Difundir a Saudação

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre o Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros.

Difundir a saudação é uma das condutas islâmicas, que a nossa correta
religião nos propagou pela sua grandiosa posição perante Deus e as
pessoas. Então a saudação é um dos nomes nobres de Deus Altíssimo, assim
como Nos revelou no Alcorão sagrado na SURATA AL HASHR versículo 23:
“Ele é Deus; não há mais divindade além d’Ele, Soberano, Augusto,
Pacífico.”, é o um dos nomes do Paraíso, Deus Altíssimo mencionou na
SUARATA AL ANAM versículo 27: “Obterão a morada de paz junto ao seu
Senhor, porque ele será o seu protetor por tudo quanto fizerem.”,
também é a saudação de Deus ao povo do Paraíso, Deus Todo-Poderoso
revelou na SURATA AL AHZAB versículo 44: "E glorificai-O, de manhã e à
tarde.", a saudação dos anjos como nos foi revelado na SURATA AR RA´AD
versículos 23 e 24: “E os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os:
Que a paz esteja convosco por vossa perseverança! Que magnífica é a
última morada.”, a saudação dos moradores do paraíso uns com os outros
como foi mencionado na SURATA YUNUS versículo 10: “Onde sua prece
será: Glorificado sejas, ó Deus! Aí sua mútua saudação será: Paz!”, a
saudação dos vivos e dos mortos, para os vivos é um dos direitos mútuos,
assim como o Profeta (S.A.A.W) disse: "“O muçulmano tem cinco deveres
com os demais muçulmanos: retribuir a saudação..."Abu Huraira e além de
ser a saudação dos vivos para os mortos, de acordo com o Profeta
Muhammad (S.A.A.W) veio ao cemitério e disse: "Que a paz esteja com os
habitantes deste cemitério dos crentes; se Deus quiser, iremos juntar-nos
a vós." (MUSLIM).

O Profeta (S.A.A.W) descreveu o status da saudação perante o miserável
dizendo: "O mais miserável de todos é aquele que poupa uma saudação"
(Tabarani), além também da inveja dos judeus com a nossa saudação
(salam), Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela relatou que o Profeta a
paz esteja com ele disse: "O que os judeus invejam é algo que os enfureceu
pela saudação segura, e esta inveja está realmente clara." Os judeus vieram
até o profeta (S.A.A.W) e disseram “veneno sobre ti", o profeta (S.A.A.W)
respondeu " a vocês". Aisha que Deus esteja satisfeito com ela se revoltou
dizendo: "veneno sobre vocês, que Deus descarregue a sua fúria e os
amaldiçoe.", o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse: “Ó, 'Aisha, seja
bondosa, e cuidado com a violência ou obscenidade, ela respondeu “Não
ouviu Mensageiro de Allah, o que eles disseram? Ele disse ou você não
ouviu o que eu disse? Respondi a eles, Deus me atenderá, e a eles não."
Os frutos e benefícios em difundir a saudação:
(1) Espalhar a afeição e amor entre os muçulmanos, o Profeta (S.A.A.W)
disse: “Não alcançareis o Paraíso até que sejam autênticos crentes; e não
sereis autênticos crentes até que vos ameis uns aos outros. Quereis que vos
indique algo que, se o fizerdes, vos amareis mais? Pois difundi a saudação
entre vós.” (Muslim).
A sabedoria na saudação nos encontros: Porque são as primeiras razões de
familiaridade e humildade e evita a arrogância, elimina o abandono, o
rompimento das relações, a inimizade e a Imoralidade, diz Omar que Allah
esteja satisfeito com ele: “Três descrevem para você o afeto do seu irmão:
ao encontra-lo o saúda, recebe-lo bem nas reuniões e chama-lo pelos
nomes mais queridos por ele.”

(2) Razão para o perdão dos pecados, Al Bará (R) relatou que o Mensageiro
de Deus (S) disse: “Quando dois muçulmanos se encontrarem e se derem
as mãos, Deus perdoará as suas faltas antes mesmo que eles se separem.”
(Abu Daúd

(3) A multiplicação das ações virtuosas, Imran Ibn al Huçain (R), contou que
certo dia apareceu um homem aonde se encontrava o Profeta (S) e o
saudou, dizendo: “A paz esteja contigo!” O Mensageiro de Deus (S) lhe
retribuiu a saudação, e disse: “Dez!” Aquele homem se sentou, e logo
apareceu outro e fez a saudação: “A paz e a misericórdia de Deus estejam
convosco!” O Profeta lhe retribuiu a saudação, e disse: “Vinte!” Dali a pouco
chegou outro, e os saudou, dizendo: “A paz, a misericórdia as bênçãos de
Deus estejam com convosco!” Devolveu-lhe a saudação, e disse: “Trinta!”
(Abu Daúd e Tirmizi), é uma grande oportunidade para aumentar as boas
ações, então Ibn Omar costumava dizer: "Eu saía para o mercado somente
para saudar e ser saudado” Narrado por Ibn Abi Shaybah.

(4) A entrada ao Paraíso, Abdullah Ibn Salam (R) relatou que ouvira o
Mensageiro de Deus S) dizer: “Ó humanos, difundi a saudação de paz! Dai
de comer aos pobres, mantende os laços familiares e rezai enquanto
dormem as pessoas! Desse modo, entrareis em paz no Paraíso!” (Tirmizi)

(5) Aquele que inicia a saudação é o melhor entre as pessoas, Abu Aiyub
(R) relatou que o Profeta (S) disse: “Não é permissível que um muçulmano
fique longe do seu irmão por mais de três dias, muito menos que, quando
se encontrem, evitem um ao outro. O melhor dos dois é aquele que
primeiro saúda o outro.” (Muttafac alaih).

A ética da saudação:
Primeiro: Os jovens devem dirigir a saudação ao mais velho, o cavaleiro ao
no caminhante, o caminhante ao parado e o indivíduo ao grupo, Abu
Huraira (R) relatou que o Mensageiro de Deus (S) disse: “O cavaleiro deve
dirigir a saudação ao caminhante; o caminhante, ao parado; o indivíduo, ao
grupo; e o mais novo, ao mais velho.” (Muttafac alaih). Foi perguntado
porquê? A resposta: é para semear a humildade, veneração e respeito

mútuo, pois a saudação do jovem ao mais velho e o indivíduo ao grupo por
direito, o caminhante ao parado pela semelhança com alguém entrando na
casa e o cavaleiro ao caminhante para não se sentir arrogante em sua
montada.... e assim por diante.

Segundo: Saudar de forma gentil e amigável com voz baixa se as pessoas
estiverem dormindo para não os perturbar, Al Micdad (R) relatou:
“Tínhamos por costume reservar para o Profeta (S) a sua parte do leite.
Então, quando se fazia noite, aproximava-se de nós, e nos saudava com a
saudação de paz, de maneira que não despertasse a ninguém que estivesse
dormindo.”. (MUSLIM).

Terceiro: Não designar alguém para saudar os outros, isto pode semear o
ódio entre as pessoas.

Quarto: É permissível repetir a saudação se houver muitas pessoas, ou por
receio de alguém não ouvir, Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse
que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) quando
saudava costumava saudar por três vezes. Narrado por al-Bukhaari.
Sexto: É desejável saudar ao entrar ou sair de um lugar, ao entrar saudar as
pessoas presentes, Allah Altíssimo mencionou na SURATA AN NUR
versículo 27: "Ó fiéis, não entreis em casa de alguma além da vossa, a
menos que peçais permissão e saudeis os seus moradores.". Anas Ibn
Málik (R) relatou que o Profeta (S) disse a ele: “Filho, quando entrares em
casa, saúda os teus familiares com a saudação da paz. Isso será uma fonte
de bênção para ti e para os membros de tua família.” (Tirmizi), e se não
estiver ninguém na casa saúda, Allah Todo-Poderoso revelou na SURATA
NA NUR versículo 61: “Quando entrardes em uma casa, saudai-vos
mutualmente com a saudação bendita e afável, com referência a Deus.”.

Um Mujahid (que luta pela causa justa) disse: "Se você entrar em uma casa
onde não há ninguém, diga: "Que a paz esteja sobre nós, sobre os servos
justos de Allah".

Conceitos errados em difundir a saudação
Primeiro: Se houver desavença entre duas pessoas e uma delas quer ganhar
a satisfação de Deus Altíssimo, iniciará com a saudação isso é algo a ser
elogiado, mas se o outro não lhe respondeu a saudação, e isso se repete,
depois o primeiro deixará de saudar com o pretexto de que o outro não o
responderia, o erro está sendo cometido, Abu Aiyub (R) relatou que o
Profeta (S) disse: “Não é permissível que um muçulmano fique longe do seu
irmão por mais de três dias, muito menos que, quando se encontrem,
evitem um ao outro. O melhor dos dois é aquele que primeiro saúda o
outro.” (Muttafac alaih), e em um outro dito (Hadith) o Profeta (S.A.A.W)
disse: " A saudação (salam) é um nome dos nomes de Allah, e a colocou no
terra para voces difundi-la, então se o homem saudou um grupo e ele
responderam, ele terá um grau de virtude a mais, porque ele iniciou a
saudação, se eles não responderam, responderá o melhor e o mais bondoso
entre eles." (ATABARANI)
Segundo: Tem pessoas que saúdam somente aqueles que conhecem, ou
aqueles que possuem cargos, prestigio ou riqueza, mas os pobres não
recebem a saudação, e isso é errado porque a saudação (salam) é um
direito de todos, Abdullah Ibn Amr Ibn al ‘As (R) relatou que um homem
perguntou ao Mensageiro de Deus (S): “Qual é a melhor qualidade de um
muçulmano?” Respondeu: “Convidar para comer e saudar tanto a quem
conhece como a quem não conhece.” (Muttafac alaih), e este
comportamento errado é um dos sinais do fim dos tempos, Ibn Masood
passou por um homem e o saudou dizendo: "Que a paz esteja com contigo,
Abu Abdul Rahman", ele o respondeu:" Chegará às pessoas uma época em
que a saudação será dita apenas para conhecidos." (TABARANI).

Terceiro: Falar antes de saudar, tem pessoas que você os saúda, eles
demoram para te responder dizendo: entre, como você está, o trabalho
etc..., e isso é contrário à orientação do Profeta (S.A.A.W), Ibn 'Umar relatou
que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Quem começar perguntando antes de te
saudar, não responda". Narrado por Ibn al-Sunni no livro trabalho do dia e
da noite.
Quarto: Há pessoas que não respondem a saudação, apenas balançam a
cabeça ou fazem sinal com a mão, e isso também é divergente ao Alcorão
e à Sunnah, Deus Todo – Poderoso revelou na SURATA AN NISSA versículo
86: “Quando fordes saudados cortesmente, respondei com cortesia maior
ou, pelo menos, igual.”

Rogamos que Allah abençoe e dê paz ao Profeta (S.A.A.W), bem como para
a sua família, companheiros e seguidores até o Dia do Juízo Final.

