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As etiquetas e os direitos gerais da sociedade e seus impactos no progresso  e na construção 

da sua civilização 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado " Dize: "Por 

certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta: a uma religião justa, a crença de Abraão, 

monoteísta sincero, e que não era dos idólatras." Eu Testemunho que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu Mensageiro, ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele)   dizendo : " Meu Deus me ensina as boas educações e Ele fiz isso com a 

melhor maneira". Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e seus 

companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

O Islã veio em um sistema integrada, que regula a relação do homem com o seu Senhor, sua 

relação com as pessoas e sua relação com o universo inteiro.A lei islâmica incluiu muitos 

sistemas e morais públicas que contribuem para o avanço e o progresso da sociedade, entre 

essas etiquetas  : a etiqueta  de pedir a permissão, o Islã legislou a pedir permissão e torná-

lo das Morais  islâmicas que dão privacidade às pessoas, Allah (Todo Poderoso ) dizendo: " Ó 

vós que credes! Não entreis em casas outras que as vossas, até que peçais permissão e 

cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é melhor, e Allah assim determinou, para 

meditardes." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) nos ensinou 

como pedir permissão para entrar a casa, o homem que quer entrar a casa, ele deve 

começar com (Alsalam) ( A paz esteja com o profeta) e menciona seu nome, um homem  

pediu permissão ao Profeta (para entrar na casa) quando ele estava em casa, dizendo: 

Posso entrar? O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse ao seu 

servo: "Vá até este homem e o ensine  a pedir permissão para entrar na casa, e diga a ele 

:" Diga: "A paz esteja com você. Posso entrar?" O homem ouviu e disse: A paz esteja com 

você! posso entrar ? O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) o 

permitiu e ele entrou. É narrado por Jabir (que Allah está satisfeito com ele) disse : " Eu vim 

para o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) e quando bati na porta, 

ele perguntou: "Quem é isso?" Eu respondi, "Eu", ele disse: "Eu, eu?" Ele repetiu como se 

ele não gostou. 

E um das etiquetas de pedir permissão é diminuir a vista  e não fica na frente da casa 

quando ela está aberto.O Mensageiro de Allah)que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele disse :(Pedir permissão para entrar (a casa de alguém) foi prescrita a fim de restringir 

os olhos (de olhar para algo que não devemos olhar)". é narrado por Saad bin Oubada (que 

Allah esteja satisfeito com ele) que ele pediu permissão para entrar a casa e ela está aberto 

(ele estava na frente da casa) , o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse lhe : Não peça permissão de entrar a casa se ela está aberto ( se você está na frente da 

casa). O profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) narrou: " se o profeta 

pediu permissão para entrar em qualquer casa, ele vai para a direita e esquerda até não fica 

na frente da casa, e se ele tiver permissão para entrar, ele vai entrar ou ir. 
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E uma das etiquetas públicas que o Islã é impelido, são  as etiquetas de caminhos e lugares 

públicos.O Islã tornou para o caminho  um direito que deve ser realizado. O Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Evite sentar nos caminhos. Eles (seus 

companheiros) disseram: Mensageiro de Allah, não há outra ajuda para isso (nós  sentarmos 

no caminho ) realizamos nossas reuniões e discutimos assuntos lá. Então o Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: Se você tem que sentar-se, 

então dá o caminho seu direito . Eles disseram: Quais são os seus direitos? Então ele disse: 

Mantendo o olho para baixo (para que você não possa olhar para as mulheres), abstendo-se 

de fazer algum mal ao outro e trocando cumprimentos  (dizendo como-Salamu 'Alaikum um 

ao outro) e comandando o bem e proibindo o mal. O mensageiro de Deus (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "A fé tem setenta e algumas ou sessenta e 

algumas das seções , o menor que está afastando  algo mal do caminho , e é o mais alto é 

declarando  " não há Deus além de Allah, e a timidez é uma seção  da fé. A pessoa que usa o 

caminho  ou instalações públicas não deve levantar a voz, ou falar mais alto e não  deve 

fazer barulho, não deve  rir mais alto, não jogar o lixo no caminho e colocá-lo nos lugares 

que lhes são atribuídos, Também deve remover os danos do caminho , e os caminhos não 

devem parar do trabalho, ele não deve machucar as pessoas com seus olhados, ou assédio 

verbalmente. 

E uma das etiquetas públicas é as etiquetas de limpeza , o Islã fiz a pureza e a limpeza de 

todo o corpo, roupa e lugar, é uma parte   de suas leis, proporcionais à sua  importância 

como comportamento humano e ao valor civilizacional, Por isso , o Islã exortou um grupo de 

etiquetas  que fazem o homem em boa aparência, as pessoas não se afastam dele, Allah 

(Todo Poderoso ) louvou os crentes que estão ansiosos ( cumpridores) para limpar seus 

corpos. Allah (Todo Poderoso ) disse : " Por certo, Allah ama os que se voltam para Ele, 

arrependidos, e ama os purificados." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) disse : " Na verdade, Allah é bom e ele ama o que é bom, e ele é  limpo e ama a 

limpeza." Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) também  disse: " A pureza é 

metade da fé ." O mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) viu 

um homem sujo cujo cabelo estava desarrumado.  Ele disse: Esse homem não poderia 

encontrar algo para fazer seu cabelo fica arrumado ? Ele viu outro homem vestindo roupas 

sujas e disse: Poderia este homem não encontrar água para lavar suas roupas? 

O Profeta (paz e bênçãos de Allah estejam com ele) também pediu a limpeza dos dentes 

para o bom cheiro da boca e o homem  não prejudicou o seu irmão com qualquer cheiro 

mau que afasta as pessoas dele, Ele ( que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo: " "Se eu não tivesse achado difícil para meus seguidores ou para as pessoas , eu 

teria ordenado que limpassem os dentes com Siwak para cada oração". 

E uma das etiquetas públicas é as etiquetas do diálogo, o diálogo é um meio de 

conhecimento, e os conceitos que estão corretos, O Islã abriu a porta de diálogo entre todas 

as pessoas, até chegar à senda reta e o direito, sem uma situação difícil ou restrições, mas o 

diálogo deve estar longe do dano, do ridículo ou do desprezo dos outros. Allah (Todo 

Poderoso ) disse: " e discute com eles, da melhor maneira." E também ( Todo Poderoso ) 

disse: " E dize a Meus servos que digam aos idólatras a palavra que for melhor." O Nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " O crente não é um 

caluniador, nem ele amaldiçoa  os outros, e nem é  antimoral ou sem vergonha." O diálogo  

entre as pessoas deve se basear de uma boa maneira, baseado  da ciência e da objetividade. 



Devemos também ter certeza das notícias e temos de ficar pacientes antes de publicá-las, 

Allah ( Todo Poderoso ) disse : " Ó vós que credes! Se vos chega um perverso com um 

informe, certificai -vos disso para não lesar por ignorância, certas pessoas: então, tornar-

vos-íeis arrependidos do que havíeis feito." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: " O Deus misericordioso é paciente, mas O diabo tem pressa." E 

também Ele ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " Devemos ter 

paciência de fazer qualquer coisa, em tudo, exceto nos atos do outro mundo.". E também ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " o homem deve parar de dizer 

as mentiras em tudo o que ouve, porque isso é um haram (é proibido ). " Não devemos 

repetir os rumores, porque a repetição de  rumor ajuda de espalhá-lo, os rumores se 

espalham rapidamente se encontrarem pessoas o espalham , as pessoas o ouvem e as 

pessoas aceitam e acreditam de rumor. Allah ( Todo Poderoso ) disse : " Quando o 

difundistes com as línguas e dissestes com as bocas aquilo de que não tínheis ciência, e 

supúnheis simples, enquanto, perante Allah, era formidável." O Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Quem acredita em Allah e no Final  Dia, não deve 

ferir o seu vizinho e quem acredita em Allah e no Final  Dia, deve ser generoso com seu 

hóspede e quem acredita em Allah e no Final Dia, deve falar o que é bom ou fica em 

silêncio." 

E uma das etiquetas públicas que o Islã trouxe, é a redução do voz, significa que uma pessoa 

não levanta a voz, não fala mais alto, especialmente na presença de alguém mais velho que 

ele, e veio nos mandamentos de Luqman, (o sábio), Allah ( Todo Poderoso) dizendo:" "E 

modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a mais reprovável das vozes é a voz dos 

asnos." O Deus louvou aqueles que abaixam suas vozes, especialmente  na presença do 

mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Por certo, os 

que baixam suas vozes diante do Mensageiro de Allah, esses são aqueles cujos corações 

Allah pôs à prova, para a piedade. Eles terão perdão e magnífico prêmio." 

E guia o perdido: significa que  guiá-lo através da descrição, ou envia o guia com ele, O 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " Evite sentar nos 

caminhos. Eles (seus companheiros) disseram: Mensageiro de Allah, não há outra ajuda para 

isso (nós  sentarmos no caminho ) realizamos nossas reuniões e discutimos assuntos lá. 

Então o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: Se 

você tem que sentar-se, então dá o caminho seu direito . Eles disseram: Quais são os seus 

direitos? Então ele disse: Mantendo o olho para baixo (para que você não possa olhar para 

as mulheres), abstendo-se de fazer algum mal ao outro e trocando cumprimentos  (dizendo 

como-Salamu 'Alaikum um ao outro), comandando o bem e proibindo o mal e guiando o 

perdido." 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Ó Irmãos do Islã: 

Existem outras etiquetas importantes que um muçulmano deve ter, incluindo: ajuda dos 

oprimidos, e o Islã considerou isso, é um dos atos mais nobres. É narrado por que Abu Dharr 

(que Allah esteja satisfeito com ele) que o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 



Allah estejam com ele) disse: " o homem deve dar a caridade todos os dias, eles disseram-

lhe : Ó mensageiro de Allah,  de onde viemos das caridades?ele disse: as portas de bom são 

muitos, incluindo: louvando e graçando o Deus, dizendo "Allah é maior"muito, comandando 

o bom, proibindo o mal, afastando o dano do caminho, ouça (ajude) o surdo, guia o cego e 

ajude os necessitados, os oprimidos e os fracos,  tudo isso é caridade." 

Incluindo também : a assistência dos fracos e as pessoas com necessidades especiais, pois a 

integração social é um benefício para os ricos antes dos pobres, para realizar o equilíbrio na 

vida, citando as palavras do Imam Ali (que Allah esteja satisfeito com ele) : "Allah impôs  aos 

ricos a alimentar os pobres, e se os pobres estão com fome, então a razão para isso é a 

mesquinharia  dos ricos, e Allah (Todo-Poderoso) os perguntou sobre isso."  Esse  interesse é 

um grande acréscimo ao equilíbrio nacional, e a comunidade deve cuidar deles, O Deus é 

perto e misericordioso com os fracos e não considera qualquer ato de bondade, é sem 

importância, mesmo que dissesse uma boa balavra, o profeta ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: " Não considere qualquer ato de bondade, é sem importância, 

mesmo que encontre  seu irmão com um rosto alegre.” E o mensageiro de Allah ( que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) também disse: " Você não ganha nenhuma vitória ou 

subsistência  da vida, exceto através de (as bênçãos, as orações  e invocações) dos pobres 

para  vocês ". Allah ajuda seu servo desde que o servo ajude seu irmão. ”. 

Incluindo também: o respeito dos homens velhos e não deve tratá-los com altivez, Levando 

em conta a sua sensecência ( seu velhice) e a situação dele no Islã, o velho deve ser 

misericordioso com as crianças e ser gentil com eles. o profeta ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) dizendo: " O humano que oferece a assistência aos velhos, Allah 

envia-lhe quem ajudá-lo quando se torna velho". E uma das manifestações da grandeza do 

Islã e sua misericórdia , sua tolerância e sua justiça, é a sua preocupação em honrar o 

humano, o profeta considerou que a respeito  do velho, e quem pode explicar o Alcorão e 

respeita um governante justo,  é considerada  uma das imagens de veneração e respeito  de 

Allah ( Todo Poderoso ), o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) dizendo: " Glorificando Allah envolve mostrar honra e respeito  a um velho 

muçulmano e àquele que pode explicar o Alcorão, desde que não exceda seus limites, ou se 

afasta dele, e a respeita um governante justo." O Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Ele não é um de nós ( não é um muçulmano) 

que não tem misericórdia de nossos jovens, não  respeita nossos anciãos, não manda bem e 

não proíbe o mal."  

o compreensão correto do Islã não obrigou o velho, que ele deve ser muçulmano, O Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) narrou, que ele deu uma caridade a um 

grupo de judeus. E nosso mestre Omar bin Abdul Aziz escreveu a seu trabalhador em Basra, 

e disse-lhe: dá  aos anciãos de ( cristãos e judeus) dinheiro, da casa do dinheiro muçulmano,  

porque eles não conseguem trabalhar em tal idade.  Os direitos da sociedade aos indivíduos 

são, que eles devem  cuidar seus interesses gerais ; por exemplo, a questão do crescimento 

populacional. Nesse sentido, confirmamos duas coisas. A primeira é que algumas pessoas 

parecem ricas, mas a capacidade aqui não é apenas material, mas existem outros tipos de 

capacidade, como a educação e a capacidade de cuidar das crianças. Então, a capacidade 

considerada não é do indivíduo, mas está relacionada à capacidade dos estados, que 

oferecem serviços que não podem ser oferecidos pelos indivíduos. Portanto, todas as partes 

devem considerar a situação e a capacidade do estado ; Não vale a pena viver quem vive 

apenas para si mesmo. A influência do aumento desequilibrado da população não se reflete 



apenas no indivíduo ou na família, mas pode prejudicar seriamente os estados que não 

tentam resolver seus problemas populacionais por meio da ciência; e que a pobreza ou a 

riqueza nessa questão não é medida pela situação do indivíduo, independentemente da 

situação do estado e da capacidade pública. 

A segunda coisa é que a forte deficiência numérica é melhor do que a fraca superioridade, 

que o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, o expressou "como a 

plantação seca na água", porque as situações excepcionais que alguns países passam, para 

que eles não possam oferecer serviços básicos como serviços de saúde, educação e 

infraestrutura, enquanto o número de pessoas é aumentado insuficientemente  , eles 

causam um estado muito fraco como a plantação seca na água .E qualquer pessoa sábio  

pode entender que, se a qualidade e quantidade são contraditas, a qualidade sempre  

ganha, e assim, que a forte deficiência  numérica é muito melhor do que a fraca 

superioridade. 

A justificativa para isso é que a superioridade que causa fraqueza, ignorância ou demora, 

que se torna um fardo insuportável para as fontes e capacidades do Estado é a 

superioridade descrita pelo Profeta( paz e bênçãos de Allah. estar com ele ) , como a 

plantação seca na água ". É uma superioridade que dói e não beneficia. 

Ó Allah, ( Nosso Senhor ) guia-nos à melhor ética, você só pode guiar à isso para nós  e 

afasta-nos do pior,  você só pode afastar isso de nós e faça-nos seus bons servos. 


