OS DEVERES DO MUÇULMANO COM OUTRO MUÇULMANO

Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, a consequência das boas ações é
dos justos. Testifico que não há nenhum Deus exceto Allah, e que
Muhammad é seu servo e Mensageiro, que a paz e as bênçãos de Deus
estejam com ele e seus companheiros até o dia do Juízo Final.
Abu Hurayrah relatou que o Mensageiro de Deus (S) disse: “O muçulmano
tem seis deveres para com outro muçulmano. Retribuir a sua saudação;
aceitar o seu convite; dar bom conselho; rogar a Allah por ele quando espirra;
visitá-lo quando doente e acompanhar o seu funeral”. Este hadith o nosso
Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) nos
mostra os deveres que todo muçulmano deve ter em relação ao seu irmão
muçulmano.
A primeira dessas obrigações: É saudá-lo com a saudação do Islam “que a
paz e a misericórdia e as bênçãos de Deus esteja com você” é a saudação
abençoada escolhida por Deus para nós, assim como o Todo Poderoso
revelou no Alcorão Sagrado SURATA Al Nur versículo 61: "Quando
entrardes em uma casa, saudai-vos mutualmente com a saudação
bendita e afável, com referência a Deus". É a saudação dos anjos, Deus
Altíssimo mencionou no Alcorão Sagrado SURATA AZ Zúmar versículo
73: “Em troca, os tementes serão conduzidos, em grupos, até ao Paraíso
e, lá chegando, abrir-se-ão as suas portas e os seus guardiões lhes dirão:
Que a paz esteja convosco! Quão excelente é o que fizestes! Adentrai,
pois! Aqui permanecereis eternamente”. E é a saudação do povo do
Paraíso, Deus Altíssimo Disse sobre o povo do Paraíso na SURATA Yunus
versículo 10: "Onde sua prece será: Glorificado sejas, ó Deus! Aí sua
mútua saudação será: Paz! E o fim de sua prece será: Louvado seja
Deus, Senhor do Universo!”. E as melhores e mais completas fórmulas de
saudação é dizer que a paz, misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com
você. Narrado por Abu Dawood, veio um homem até o Profeta (que a paz e
as bênçãos de Allah estejam com ele) e o saudou dizendo: “A paz esteja com
você" e se sentou. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele) disse: "Dez significa dez boas ações”, e então outro veio, e disse: “A paz
e misericórdia de Deus estejam sobre você”, (20) respondeu o Profeta

(SAW). Então veio outro e disse: “a paz, misericórdia e as bênçãos de Deus
estejam com você”, o Profeta o saudou e disse: (30) “Portanto, o muçulmano
não deve substituir está abençoada saudação por outras”.
A segunda obrigação: Se você for convidado para um casamento ou festa,
você deve atender ao convite desde que não haja elícitos, e atender o convite,
trará felicidade ao coração do seu irmão muçulmano, assim como o
Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “O ato
mais amado para Allah é fazer um muçulmano feliz”. Relatado por Tabarani.
A terceira obrigação: É aconselhar e orientar o seu irmão nas questões da
sua religião e sua vida e um bom conselho é a Sunna dos profetas e a
orientação dos justos e Deus Altíssimo mencionou que Noé (que paz esteja
com ele) disse ao seu povo na SURATA Al Araf versículo 62: “Comunicovos as mensagens do meu Senhor, aconselho-vos, e sei de Deus o que
ignorais”. E o conselho para o bem é das caridades contínuas mesmo depois
da morte do ser humano, o Mensageiro de Deus (S) disse: “Aquele que
indicar o caminho para o bem terá a mesma recompensa de quem o fizer”
(Musslim).
A quarta obrigação: Rogar a Deus por quem espirra, como declarado no
hadith que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)
disse: “Se um de vocês espirrar, diga: Louvado seja Allah e que diga o seu
irmão ou a seu companheiro: Que Deus tenha misericórdia de você”, se ele
lhe disser isto ele deve responder: "Que Deus te guie e restabeleça a sua vida”
A quinta obrigação: Visitar o paciente. Se o seu irmão muçulmano está
doente, você deve visitá-lo, porque isso tem grande recompensa para Allah.
O Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele)
disse: “Quando um muçulmano visitar outro muçulmano enfermo, pela
manhã, haverá setenta mil anjos que implorarão a Allah por ele, até que
anoiteça e, quando o visitar à noite, haverá setenta mil anjos que implorarão
a Allah por ele, até que amanheça. Além disso, terá um horto de frutas
maduras no Paraíso”. (AL TARMIZI). E em outro Hadith o profeta
(S.A.AW) disse: Abu Hurairah relatou que o Mensageiro de Allah
(S.A.A.W) disse: “Quando uma pessoa visita um enfermo, um anjo do céu
dirá: Abençoado seja você e abençoados sejam os seus passos. Você terá um
lugar no paraíso”. (Ibn Majah). Ao visitar o enfermo, o visitante deve

suplicar pela saúde do doente e pedir a Allah para lhe curar. Ele deve também
aconselhá-lo a se armar de paciência para superar a doença.
A sexta obrigação: Seguir os funerais, as suas virtudes são predominantes
sobre vivos e os mortos, o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse sobre o
morto: "O muçulmano que tem participando do seu funeral um grupo de
quarenta muçulmanos, que não associam parceiro algum a Allah, Allah lhes
permitirá interceder por ele”. (MUSLIM). E em outro Hadith narrado por
Malik Ibn Hubairah que o Profeta (S.A.A.W) disse: “O crente que tem como
participante no seu funeral um grupo de três fileiras de muçulmanos, terá os
seus pecados perdoados”, em outras palavras Allah concedeu o Paraíso para
esta pessoa, mas a sua virtude para os vivos o Mensageiro de Allah
(S.A.A.W) disse: “Quem presenciar o funeral até a oração terá um quilate.
Quem presenciar até o sepultamento terá dois quilates e cada um deles é do
tamanho da montanha de Uhud”.
Estas seis obrigações mencionadas nos Hadith e outras obrigações
mencionados pelo Profeta (S.A.A.W), como o apoio aos oprimidos e ajudar
os fracos e procurar eliminar as necessidades dos muçulmanos, todos
reuniram-se em um só versículo no Livro Sagrado Deus, SURATA Al
Hujarat versículo 10: "Sabe que os fiéis são irmãos uns dos outros". A
fraternidade é o título da relação entre muçulmanos, peço a Deus que perdure
este amor e a fraternidade entre os muçulmanos.

