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Objetivos:

·        Fornecer uma compreensão mais profunda do conceito de Ikhlas juntamente com um
conselho sobre como ele pode ser facilmente implementado em nossas vidas.

Termos em árabe:

·       Ihsan - Perfeição ou excelência. Islamicamente, é adorar a Allah como se você o
estivesse vendo. Estar ciente de que Allah vê tudo, embora não possamos vê-Lo.

·       Ikhlas - Sinceridade, pureza ou isolamento. Islamicamente, isso significa purificar
nossos motivos e intenções de buscar o prazer de Allah. É também o nome do capítulo
112 do Alcorão.

·       Riyaa - Vem da palavra ra'aa, que significa ver, observar. Dessa forma, a palavra riyaa
conota ostentação, hipocrisia e simulação. Islamicamente, riyaa significa realizar ações
que agradam a Allah, mas com a intenção de agradar alguém que não seja Ele.

·       Shariah - Lei islâmica.

·       Shirk - Palavra que implica associar parceiros a Allah , conferir atributos divinos a
alguém que não seja Allah; ou acreditar que a fonte de poder, dano e bênçãos vem de
alguém que não seja Allah.

·       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.

·       Surah - Capítulo do Alcorão.

·       Zakat - Caridade obrigatória.
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Um dicionário árabe-português nos diz que a
palavra ikhlas significa sinceridade, pureza ou
isolamento. O termo ikhlas vem do árabe akh-la-sa e
significa liberar uma ação de riyaa para que não haja
outra recompensa senão a de Allah. Com isso em
mente, um glossário islâmico geralmente descreve
ikhlas como o ato de purificar os motivos e intenções, para que as ações sejam realizadas
principalmente buscando o prazer de Allah. Quando combinamos essas definições com as
de sinceridade, de acordo com um dicionário em português -para estarmos livres de
ostentação, engano ou hipocrisia - começamos a entender o que realmente é o ikhlas.

Ikhlas é purificar nossas ações de toda a contaminação pelo shirk, a fim de adorar a
Allah da maneira mais correta. Para cultivar e manter o verdadeiro ikhlas, devemos evitar
tudo o que questiona o direito de Allah de ser exclusivamente adorado. O capítulo 112 do
Alcorão é chamado Al-Ikhlas e explica muito claramente a Unidade de Allah. Informações
mais detalhadas podem ser encontradas aqui , http://www.newmuslims.com/lessons/253/

"Disse: Ele é Allah, o Único!, Allah! O Absoluto! Jamais gerou ou foi
gerado! E ninguém é comparável a Ele!" (Alcorão 112)

Ikhlas é ser sincero com Allah e adora-Lo com Ihsan. Ikhlas está muito conectado ao
Ihsan. Quando uma pessoa está constantemente consciente de que Allah observa tudo, é
mais provável que se lembre da importância de Ikhlas. Quando fazemos algo sincero por
Allah, não nos preocupamos mais em receber elogios ou recompensas de alguém que não
seja Ele. Não importa quem o vê ou não. Às vezes, um trabalho pode ser feito por Allah,
mas a intenção pode ser manchada pela ostentação ou presunção; isso é riyaa e pode
acabar cancelando as recompensas que o crente busca. Podemos encontrar mais detalhes
sobre a riyaa aqui http://www.newmuslims.com/lessons/96/ e continuaremos tratando-a
na parte 2.

"Se escondeis o que há em vossos peitos ou o mostrais, Allah o
sabe..." (Alcorão 3:29)
"...se idolatras, teus atos anular-se-ão e, certamente, serás dos
perdedores." (Alcorão 39:65).

Para que as ações de um crente sejam aceitas por Allah, elas devem ser realizadas
com ikhlas, devem ser precedidas pela intenção correta e devem ser realizadas de acordo
com a shariah.

"E não lhes fora ordenado senão adorar a Allah, sendo sinceros com
Ele na devoção, sendo monoteístas, e cumprir a oração e conceder
az-zakah, (a ajuda caridosa) e essa é a religião reta." (Alcorão 98: 5)

O Profeta Muhammad enfatiza que "Allah é puro e Ele aceita apenas o que é puro"[1]
 assim a Sunnah dá destaque ao fato de que Allah aceita apenas o que é puro e feito
apenas por Sua causa. Por exemplo, Khalid ibn al-Walid foi removido de seu posto como
comandante do exército pelo Califa Umar. Em vez de se ofender e se recusar a lutar,
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Khalid lutou ainda mais. Quando lhe perguntaram o porquê, ele disse: "Luto por Allah,
não por Umar."

"Dize: 'Por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha
morte são de Allah, O Senhor dos mundos.'" (Alcorão 6: 162)

A aceitação dos atos de uma pessoa por Allah depende da pureza e sinceridade;
porque é com ikhlas que uma pessoa pode atingir uma posição elevada aos olhos de Allah.
De fato, com a intenção correta e um coração puro, uma pessoa pode até ser
recompensada por uma ação que não foi capaz de realizar. O Profeta Muhammad disse:
"Verdadeiramente, Allah registrou as boas e más ações." Ele então informou aos que
estavam à sua volta que: "Todo aquele que pretende fazer uma boa ação, mas não o faz,
Allah registra isso Consigo mesmo como uma boa ação completa."[2]

A vida cotidiana faz nosso nível de ikhlas subir e descer. Existem muitas maneiras de
obter ou aumentar, algumas são:

·       Fazer boas obras. Quanto mais fizermos, mais fácil será continuar e mais próximos
estaremos de Allah. Nossos corações se tornarão mais sinceros e puros.

·       Buscar conhecimento. Se entendermos o que estamos fazendo e por quê, podemos
fazer tudo de acordo com a shariah. Fazer isso amolecerá nossos corações e os tornará
mais puros.

·       Sempre analisar nossa intenção. O Imam Ahmad disse que deveríamos nos perguntar
antes de fazer algo: "Estou fazendo isso por Allah?"

É dito que o Ikhlas é a base sobre a qual todas as nossas ações são fundamentadas. Se
a base estiver corrompida, a estrutura quebra facilmente. É importante proteger nosso
Ikhlas, e isso será tratado com mais detalhes na parte 2.

Notas de rodapé:

[1] Sahih Muslim

[2] Sahih Bukhari, Saheeh Muslim.
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