A importância da liderança e seu impacto
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre o Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros

Um dos objetivos da mensagem do Islam é educar o muçulmano virtuoso
para alcançar o propósito que Deus o criou para uma finalidade, ou seja,
adorar somente Deus, confirmadas pelas palavras de Allah Altíssimo, onde
mencionou no Alcorão sagrado SURATA AZ ZÁRIAT versículo 56: “Não criei
os gênios e os humanos, senão para Me adorarem.”. A liderança é um dos
meios mais importantes de educação, em outras palavras a liderança
significa: seguir o líder em suas palavras, ações e atitudes. Por isso surge a
importância do líder correto, porque se desviar do caminho correto
desviará a sociedade junto a ele também, porque boas e más éticas e
comportamentos são frequentemente transmitidos na sociedade através
de seguir o comportamento de alguém, especialmente entre crianças e
jovens.

E pela importância da liderança e seu impacto na educação, o Alcorão
Sagrado importou-se em destacar os modelos de boas pessoas,
especialmente os profetas que a paz esteja com eles, onde o Profeta
Muhammad (S.A.A.W) ordenou para segui-los, mencionada por Deus
Altíssimo na SURATA AL- ANAM versículo 90: "São aqueles que Deus
iluminou. Toma, pois, seu exemplo. Dize-lhes: Não vos exijo recompensa
alguma, por isto.".

Então o Alcorão afirmou que o Profeta Muhammad (S.A.A.W) é um
excelente líder e exemplo para toda a humanidade, Deus o enviou uma

misericórdia para todos os mundos, como nos foi revelado no Alcorão
sagrado na SURATA AL ANBIYA versículo 107: “E não te enviamos, senão
como misericórdia para a humanidade.”. Sua ética e comportamento
representam a forma humana mais perfeita o dono de um nobre caráter,
assim como foi mencionado no Alcorão sagrado SURATA AL CALAM
versículo 4: "Porque és de nobilíssimo caráter." Portanto, o conhecimento
e a compreensão da moral e do comportamento do Profeta Muhammad
(S.A.A.W) através da sua sunnah (Tradições do Profeta) e biografia e aplicala é um caminho bem-sucedido e direto na reforma e educação de um ser
humano virtuoso, assim Allah Altíssimo nos revelou na SURATA AL AHZAB
versículo 21: “ Realmente, tendes no Mensageiro de Deus um excelente
exemplo para aqueles que esperam contemplar Deus, deparar-se com o
Dia do Juízo Final, e invocam Deus freqüentemente.”. E seguir o Profeta
Muhammad (S.A.A.W) significa conhecer o seu caminho para adorar a Deus
como ele realizava todos os atos de adoração, oração, zakat, jejum e Hajj?
Como ele tratava sua família e todas as pessoas, muçulmanos e nãomuçulmanos? o conhecimento destes assuntos será a sua salvação na vida
eterna. Abu Huraira (R) relatou que o Mensageiro de Deus (S) disse: “Toda
a minha nação entrará no Paraíso, à exceção daquele que se opuser (a
mim).” Perguntaram-lhe: “E quem será aquele que se oporá a ti, ó
Mensageiro de Deus?” Respondeu: “Aquele que me obedecer, entrará no
Paraíso; e o que me desobedecer será aquele que se oporá a mim).”
(Bukhári)
O Alcorão mencionou exemplos de outras lideranças que não profetas, são
aqueles modelos dignos de reflexão, compreensão e seguindo o exemplo
dos companheiros do Profeta Muhammad (S.A.A.W) porque eles são o
resultado da educação do Profeta Muhammad (S.A.A.W), e uma das mais
importantes qualidades entre si era a sinceridade com Deus Todo-Poderoso
e com o Mensageiro de Allah que paz esteja com ele e com todas as
pessoas, assim como foi revelado no Alcorão SUARATA AL AHZAB versículo
23: “Entre os fiéis, há homens que cumpriram o que haviam prometido.”.
Suas boas obras precederam seus discursos e suas obras missionárias à
religião do Islam com trabalho, sacrifício e comportamentos corretos antes

de falar. É por isso que Deus nos ordenou a seguir o exemplo deles,
mencionando no Alcorão SURATA AL TAUBA versículo 119: “Ó fiéis, temei
a Deus e permanecei com os verazes!”.

A reforma e influência não é apenas através da orientação e o discurso,
educadores, sejam eles pais ou mães ou professores, se suas palavras
violaram suas ações e ordenaram o bem e agiram mal, será motivo de
desconfiança e não serão acreditados pelo que reivindicam, porque a
discordância entre o discurso e a ação, uma das coisas detestadas por Deus
Todo-Poderoso, revelando no Alcorão SURATA AS SAF versículos 2 e 3: "Ó
fiéis, por que dizeis o que não fazeis? É enormemente odioso, perante
Deus, dizerdes o que não fazeis.". Muitas das coisas que nossas crianças e
jovens são obrigados a fazer devem primeiro aplica-las a nós mesmos, para
que possam aprender nos observando. Assim como o Profeta (S.A.A.W)
disse no hadith: "Orem como me virem orando\". Bukhari e MUSLIM. Se
todos os pais tivessem orando na frente de seus filhos e mantiveram os
ensinamentos do Islam, seus filhos crescerão em um ambiente de fé
sincera, porque o ensinamento foi através do ato antes do discurso, Deus
Altíssimo revelou na SURATA AL BACARA versículo 44: “Ordenais, acaso,
às pessoas a prática do bem e esqueceis, vós mesmos, de fazê-lo, apesar
de lerdes o Livro? Não raciocinais?”. A liderança virtuosa é a principal razão
para a orientação de muitas pessoas. O homem precisa ver um exemplo
prático que comprove que isso é possível e aplicável, e não apenas palavras
que terminam com o fim do som.

Devemos aprender que a liderança virtuosa é uma caridade continua e uma
das maiores razões para entrar no Paraíso. Quando uma pessoa faz um bom
trabalho, no interesse de ser recompensado por Allah, o povo irá seguir
seus passos, pois Deus escreverá para os seguidores recompensa por seguilo nesta obra. Ucba Ibn Amru R) relatou que o Mensageiro de Deus (S) disse:
“Aquele que indicar o caminho para o bem terá a mesma recompensa de

quem o fizer.” (Musslim). Portanto, foi a suplica dos justos, revelada no
Alcorão SURATA AL FURKAN versículo 74: “E aqueles que disserem: Ó
Senhor nosso, faze com que as nossas esposas e a nossa prole sejam o
nosso consolo, e designa-nos imames dos devotos.”.

