Cumprir com as necessidades dos muçulmanos
Abu Huraira (R) relatou que o Profeta (S) disse: “Àquele que aliviar de um crente uma
angústia, das angústias desta vida, Deus aliviará algumas no Dia do Juízo; e àquele que
resolver a dificuldade de um necessitado, Deus resolverá as dificuldades, tanto nesta,
como na Outra Vida; e à pessoa que for discreta para com as faltas de um muçulmano,
Deus será discreto com as faltas dela, nesta e na Outra Vida. Deus estará ajudando seu
servo enquanto este estiver ajudando seu irmão; e àquele que empreender um caminho na
busca do conhecimento, Deus facilitará, por isso, um caminho para o Paraíso. Sempre que
se reunir um grupo de indivíduos para recitar e estudar o Livro de Deus, fazendo-o em
uma das Casas do Senhor, o sossego descerá sobre eles, e a misericórdia de Deus (louvado
seja) os cobrirá; os anjos os rodearão e serão mencionados por Deus, ante aqueles que se
encontram na Sua presença. Aquele cujas obras tenham sido rebaixadas não será
dignificado, por sua linhagem” (Musslim).
Este grande hadith indica que a recompensa depende apenas da ação, como foi dito pelo
Profeta Muhammad (S.A.A.S): “Àquele que aliviar, de um crente uma angústia, das
angústias desta vida, Deus aliviará no Dia do Juízo”.
Em outras palavras, quem ajudar um muçulmano em seus momentos mais difíceis e
aliviar um pouco ou por completo seu sofrimento, Deus aliviará algumas das suas
angústias e sofrimentos no Dia do Juízo, este ato terá a sua recompensa, pois a ação de
aliviar uma angústia na terra, a sua recompensa será o alívio de uma angústia no Dia do
Juízo.
O Profeta (S) disse: “àquele que resolver a dificuldade de um necessitado, Deus resolverá
as dificuldades, tanto nesta, como na Outra Vida”. A pessoa endividada ajudei-a a pagar
sua dívida. Se ela deve a você, perdoe-a ou de a ela uma nova chance para que possa te
pagar. Assim como Deus Altíssimo revelou no Alcorão Sagrado versículo 280 da
SURATA Al Baqara: “Se vosso devedor se achar em situação precária, concedei-lhe
uma moratória; mas, se o perdoardes, será preferível para vós, se quereis saber.”.
Depois disso o Profeta (S.A.A.S) completou dizendo: “e à pessoa que for discreta para
com as faltas de um muçulmano, Deus será discreto com as faltas dela, nesta e na Outra
Vida”, ou seja, aquele que for discreto com o erro cometido pelo seu irmão muçulmano
e o acobertou, Deus Todo Poderoso será discreto com ele nesta e na Outra Vida. Se uma
pessoa cometer um erro, falta ou pecado, temos que ver se isto ocorreu de maneira sem
querer ou por um deslize, neste caso, devemos cobri-lo.
O Profeta (S.A.A.S) continuou dizendo: “Deus estará ajudando o servo enquanto este
estiver ajudando o seu irmão”. Esta é uma frase geral, que é uma das regras gerais, e das
palavras gerais do nobre Profeta, que não estão limitadas a nada específico, além de ser

abrangente e ampla, cada ajuda de um muçulmano para seu irmão, Deus Todo-Poderoso
irá recompensá-lo e recompensar o seu irmão muçulmano em sua ajuda, mas isso se
restringe se for por virtude e por piedade. Como Deus Altíssimo mencionou na SURATA
Al MAIDA versículo 2: “auxiliai-vos na virtude e na piedade”.
Também acrescentou dizendo: “àquele que empreender um caminho na busca do
conhecimento, Deus facilitará, por isso, um caminho para o Paraíso”. Esta também é uma
porta que te leve a recompensa através da boa ação; a ação aqui é seguir no caminho do
conhecimento, para quem seguir este caminho, sua recompensa é facilitar a chegada ao
Paraíso. Quando dizemos “o caminho da ciência” estamos nos referindo à ação de ir e vir,
por exemplo.
A ação de ir e vir é quando uma pessoa, por exemplo, sai de sua casa para a escola;
Mesquita ou para um encontro de estudo em algum lugar. O caminho da ciência, por
exemplo, é quando a pessoa recebe o conhecimento através dos estudiosos, a leitura dos
livros, ou em assistir as aulas e palestras.
O Profeta (S.A.A.S) acrescentou: “Sempre que se reunir um grupo de indivíduos para
recitar e estudar o Livro de Deus, fazendo-o em uma das Casas do Senhor, o sossego
descerá sobre eles, e a misericórdia de Deus (louvado seja) os cobrirá; os anjos os
rodearão, e serão mencionados por Deus”. A Mesquita é o lugar onde se sente paz e
tranquilidade; é um lugar de adoração e oração a Deus Todo-Poderoso. Lá é o lugar onde
se faz a recitação do Alcorão. Seu estudo deve ser passado por um sábio que lhe mostre
o significado das Suratas. Se quem te passa o significado das Suratas é um sábio, ele será
cauteloso e se voltará para os livros de conhecimento, a fim de interpretar a palavra de
Deus Todo-Poderoso. E por último o Profeta (S.A.A.S) disse: “Aquele cujas obras tenham
sido rebaixadas não será dignificado, por sua linhagem”. A lição não é pela linhagem,
mas, sim, pela intenção que há nos corações e nas boas ações. Se o seu trabalho te atrasou
de entrar no Paraíso, não será a sua linhagem que correra atrás do prejuízo, mas, sim, você
mesmo. A posição do fiel perante Deus Todo-Poderoso é medida pela fé e pelas boas
ações, como o Todo-Poderoso revelou na SURATA AL HUJURAT versículo 13:
"Sabei que o mais honrado, dentre vós, ante Deus, é o mais temente”.
Por isso devemos suplicar: Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos.

