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Objetivos:

·       Aprender sobre outros 10 costumes segundo os ensinamentos islâmicos. 

Termos em árabe:

·       Amir - líder.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo sua área de estudo;
todavia, o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do
Profeta.

1.   Duvidar da intenção das pessoas
Allah, o Altíssimo, disse:

"Ó fiéis, evitai tanto quanto possível a suspeita, porque algumas
suspeitas implicam em pecado."
(Alcorão 49:12)

Como muçulmanos, damos às pessoas o benefício da dúvida e presumimos as melhores
intenções. Quando você dá às pessoas o benefício da dúvida e considera que elas têm as
melhores intenções, você será recompensado com uma visão mais saudável e com
interações mais positivas e produtivas.

As suspeitas poderiam arruinar as relações entre as pessoas, especialmente quando
baseada em evidências ou frágeis rumores. Quando duvidamos da intenção de outros sem
uma base firme, rapidamente nos tornamos culpados de uma ofensa pior, que é suspeitar
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sem provas.

2.   Aproveitar-se indevidamente dos demais
Aproveitar-se dos demais é o resultado de trair a confiança. Cumprir os deveres de um

cargo público é uma responsabilidade e é proibido aproveitar-se aceitando subornos. A
confiança exige que, se um homem for nomeado para um determinado cargo de confiança,
não deve usá-lo para seu próprio engrandecimento ou para o benefício de seus parentes,
já que o uso de fundos públicos para fins pessoais é um crime. Não cumprir com o dever
pelo qual se é pago é também tirar partido indevido dos outros. O Profeta (que a
misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse:

"Haverá uma bandeira perto da cabeça de todo enganador, a qual será levantada na proporção
do seu engano. Sem dúvida, o pior vigarista é um Amir que frauda o povo."[1]

3.   Ser enganador e traiçoeiro
O engano e a traição são o oposto de confiança e lealdade. Se a confiança e a lealdade

são as qualidades da fé e da piedade, então o engano e a traição são as qualidades da
hipocrisia e mal.

O Mensageiro de Allah disse: "Existem quatro características que, quem as tem, é um verdadeiro
hipócrita: quando fala mente, quando faz uma promessa quebra, quando faz um pacto trai e,
quando disputa recorre a uma linguagem obscena. Quem tem uma delas tem uma das
características da hipocrisia, até que a abandone." [2]

4.   Inveja
A inveja se refere ao desejo que uma pessoa sente pela destruição ou eliminação de

uma bênção que outra pessoa possua. Allah ordena aos crentes que busquem refúgio do
mal da pessoa invejosa e da inveja em geral. Allah, o Altíssimo disse: "... e do mal do
invejoso quando inveja." (Alcorão 113:5)

O Mensageiro de Allah disse:

"Certamente a inveja come as boas obras como o fogo consome a lenha."[3]

Há muitas histórias no Alcorão que destacam os perigos e os males da inveja como a
história do Profeta Yusuf (José) na surah 12 e a história de Caim e Abel na surah 5. 

5.   Ser frio e pouco amigável
A amizade e o companheirismo são importantes no Islam. Os seres humanos são

criaturas sociais por natureza, precisam de amigos e companheiros. O sucesso de uma
comunidade depende da interação com os outros. Os indivíduos fortes são o núcleo de
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uma comunidade forte, que é algo que os muçulmanos devem sempre procurar alcançar.
Um bom amigo é aquele que aceita seus defeitos, mas ao mesmo tempo te guia e te

apoia. Os crentes nunca devem envergonhar ou assediar uns aos outros publicamente.
Eles nunca devem expor os defeitos dos outros, a bondade e a misericórdia devem ser
manifestadas em nossas relações com todos. Por outro lado, embora seja verdade que os
muçulmanos devem cuidar de todos, eles não devem desenvolver uma amizade íntima
com alguém do sexo oposto ou entrar em um relacionamento. Este tipo de proximidade é
reservado aos cônjuges.

6.   Ser indiferente e não ajudar os outros
Um dos princípios centrais do Islam é ajudar os outros. O Alcorão, e especialmente a

Sunnah, destacam que ajudar outro ser humano é um aspecto fundamental do Islam. O
objetivo principal de um muçulmano é adorar Allah; isso é alcançado não apenas através
de atos de adoração, como oração e jejum, mas também através do tratamento para com
os outros. Allah ama tanto quando ajudamos os outros que Ele perdoa os nossos pecados.

7.   Mesquinhez
A mesquinhez é um termo relativo. Segundo o Islam, se alguém cumpre todos os seus

deveres econômicos e, ao mesmo tempo, leva uma vida muito simples, então este é um
caso de simplicidade e não de mesquinhez. Por outro lado, se uma pessoa não cumpre
seus deveres econômicos e vive a vida de avaro, esta forma de comportamento não é bem
vista no Islam; é equivalente ao egoísmo, e o egoísmo, segundo o Islam, é um
comportamento aborrecível e proibido.

8.   Ser injusto e desleal
Há três grandes tipos de injustiça:

1.     Ser injusto com Allah. Este é o tipo mais atroz e pode ser uma forma de incredulidade,
politeísmo ou hipocrisia. Allah disse: 

"Que a maldição de Allah caia sobre os injustos." (Alcorão 11:18)

2.     Ser injusto com os outros. Allah disse:

"Só serão incriminados aqueles que injustamente vituperarem e
oprimirem os humanos, na terra; esses sofrerão um doloroso
castigo." (Alcorão 42:42)

3.     Ser injusto consigo mesmo. Allah disse:

"Então, fizemos herdar o Livro a quem elegemos dentre os Nossos
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servos; porém, entre eles há aqueles que se condenam." (Alcorão
35:32)

9.   Intolerância
A tolerância é um traço importante do bom caráter de um muçulmano. Os muçulmanos

devem ser amáveis e gentis, pacientes com as pessoas, pacientes ante o mau caráter e
indulgentes sempre que possível. O Profeta ordenou aos muçulmanos que evitassem
causar dificuldades e sofrimentos desnecessários na vida das pessoas e que falassem
educadamente.

"Façam as coisas mais fáceis e não façam as coisas mais difíceis. Deem boas notícias, não
afastem as pessoas. Cooperem uns com os outros e não se dividam."[4]

A intolerância e a dureza afastam os corações e promove a desunião. A intolerância
gera o ódio e pode conduzir à violência e à morte.

10.    Ser arrogante e orgulhoso
O Profeta Muhammad advertiu que as pessoas que tenham uma pitada disso em seu

coração, não entraram no Paraíso.

    Um indivíduo arrogante é odiado por todos, enquanto aquele que é simples, educado e a quem
se pode falar, é amado. Amamos as pessoas que nos respeitam e honram. Portanto, se seguirmos
o princípio de tratar os outros da maneira que gostaríamos de ser tratados, a maioria dos
problemas que afligem nossas comunidades seriam resolvidos.

Notas de rodapé:

[1] Sahih Muslim

[2] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[3] Musnad

[4] Sahih Al-Bukhari

Endereço da web deste artigo:

Maus costumes que você precisa se afastar (parte 2... 4 of 5 www.NewMuslims.com



http://www.newmuslims.com/pt/lessons/318

Copyright (Direitos Autorais) © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos os direitos reservados.

ajsultan

Maus costumes que você precisa se afastar (parte 2... 5 of 5 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/pt/lessons/318
http://www.newmuslims.com/

