A importância da cooperação na vida de um muçulmano

Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

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.
Não é nenhum segredo que o homem foi criado por Deus. Ele não consegue tomar conta
de si mesmo e não consegue atender às suas necessidades, ele precisa de alguém para
ajudá-lo e auxilia-lo, portanto, Deus não enviou Adão para a terra sozinho, ELE enviou
a Eva junto com ele, esta é uma evidencia clara de que Adão não consegue viver nesta
Vida mundana, exceto por participação e auxilio. Esta cooperação Deus a ordenou aos
muçulmanos, para que seja obrigatória e aplicada especialmente entre as comunidades
muçulmanas no Brasil hoje, pois o muçulmano é responsável pela sua religião e suas
ações, e sempre que um muçulmano ajuda e facilita a vida do seu irmão, Deus o ajudará
e facilitará a sua vida, aliviará a sua angustia e além de aumentar o seu valor.
O Islam estabeleceu nos corações de seus companheiros e crentes a importância deste
assunto, porque quando você lê o Al corão você encontrará que muitos versos se
referem ao significado da cooperação e sua importância.
Quando você lê o Alcorão nas suas orações, e mesmo se você orar sozinho, você lê a
surata da Fatiha (Abertura) na construção do plural. Você dize: “Guia-nos à senda reta”
e não “Guie-me à senda reta.”, quando se levantar da Genuflexão você diz: “Senhor
nosso! Para Ti é o louvor” e não: “Senhor meu! Para Ti é o louvor.” E quando for sentar
para ler o tashahhud você dize: “que a paz esteja conosco” e não: “A paz esteja comigo”,
além disto você não para por aqui, e sim continua e diz: “Que a paz esteja sobre nós,
sobre os servos de Allah e os justos.”
Deus também nos ordenou diretamente através das suas revelações no Al Corão surata
Al Maida versículo 2: “auxiliai-vos na virtude e na piedade.” Também Disse na surata
AL Tauba versículo 71: “Os fiéis e as fiéis são protetores uns dos outros; recomendam
o bem, proíbem o ilícito, praticam a oração, pagam o zakat, e obedecem a Deus e ao
Seu Mensageiro. Deus Se compadecerá deles, porque Deus é Poderoso,
Prudentíssimo.” Além do que revelou sobre Zul Carnain na surata Al Kahf versículos 94
e 95: “Disseram-lhe: Ó Zul Carnain, Gog e Magog são devastadores na terra. Queres
que te paguemos um tributo, para que levantes uma barreira entre nós e eles?

Respondeu-lhes: Aquilo com que o meu Senhor me tem agraciado é preferível.
Secundai-me, pois, com denodo, e levantarei uma muralha intransponível, entre vós
e eles.”. entre muitos outros versículos.
Tudo isso e entre outros atitudes realizadas pelo muçulmano, adorando Deus através
destas ações, ele será feliz e fará as pessoas ao seu redor felizes e será abençoado com
a sua felicidade.
Quanto às ações do Profeta (S.A.A.W) e suas declarações sobre o assunto são muitos,
alguns deles são narrados por Ibn Umar (que Allah esteja satisfeito com ele) dizendo: “
Um homem veio até o Profeta (S.A.A.W) e disse: "Ó Mensageiro de Allah, quais das
pessoas que são mais amadas por Deus? E quais das ações mais amadas por Allah? O
Profeta (S.A.A.W) respondeu: “Das pessoas mais amadas por Allah é o mais benfeitor
com as pessoas, e das ações, levar felicidade para um muçulmano, ou aliviar a sua
angustia, ou pagar a sua dívida, ou acabar com a sua fome, pois amparar meu irmão
em necessidade é mais virtuoso do que ficar aqui nesta mesquita por um mês.
(Mesquita da Medina), quem evitar o seu nervosismo, Deus encobrirá as suas partes
pudendas, e quem conseguir a segurar a sua fúria, Allah irá encher o seu coração com
conforto no dia do juízo final, e quem amparar o seu irmão em necessidade ate
resolve-la, Allah firmará seus passos, no dia em que os passos desapareçam.”
TABARANI, e em outro hadith, o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “O crente é, para
os outros crentes, como um edifício onde as suas diferentes partes se reforçam
reciprocamente.”
Portanto, os companheiros do profeta (S.A.A.W) apreciaram essa qualidade cooperação - e sabe do seu valor, por isso que eles buscavam alcança-la em suas vidas,
aqui está Abu Catada - que Allah esteja satisfeito com ele, companheiro do Profeta
(S.A.A.W), um homem devia a Abu Catada(R), ele tentava se esconder até que um dia o
encontrou, ele disse: Estou em situação difícil, ele respondeu: Você jura que situação
difícil?, o homem respondeu: sim!, então Abu Catada(R) disse: ouvi o Mensageiro de
Deus (S.A.A.W) dizer: “Uma pessoa que deseja que Deus a proteja das angústias do
Dia do Juízo deve conceder desafogo a quem se encontra em circunstâncias difíceis,
ou perdoar-lhe a dívida.” (Musslim). Então eu perdoei a sua dívida. Umm Atieh que
Allah esteja satisfeito com ela, disse: Nos as companheiras, cuidávamos dos feridos e
tomávamos conta dos doentes.” BUKHARI
O Profeta (S.A.A.W) louvou alguns de seus companheiros por causa do seu nobre
caráter.
Abu Mussa (R) relatou que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Então os acharinos encaram
uma falta de provisões na batalha, ou enquanto eles estão em casa, em Madina, e

ficam sem suprimentos, eles juntam todas as provisões que sua comunidade tem num
pano, e distribuem igualmente os bagulhos entre eles. Assim sendo, eles são de mim,
e eu sou deles.” BUKHARI
Até na adoração o ser humano precisa de auxílio, pois Deus disse sobre Moisés que a
paz esteja com ele, no seu livro sagrado, surata Taha do versículo 29 até o 35: E
concede-me um vizir dentre os meus, Meu irmão Aarão, Que poderá me fortalecer. E
associa-o à minha missão. Para que Te glorifiquemos intensamente. E para mencionarTe constantemente. Porque só Tu és o nosso Velador.”. e é por isso que o Islam
incentiva a oração em congregação, e o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) demonstrou que
a oração de um homem em um grupo é melhor do que a sua oração sozinha, Ibn Ômar
(R) relatou que o Profeta (S.A.A.W) disse: “A recompensa para a oração praticada em
congregação é vinte e sete vezes maior do que a da praticada individualmente.”, e
neste sentido diz o Imam Ahmad Bin Hanbal que Allah tenha misericórdia de sua alma:
“Então, conheça a si mesmo, servo de Deus, e saiba que seu destino e o valor do islam
na sua vida, é do mesmo valor que tem pela oração, e tenha cuidado quando encontrar
Deus Todo-Poderoso e o Islam não tem valor nenhum na sua vida, pois o valor do Islam
no seu coração é definido pelo valor da oração em seu coração, e desta forma o Profeta
(S.A.A.W) diz em um de seus ditos: “ A oração é o pilar do Islam”. Você sabia que o
Fustat (casa) se desmoronar um pilar dela ela cairá, e assim é a oração perante o Islam,
tenham consciência e sabedoria, preserve a oração e adore Deus, cooperem entre si,
aconselhem-se o conhecimento e lembrar uns aos outros da negligência e do
esquecimento, Deus Todo-Poderoso ordenou, “auxiliai-vos na virtude e na piedade.”, e
a oraçao é a maior das virtudes.
Precisamos cooperar nos assuntos da nossa religião, pois não haverá sucesso nem
benefícios, se não for através da cooperação benéfica para a comunidade muçulmana
imigrante no Brasil devemos cooperar especialmente perante os desafios que ameaçam
a nossa identidade religiosa e preocupação e nos desviar da nossa missão, portanto
Deus Altíssimo revelou na surata AL Anfal versículo 49: “E obedecei a Deus e ao Seu
Mensageiro e não disputeis entre vós, porque fracassaríeis e perderíeis o vosso valor.
E perseverai, porque Deus está com os perseverantes.”.

