Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
A pessoa costuma seguir a religião de seu amigo
Louvado seja Deus, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto Deus,
o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a
paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus, sua família, e seus
companheiros
O ser humano neste mundo não pode viver sozinho, ele deve ter um certo grau de interação e
se misturar com as pessoas, e essa mistura pode ser fortalecida para que se torne uma
companhia e amizade tendo um impacto em ambos os lados pode ser bom e ou ruim, assim
como o Mensageiro de Deus disse: “A pessoa costuma seguir a religião de seu amigo. Portanto
vede quem são seus amigos.” (Abu Daúd). O ser humano normalmente segue o caminho e o
habito do seu amigo, seu método e seu caminho, e a partir disto verdadeira religião nos advertiu
a acompanhar os justos e nos advertiu contra as más companhias, pois o Mensageiro de Deus(
S.A.A.S) disse: “A amizade com um virtuoso ou com um malfeitor tem a aparência de um
vendedor de almíscar e de um acendedor de forja; o vendedor de almíscar pode oferecer-te
algo, ou pedir-te que lhe compres algo, ou, pelo menos, que lhe cheires o grato perfume; ao
passo que o acendedor de forja pode queimar a tua roupa, ou fazer-te sentir o seu
desagradável odor.”. (BUKHARI). A pessoa racional deve avaliar suas amizades, quantas
companhias foram motivos para cometer muitas ações imorais, como adultério, consumo de
álcool, uso de drogas, roubo, matança etc., especialmente na idade dos jovens, além disso Deus
Todo-Poderoso revelou na surata Fusilat versículo 25: “E lhes destinamos companheiros (da
mesma espécie), os quais os alucinam no presente, e o farão no futuro, e merecem a sentença
do castigo das gerações de gênios humanos precedentes, porque (estes) eram
desventurados.”, então isto significa que as suas má companhias enfeitou a malfeitoria de seus
atos nesta vida, e os desviaram para seus prazeres proibidos, esquecer do dia do juízo final, além
de afasta-los do bem e desvia-los do caminho correto, e por isso mereceram entrar no fogo do
inferno, assim como antigas nações dos descrentes dos Jin (gênio) e do ser humano, perdendo
assim suas vidas mundanas e a vida após a morte.
Deus Louvado seja mostrou a situação destes perdedores, revelando na surata Al Furcan do
versículo 27 ate o 29: “Será o dia em que o iníquo morderá as mãos e dirá: Oxalá tivesse
seguido a senda do Mensageiro! Ai e mim! Oxalá não tivesse tomado fulano por amigos,
porque me desviou da Mensagem, depois de ela me ter chegado. Ah! Satanás mostra-se
aviltante para com os homens!”, reflete sobre sua tristeza e arrependimento por causa da má
companhia, então cada um culpa o outro e pede a Deus para dobrar sua punição, assim como
foi mencionado na surata Sad versículo 61: “Exclamarão: Ó Senhor nosso, àqueles que nos
induziram a isto, duplica-lhes o castigo no fogo infernal!”, e também na surata Al Zukhruf
versículo 67: “Nesse dia os amigos tornar-se-ão inimigos recíprocos, exceto os tementes.”.
Este versículo sagrado mostra o resultado final dessa relação, que significa toda amizade e
companheirismo se não for voltada para Deus Altíssimo, se transformará em inimizade no dia

do juízo final, pois aquela voltada para Deus todo-poderoso, ela sempre será em benéfico do
seu amigo nesta vida e na vida após a morte.
Servos de Deus: O primeiro caminho para a bondade é deixar as más companhias e cuidar das
boas campainhas, pois no hadith do Profeta (S.A.A.S) na qual ele mencionou a história do
homem que matou cem almas e depois se arrependeu disse: foi perguntado a um sábio: ele
disse “Outra vez procurou o mais sábio entre os habitantes da terra, e lhe indicaram; ao
encontrar-se com aquele sábio, relatou-lhe que havia matado cem pessoas, e lhe perguntou
se poderia arrepender-se. O sábio respondeu: ‘Sim; e quem será aquele que irá impedir o teu
arrependimento? Dirige-te para tal e tal terra, onde há gente que adora a Deus, o Altíssimo, e
adora tu a Deus com eles, e não voltes à tua terra, porque é a terra do mal.’ O homem se
dirigiu ao local indicado, mas, na metade do caminho, sobreveio-lhe a morte. Os anjos da
misericórdia e os do tormento disputaram o seu caso. Os anjos da misericórdia alegaram: ‘Ele
vinha arrependido e com o coração dirigido para Deus, o Altíssimo.’ Mas os anjos do tormento
disseram: ‘Nunca fez uma boa obra.’ Foi então que se acercou deles outro anjo com a imagem
de um humano, a quem elegeram como árbitro entre as duas partes. Este disse: ‘Medi a
distância entre as duas terras; a que estiver mais perto de onde se encontrava este homem
será a dele.’ Uma vez medida a distância, constataram que se encontrava mais perto da terra
que buscava. Assim, ele foi levado pelos anjos da misericórdia.” (MUSLIM). Esse hadith
também mostra a amplitude da misericórdia de Deus e a grandeza do seu perdão e que uma
pessoa não deve se desesperar com a misericórdia de Deus e começar a se arrepender, além
também de mostra o perigo de uma má companhia e a importância de ficar longe dela e sempre
procurar uma boa companhia que nos ajude a fazer o bem e ficar longe do mal.
Servos de Deus: Deus Louvado seja recomendou ao Seu Mensageiro (S.A.A.S) e nos recomendou
também, mencionando na surata Al Kahf versículo 28: “Sê paciente, juntamente com aqueles
que pela manhã e à noite invocam seu Senhor, anelando contemplar Seu Rosto. Não
negligencies os fiéis, desejando o encanto da vida terrena e não escutes aquele cujo coração
permitimos negligenciar o ato de se lembrar de nós, e que se entregou aos seus próprios
desejos, excedendo-se em suas ações.”, e o nosso Profeta nos recomendou em um doa Hadith
dizendo: “: “Não tomes por amigo senão a um crente, e não convides a comer senão a um que
tema a Deus.” (AHMAD), isso ocorre porque a amizade e companhia dos justos eleva o grau da
pessoa perante a Deus na vida mundana e na vida após a morte, e isso foi mencionado no hadith
do nosso amado Profeta (S.A.A.S) dizendo: “Deus perdoa aqueles que se reúnem para
mencionar Deus, e um dos anjos diz então: “Entre eles, um era desta e daquela forma; não era
um deles. Eis que havia vindo por alguma necessidade!” Então Deus, diz: “Estavam sentados
juntos, por isso, inclusive seus associados não ficarão sem recompensa!”.
Amados irmãos, então devemos cuidar da companhia dos justos e evitarmos a má companhia,
para que não nos arrependamos de um tempo em que o arrependimento não ajudará.
Por fim suplicamos com o que foi revelado no Livro Sagrado, pelas palavras do nosso Profeta
Sulaiman (Salomão) dizendo: “Ó Senhor meu, inspira-me, para eu Te agradecer à mercê com
que me agraciaste.” Ameen.

