Um olhar sobre a vida do Profeta Yusuf
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Objetivo:
·

Examinar vários eventos da vida do Profeta Yusuf e analisá-los em relação à lição que
podemos extrair e aplicar em nossas próprias vidas como muçulmanos do século 21.

Termos em árabe:
·

Yusuf - Nome árabe para o Profeta José.

·

Yaqub - Nome árabe para o Profeta Jacob.

·

Surah - Capítulo do Alcorão.

·

Sabr - Paciência, vem de uma raiz linguística que quer dizer parar, deter, frear.

·

Sabr Jameel - Bela paciência.

·

Fitnah - Uma palavra em árabe que não é fácil de traduzir para o português.
Significa um tempo de dificuldade ou atribulação; particularmente uma situação que
impede alguém de adorar a Allah corretamente, ou causa atos de desobediência ou
incredulidade.

O Alcorão explica o conceito de Allah, explica com detalhes o que é permitido, assim
como o que é proibido, explica a base dos bons modos e da moral e estabelece os
regulamentos sobre a adoração. Descreve o Paraíso e o Inferno e conta histórias dos
Profetas e de nossos predecessores virtuosos. As histórias no Alcorão usualmente são
contadas em pequenas partes e reveladas em várias surahs. A história do Profeta Yusuf,
porém, é contada em uma surah do início ao fim. Apesar da história do Profeta Yusuf
estar mencionada em vários lugares no Alcorão, a surah 12 conta sua história completa e
sua experiência.
A essência da surah Yusuf é a paciência, sabr frente à adversidade. Sabr (paciência)
significa aceitar o que está fora do nosso controle, algo que o Profeta Yusuf aprendeu
desde muito cedo. Em tempos de estresse e ansiedade sermos capazes de nos submeter à
vontade de Allah, traz um grande alívio. Yusuf enfrentou dificuldades de forma direta,
porém ele não aceitou simplesmente sentar e ver a vida passar. Ele lutou para agradar a
Allah em todos os aspectos de sua vida. O reconhecido erudito muçulmano Ibn Qaim nos
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disse que sabr significa ter a habilidade de evitar o desespero, evitar a queixa e nos
controlar em tempos de tristeza e preocupação. Ele também cita 1.000 lições da surah
Yusuf.
Todavia, nesta ocasião teremos somente um olhar sobre a vida do Profeta Yusuf e
examinaremos algumas lições extremamente importantes:

Lição 1
Somente Allah tem o controle sobre todos os assuntos.

Quando o Profeta Yusuf era adolescente, foi jogado em um poço pelos seus irmãos,
que tinham ciúmes dele, e mais tarde foi pego por uma caravana que o vendeu como
escravo. Para uma história mais detalhada da vida do Profeta Yusuf, por favor, veja:
https://www.islamreligion.com/pt/articles/1790/viewall/historia-de-jose-parte-1-de-7/
Os irmãos mais velhos do Profeta Yusuf tinham ciúmes dele devido a boa relação que
ele tinha com seu pai, assim eles convenceram seu pai a deixar Yusuf acompanhá-los a
uns jogos e se divertir com eles, porém a verdadeira intenção era matá-lo. Um deles
sentiu a maldade em suas ações e sugeriu atirá-lo no poço, ao invés de matá-lo. Quando
fosse encontrado por algum viajante que passasse, seria vendido como escravo, e dessa
maneira sua família acreditaria que ele estava morto. Eles também acreditavam que a
ausência de Yusuf o afastaria dos pensamentos do seu pai.
Allah tinha outros planos, e assim, enquanto os irmãos se parabenizavam, Ele
estabelecia Yusuf na terra do Egito para ensinar-lhe sabedoria e compreensão. A dor e o
sofrimento que Yusuf sentiu quando foi separado de seu pai e a terrível experiência de ser
vendido como escravo foram testes destinados a moldar seu caráter. Esses foram os
primeiros passos de Yusuf na escada da grandeza e que o estabeleceram como um Profeta
de Allah. Os planos e maquinações de seus irmãos traiçoeiros não tiveram consequência
alguma.

Lição 2
O verdadeiro sabr é uma chave das portas do Paraíso.

Quando os irmãos de Yusuf regressaram a seu pai e disseram que Yusuf havia sido
assassinado por um lobo, o coração de Yacub se apertou em dor e temor. Ele sabia que
seus filhos estavam mentindo, porém não tinha outra opção além de enfrentar seu medo
com completa submissão a Allah. Yacub voltou a Allah com esperança e paciência. Esse
tipo de sabr é o que no Islam se chama sabr jameel - belo sabr.
"Então lhe mostraram sua túnica falsamente ensanguentada; porém,
Jacó lhes disse: Qual! Vós mesmos tramastes cometer semelhante
crime! Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Deus me
confortará, em relação ao que me anunciais." (Alcorão 12:18)
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Durante todos esses anos em que Yacub não viu seu filho querido, Yusuf, ainda assim
ele jamais perdeu a esperança. Uma vez seus filhos perguntaram se ele iria chorar para
sempre, ele respondeu que só se queixava sua dor e tristeza perante Allah, e que ele sabia,
devido a sua confiança em Allah, coisas que eles não sabiam.

Lição 3
A completa confiança em Allah deve ser praticada consistentemente, em todas as
situações, boas ou más, fáceis ou difíceis.

Se aceitarmos que não somos mais que servos de Allah, colocados nesta terra para
sermos provados e tentados, a vida tomará um significado totalmente diferente. Ambos,
Yusuf e seu pai Yacub, reconheciam que Deus era o Único em suas vidas em que podiam
confiar.
Durante seu tempo na casa de um dos altos ministros do Egito, Yusuf se viu obrigado a
resistir aos avanços sexuais por parte da esposa de seu chefe, Yusuf suplicou a ajuda de
Allah:
"Disse (José): Ó Senhor meu, é preferível o cárcere ao que me
incitam; porém, se não afastares de mim as suas conspirações,
cederei a elas e serei um dos néscios." (Alcorão 12:33)
Yusuf acreditava que estar na prisão seria preferível a viver em um ambiente de
luxúria, ganância e sedução. Ele não queria ser submetido à fitnah, que também é comum
em nossas vidas do século 21. Allah respondeu suas súplicas e o salvou, permitindo que
fosse enviado para a prisão. A habilidade de Yusuf de permanecer paciente, perseverante
e manter-se longe do pecado levou ao seu êxito final.

Lição 4
Perdoar os outros.

O Profeta Yusuf nos ensina a ser tolerantes e perdoar os demais, e a não perder a
esperança da misericórdia e do perdão de Allah. Depois de tudo que seus irmãos fizeram,
ele os perdoou. Quando Yusuf revelou a sua verdadeira identidade aos irmãos, teve o
cuidado de falar de maneira que soubessem que ele havia os perdoado pelo dano que
causaram.
"Asseverou-lhes: Hoje não sereis recriminados! Eis que Deus vos
perdoará, porque é o mais clemente dos misericordiosos." (Alcorão
12:92)
Da mesma maneira, o Profeta Yacub demonstrou um surpreendente controle próprio e
capacidade de perdão.
"Disseram-lhe: Ó pai, implora a Deus que nos perdoe porque somos
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culpados! Disse: Suplicai pelo vosso perdão ao meu Senhor, porque
Ele é o Indulgente, o Misericordiosíssimo." (Alcorão 12: 97-98)
Em outro lugar, o Alcorão elogia a capacidade de reprimir a raiva e perdoar as
pessoas:
"... aqueles que fazem caridade, tanto na prosperidade, como na
adversidade; que reprimem a cólera; que indultam o próximo. Sabei
que Deus aprecia os benfeitores." (Alcorão 3:134)
Para uma história detalhada sobre a vida do Profeta Yusuf, por favor, veja:
https://www.islamreligion.com/pt/articles/1790/viewall/historia-de-jose-parte-1-de-7/
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