na religião". 

O que precisamos lamentar o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) e seguir sua 

orientação, e rastrear seu impacto na divulgação clara da mensagem de luz e orientação, 

conforme revelado por Deus Todo-Poderoso a todas as criaturas, suavidade, compaixão, e 

formação de corações, a mensagem do Islã é apenas, toda misericórdia,  Tolerância, 

benefício, humanidade. 

Oh Deus, concede-nos o seu amor, e o amor do seu mensageiro (que a paz esteja com ele), e 

todo o trabalho nos aproxima do seu amor, e torna o Egito seguro, paz e o resto dos 

mundos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


