
Exemplos no Islam (parte 1 de 2): a primeira
geração de muçulmanos

Descrição:  Exemplos de vida são pessoas que podemos admirar; muitas vezes nos esforçamos
para imitar suas melhores qualidades e atributos. Não são necessariamente pessoas famosas que
admiramos, embora algumas delas possam realmente ter algumas qualidades louváveis. A
primeira geração de muçulmanos, homens, mulheres e crianças ao redor do Profeta são modelos
da mais alta ordem[1]. Nesta primeira lição, discutiremos o porquê e examinaremos mais de
perto dois companheiros, Abu Bakr e Umar Ibn al Khattab.
Por Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Publicado em 06 Dec 2019 - Última modificação em 25 Oct 2016
Categoria: Lições >Incrementar a Fé > Métodos para Incrementar a Fé

Objetivos:

·       Entender a importância dos exemplos.

·       Entender sobre as melhores qualidades dos companheiros do Profeta Muhammad.

Termos em árabe

·       Sahabah - O plural de sahabi, que é traduzido como "companheiros". Um sahabi,
como a palavra é comumente usada hoje, é alguém que viu o Profeta Muhammad,
acreditou nele e morreu como muçulmano.

·       Imaan - Fé, crença ou convicção.

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

·       Ummah - Refere-se à toda comunidade muçulmana, a despeito de cor, raça, idioma ou
nacionalidade.

Estima-se que mais de 95% de todos os
comportamentos humanos sejam aprendidos
através da modelação. No entanto, ainda que essa
fosse uma verdade parcial, é uma excelente razão
para escolhermos exemplos positivos, para nós
mesmos e para os nossos filhos. Infelizmente, no
ambiente saturado de mídia 24 horas por dia, 7 dias
por semana, estamos mais propensos a escolher
exemplos no campo esportivo e do entretenimento
sem tentar diferenciar um exemplo de um herói. Um herói é alguém que admiramos
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talvez por suas proezas esportivas ou por sua capacidade de atuação maravilhosa, mas
será que essas pessoas levam um tipo de vida que deveríamos querer imitar? Exemplos,
por outro lado, são pessoas que possuem as qualidades que gostaríamos de ter e são
pessoas que nos afetaram de uma maneira que nos faz querer ser melhores seres
humanos. Por exemplo, é a partir dos exemplos que aprendemos a lidar com os problemas
cotidianos.

É fácil nos influenciarmos pelas pessoas ao nosso redor e por quem admiramos. É fácil
assumir seus maneirismos e qualidades sem nos darmos conta disso. Se essas são boas
qualidades, então é uma coisa boa, mas e se as pessoas que você considera como seus
modelos o afastarem da lembrança de Allah? Isso pode ser um desastre. Felizmente, a
história islâmica é repleta de modelos incríveis - homens, mulheres e crianças - de quem
aprendemos a ser ótimas mães, pais, professores, amigos, estudantes, etc. Demonstrações
positivas de bom caráter e costumes, determinação, força de vontade e altos padrões
éticos ajudam outras pessoas a imitar essas qualidades positivas.

Segundo o Islam, os melhores seres humanos são os profetas. Depois deles, os
melhores seres humanos são os seus companheiros, discípulos e seguidores. É claro que o
maior exemplo de comportamento exemplar em qualquer situação é o próprio Profeta
Muhammad. Sabemos de suas tradições autênticas - a Sunnah, que seu caráter era o
Alcorão, o que significa que ele viveu e respirou tudo o que o Alcorão ensina. Quando
procuramos modelos, não precisamos procurar além do próprio Profeta e daqueles que o
cercaram nos primeiros dias do Islam. De fato, quando seguimos os sahabah, seguimos o
Profeta Muhammad porque eles não aprenderam o Islam com ninguém além dele. De fato,
suas virtudes são muitas; pois eles são os que apoiaram o Islam e espalharam a fé,
lutaram junto com o Profeta e transmitiram o Alcorão, a Sunnah e os pareceres islâmicos.
Eles se sacrificaram e à sua riqueza pela causa de Allah. Nós os amamos porque eles
amavam Allah e Seu Mensageiro.

O Profeta Muhammad disse: "A melhor das pessoas é a minha geração, depois aqueles
que vieram depois deles, então aqueles que vieram depois deles."[2]  Os sahabah não
tinham todos exatamente as mesmas personalidades, origens, mentalidades, perspectivas
ou gostos. Eles eram todos únicos; no entanto, estavam unidos ao Islam. Como
muçulmanos, nós também não somos todos iguais. Somos capazes de tirar lições distintas
de cada um dos sahabah; somos capazes de aprender com as experiências deles. Alguns
eram gentis, outros eram rigorosos; alguns eram homens e mulheres instruídos, enquanto
outros não tinham instrução. Alguns dos sahabah eram ascéticos, enquanto outros eram
os milionários e os principais empreendedores de seu tempo. É da misericórdia de Allah
que Ele nos deu tantos modelos de comportamento, caráter e conduta. Vamos continuar
nossa exploração olhando para dois dos amigos mais próximos do Profeta Muhammad.

Abu Bakr
Abu Bakr era um comerciante de sucesso, com reputação de honestidade e bondade.

Ele foi o primeiro homem adulto a se converter ao Islam e aceitou a mensagem do Profeta
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Muhammad instantaneamente. O Profeta Muhammad disse que se ele pesasse o Imaan de
Abu Bakr, seria superior ao da Ummah inteira. Abu Bakr se destacou em todas as formas
de adoração e era conhecido como "As-Sabbaaq" - ou seja, aquele que ganha em todas as
competições. Umar Ibn Al-Khattab uma vez doou metade de sua riqueza para financiar a
Batalha de Tabuk, na esperança de superar Abu Bakr, apenas para descobrir que o
primeiro já havia doado toda a sua fortuna. Abu Bakr era carinhoso e compassivo. Ele
simpatizava com os pobres e tinha pena dos miseráveis e, ao recitar o Alcorão, chorava.

Umar Ibn Al-Khattab
Umar Ibn Al-Khattab deixou de ser um dos mais fortes opositores do Islam para ser um dos seus
crentes mais fiéis. Umar foi uma figura pioneira no mundo islâmico. Ele era um líder, um
estadista, um muçulmano devoto e consciente de Deus, que mostrava respeito por todos os
indivíduos, incluindo os não-muçulmanos, e ordenou que os muçulmanos os tratassem com
respeito. Ele nos mostrou como aplicar a ordem do Alcorão "não há compulsão na religião". Umar
era conhecido por seu poder e força e ele a usou, seu intelecto ousado e sua sabedoria perspicaz
pelo bem do Islam e pelo empoderamento dos muçulmanos. O profeta Muhammad chamou Umar
de "Al-Faruq" - o Critério entre o bem e o mal.

Notas de rodapé:

[1] Partes desse artigo foram adaptadas de um excelente artigo arquivado em
http://muslimmatters.org/2012/01/02/find-your-role-model-in-the-sahabah/

[2] Sahih Muslim
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