Pausas com a benevolência (Ihsan)

A benevolência é o grau mais alto da religião, maior que o Islam e a fé, e
todas as boas obras e suas recompensas foram nomeadas de benevolências
(Ihhsanat) por Deus Todo-Poderoso. Deus, o Altíssimo, revelou no Alcorão
Sagrado SURATA "AL-AN´AM" versículo 160: "Quem tiver praticado o bem
receberá o décuplo pelo mesmo”, e quem pratica o bem, será também
recompensado, Deus Todo-Poderoso mencionou no Alcorão Sagrado
Surata 55 - Ar Rahman (O Clemente), “A retribuição à bondade não é,
acaso, a própria bondade?”. O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele) o descreveu em seu famoso Hadith, no qual ele
mostrou os níveis da religião - islamismo, fé e a benevolência - então o
profeta S.W.S disse: A benevolência é “Que adores a Deus como se O visse,
pois se não O vês, Ele te vê”.
Deus revelou que a benevolência (Ihsan) é necessária em todos os campos
da vida:
✓ No campo da paciência, Deus Todo Poderoso revelou na Surata Hud:
"E persevera, porque Deus não frustra a recompensa dos
benfeitores"
✓ No campo da restituição ao dono o que foi confiado, Deus Altíssimo
revela na Surata Al Bacara, versículo 178: "Mas, se o irmão do morto
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✓ Ao restituir o direito para as mulheres divorciadas, Allah Altíssimo
revelou na Surata Al Bacara versículo 228: "tereis de conservá-las
convosco dignamente ou separar-vos com benevolência"
✓ No campo do jihad com todas as suas formas (guerra - alma - trabalho
honesto e outros) Deus Altíssimo mencionou na SURATA Al Ankabut
versículo 69: “Por outra, quanto àqueles que diligenciam por Nossa
causa, encaminhá-los-emos pela Nossa senda. Sabei que Deus está
com os benfeitores"
✓ No campo das diferenças e rivalidades, Deus Altíssimo relatou na
Surata Fussilat versículo 34: "Jamais poderão equiparar-se a
bondade e a maldade! Retribui (ó Mohammad) o mal da melhor
forma possível"
✓ No tratamento aos órfãos, Deus Altíssimo revelou na Surata Al Isra
versículo 34: "Não disponhais do patrimônio do órfão senão da
melhor forma, até que ele chegue à puberdade, e cumpri o
convencionado, porque o convencionado será reivindicado"
✓ Nas relações sociais entre as pessoas Deus ordenou para que se
relacionem entre si com bondade, revelando na surata Al Nissa:
"Quando fordes saudados cortesmente, respondei com cortesia
maior ou, pelo menos, igual, porque Deus leva em conta todas as
circunstâncias"
✓ Nas relações econômicas, Deus ordenou na surata Al Bacara
versículo 195: "Fazei dispêndios pela causa de Deus, sem permitir
que as vossas mãos contribuam para vossa destruição, e praticai o
bem, porque Deus aprecia os benfeitores"

Dos ditos do profeta S.W.S que fala sobre a benevolência:
• Foi narrado por 'Abdallah Ibn' Amr (que Allah esteja satisfeito
com ele) disse: chegou um homem ao Profeta S.W.S dizendo
proclamo fidelidade a migrar e lutar pela causa de Deus, Serei
recompensado por Deus? O Mensageiro de Allah S.W.S alguém
dos seus pais está vivo? ele respondeu sim, ambos estão vivos,
o profeta, S.W.S disse quer obter a recompensa de Allah, o
homem respondeu sim, então o Mensageiro de Deus,S.W.S
volte para seus pais e seja um bom companheiro) Narrado pelo
Bukhari
• Narrado por Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela disse:
Aisha (Radiyalahu an-ha): “uma mulher pobre veio pedir
caridade, acompanhada de duas filhas. Não encontrei mais
nada a não ser três tâmaras que entreguei à mãe. Ela deu uma
tâmara a cada uma delas e em seguida quando pretendia
meter a outra na boca, as suas filhas olharam para ela
manifestando o desejo de comer a tâmara. Então ela dividiu a
tâmara, em duas partes e deu a cada uma das filhas. Este tipo
de tratamento por parte da mãe impressionou-me tanto que
eu mencionei o fato ao Mensageiro de Deus (Salalahu Aleihi
Wassalam), que disse: “quem tiver filhas e foi benevolente

com elas Deus lhe protegera do inforno”. Muslim 32:6363 e
também em Bukhari.
•

Abdullah Ibn Masoud que Allah esteja satisfeito com ele,

ele disse: o Mensageiro de Deus S.W.S foi perguntado por
algumas pessoas, seremos julgados pelos nossos atos na época
da JAHILIA (época antes do islam)? O Mensageiro S.W.S
respondeu: Quem for benevolênte (Ihsan) no Islam não será
julgado pelo que ele fez na Jahilia, e quem for malevolente no
Islam será julgado pelo o que fez na Jahilia e no Islam. Narrado
por al-Bukhaari e Muslim.
• Abdullah bin Masoud (que Allah esteja satisfeito com ele)
narrou que o Profeta Muhammad S.W.S respondeu: “Se você
ouvir os seus vizinhos dizerem que fez o bem, é porque você
o fez, e se ouvi-los dizerem que fez o mal, é porque você o
fez”

Apresentamos alguns tipos de benevolência:

1. A benevolência com a alma que inclui a devoção ao culto
e a perfeição na obediência a Deus, que revelou na
surata Al Isra versículo 7: “Se praticardes o bem, este
reverte-se-á em vosso próprio benefício; se praticardes
o mal, será em prejuízo vosso”

2. A bondade com os pais, Deus Altíssimo relatou na surata
Al Isra versículo 23: "O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele; que sejais indulgentes com vossos
pais"
3. A benevolência com os parentes e familiares, Deus
Todo-Poderoso ordenou na surata Al Bacara versículo
83: "E de quando exigimos o compromisso dos
israelitas, ordenando-lhes: Não adoreis senão a Deus;
tratai com benevolência vossos pais e parentes, os
órfãos e os necessitados; falai ao próximo com doçura"
4. A benevolência com toda a sociedade, ricos e pobres,
com quem ou não conhece, Deus Altíssimo revelou na
surata Al Nissa versículo 36: “Adorai a Deus e não Lhe
atribuais parceiros. Tratai com benevolência vossos
pais e parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho
próximo, o vizinho estranho, o companheiro, o viajante
e os vossos servos, porque Deus não estima arrogante
e jactancioso algum”
5. A benevolência com os contrários à sua doutrina, o
muçulmano deve incluir todas as pessoas com a sua
benevolência sem discriminação de religião ou raça.

No geral, o círculo da benevolência se estende à vida do seres
humanos, suas palavras, ações, seu relacionamento com Deus,
seu relacionamento com todas as pessoas, seu relacionamento

com o universo e outras criaturas, por este motivo o Profeta
(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse:
"Allah concedeu benevolência a todas as coisas". Narrado por
Musslim.

Rogo a Deus que nos aceite como Seus escravos benevolentes,
e que nos conceda a dádiva da sinceridade em palavras e
ações.

