
Tolerância

Mansidão
"Pela graça

de Deus, você é
gentil para com o povo,

se você tivesse
sido duro e de coração
duro, teriam disperso

de em torno de você. "
Alcorão 3:159

"As boas obras
e más ações não são

iguais. Revide o mal com o que
é o melhor, então aquele que com
quem você tinha inimizade deve

tornar-se para você
como um amigo leal. "

Alcorão 41:34

Misericórdia
Missão de

"E 
(Deus) não enviou

você (Mohammad),
exceto como uma

misericórdia
para a humanidade. "

Alcorão 21:107

Além de chamar  as  pessoas  a  orar, jejuar e
fazer caridade, o Profeta (que a paz esteja
com ele)  ensinou  que  a  fé  em  Deus
também deve afetar o tratamento para 
com os outros. Ele  disse: "O  melhor  
dentre vós são  aqueles  que  têm  o 
melhor  caráter."
Muitos  ditos  do  Profeta (que a paz
esteja comele) enfatizam a relação entre
crença e ação, por exemplo: "Quem crê em Deus e no
Último Dia, não deve ferir o seu próximo, e quem crê em
Deus   e   no   Último   Dia,  deve  servir  seu  convidado
generosamente, e quem crê em Deus e  no  Último  Dia,
deve falar o que é bom ou manter-se calado. "

Ele ensinou o homem a exercitar a paciência em face da
adversidade:  "O  forte  não  é  aquele   que   supera   as
pessoas   pela  sua  força,  mas  o  forte é aquele que se
controla quando com raiva."
Praticar  a  paciência  e  tolerância  não  significa que  um
muçulmano  deve  ser  passivo  e  não se defender em
caso de  ataque.  Profeta  Mohammad  (que  a  paz  esteja
com ele)  disse,  "Não desejai  conhecer  o inimigo,
mas quando você se  encontrar (face a face) com inimigo,
seja paciente (isto é, se manter firme diante do inimigo). "

"Você não deve fazer mal aos
que  fazem o mal para você,
mas   você  deve  lidar  com
eles com perdão e bondade.

"Isto é como o último Mensageiro
de Deus (que a paz esteja com ele)

reagiu a ataques pessoais e abusos.
Fontes islâmicas incluiem um número de casos em que o
Profeta (que a paz esteja com ele) teve a oportunidade de

vingar-se  daqueles  que  o enganaram, mas absteve-se de
fazê-lo.

Um  companheiro   que  serviu
Muhammad (que a paz esteja
com ele)   por  dez  anos,
disse  que   Muhammad
(que a paz esteja com ele)
sempre foi  gentil  no   trato
com   ele. "Quando    eu    fiz
alguma    coisa,     ele     nunca
questionou  a  minha  maneira   de
fazê-la, e quando eu não fiz algo,  ele nunca  questionou
a minha incapacidade de fazê-lo. Ele era o mais amigável
de todos os  homens. " Em  uma  ocasião,  a  esposa  do
Profeta (que a paz esteja com ele)  reagiu  com  irritação
depois de ser insultada por uma pessoa e ele disse:
 Gentileza!

Os    muçulmanos   acreditam 
que    Muhammad   (que a paz 
esteja com ele)  é    o   Profeta 
final,  em  uma  longa   cadeia
de  Profetas   enviados    para 
chamar   as  pessoas   para  a 
obediência     e   adoração  de 
Deus         ("Allah"  em árabe).
Alguns     desses       profetas 
incluem  Adão,   Noé,  Abraão, 
Ismael,  Isaac,    Jacó,     José, 
Moisés,    Davi,      Salomão  e 
Jesus    (que    a   paz estejam 
sobre   todos   eles).      Assim 

como  Moisés  (que  a  paz esteja com ele) foi enviado com a  
Torá  (  a  revelação   original,   a  Moisés) e   Jesus   ( que   a   
paz   esteja   com  ele )    com  o  Evangelho     ( o  original,  e   
não    as    versões    atuais  ),      o  muçulmanos    acreditam    
que    Muhammad     (  que  a  paz esteja com ele) foi enviado 
com o Alcorão e  com  a   Sunnah    para   demonstrar  como  
os  seus  ensinamentos devem  ser  aplicados.  A esposa  do  
Profeta  (que  a  paz  esteja  com  ele), Aicha,  foi  perguntada 
uma  vez  para  descrever o Profeta  ( que a  paz  esteja  com  
ele),   e   ela   respondeu   que   ele  era "o Alcorão andando", 
significando    que   ele   meticulosamente   implementou  os 
ensinamentos nobres do  Alcorão em sua vida diária. Vamos 
demonstrar  como  ele  traduziu esses ensinamentos nobres 
em ações nobres.

Perdão

"Deixe-os
perdoem e esqueçam:
não desejariam que
Deus perdoasse os?
Deus é Indulgente,

Misericordiosíssimo. "
Alcorão 24:22

O mensageiro final (a paz esteja com ele) ensinou os seres 
humanos a mostrar misericórdia e respeitar uns aos outros: 
"Aqueles que não mostram misericórdia
para com os outros, não alcançarão misericórdia. "

* Em outra narração, algumas pessoas solicitaram o Profeta 
(que a paz esteja com ele) para invocar a  Deus para punir 
os incrédulos, mas ele respondeu: ". Eu não fui enviado 
como um a maldição, mas sim como uma misericórdia"

 Igualdade 
"De fato, o

mais honrado 
à vista de 
Deus é o

mais justo e 
piedoso. "

Alcorão 49:13Nas palavras do Profeta
(Que a paz esteja com ele), ele ensinou

que todos os seres humanos são iguais
aos olhos de Deus:"Toda a humanidade é decendente

de  Adão e Adão foi feito de barro. Não há superioridade de um 
árabe sobre um não árabe, nem de um negro sobre um branco 

e   vice   versa,   exceto  na  piedade "  . "Deus  não  julgá-los á, 
de acordo  com sua aparência e sua riqueza, mas Ele olha para 

os vossos corações e olha  suas ações. "
Conta-se que uma vez um companheiro do Profeta (que a paz 
esteja sobre ele) chamou outro companheiro de uma forma 
ofensiva, "Filho de uma mulher negra! "O Profeta (que a paz 
esteja com ele), tornou-se irritado e respondeu: "Você irá 
condená-lo por causa da cor de sua mãe? Você ainda tem 
dentro de si algo da ignorância do período pré-islâmico. "

O Profeta (que a paz esteja com ele) foi o mais tolerante de 
todas as pessoas e as mais amáveis. Se alguém abusava 
dele,   ele   perdoava –o , e  quanto  mais 
dura uma   pessoa era,  mais  paciente, 
ele se tornava. Ele era  extremamente 
tolerante e perdoador, especialmente 
quando ele teve na mão o poder de 
retaliar.   Muhammad   (que  a  paz
esteja  com  ele)  perdoava  tudo e
nenhuma  quantidade de crime ou
agressão    contra   ele  era  grande
demais para ser perdoado por ele. Ele
foi o melhor exemplo de perdão e bondade,
como mencionado no versículo seguinte do Alcorão: 
"Mantenha o perdão (Ó Muhammad), e recomenda a 
bondade, e afastar-se do ilícito." - Alcorão 7 : 199

Quem é
Muhammad?

(Que a paz esteja com ele)

Com efeito, no
Mensageiro de Deus vocês
têm um excelente exemplo

a seguir, para quem espera em
Allah e no Último Dia e

lembra-se muito de Deus. "
Alcorão 33:21
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melhor  caráter."
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têm um excelente exemplo

a seguir, para quem espera em
Allah e no Último Dia e
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 o Marido Ideal

Gentileza ... 
O Profeta (que a paz esteja com ele) aconselhou-a: 
"Seja gentil e calma, Aisha , como Deus gosta de
delicadeza  e gentileza em todos os assuntos."Ele
também disse:  "Mostre gentileza!  A palavra “Por
gentileza”,  se for encontrada em alguma coisa,
embeleza a,  e quando ela é retirada de qualquer coisa, 
torna a  deficiente. "

Ensinando aos seus companheiros, ele disse: "Deus  me
revelou, que  vocês   devem   ser  humildes.  Ninguém se
glorie sobre os outros, e ninguém deve oprimir o outro. "

Tal era a sua humildade que ele tinha medo de ser
adorado, um privilégio só condizente a  Deus e disse:
"Não exceda os limites de Allah me elogiando como os
cristãos fazem em louvar a Jesus Filho de Maria. Eu
sou apenas servo do Senhor, em seguida, chamem-me
o Servo de Deus e Seu Mensageiro ".

Amada esposa do Profeta, Aisha,
disse de seu marido: "Ele sempre me
ajudava com o trabalho doméstico e que,
por vezes o vi remendar suas roupas, consertar
seus sapatos e varrer o chão. Ele tirava o leite, cuidava
e alimentava seus animais e fazia as tarefas
domésticas. "

"E vivei
com elas (o seus

cônjuges) na
bondade. "

Alcorão 4:19

Não só ele foi um marido dedicado, ele também
encorajou seus companheiros a seguir seu exemplo:
"O mais perfeito dos crentes na fé é o melhor deles na
moral. E o melhor entre eles é aquele que é o
melhor para sua esposa. "

E os melhores
servos do  

Clemente (Deus) são aqueles
que caminham  sobre a Terra

em humildade,
e quando os insipientes

chegam a
eles, eles dizem: 'Paz' ".

Alcorão 25:63

 Humildade
 O Profeta s.a.w.s.   impediu  que
as pessoa se levantassem para
ele quando ele chegasse, por
respeito.  Ele    costumava
sentar-se onde quer  que
houvesse uma vaga disponível
e nunca procurou um lugar  de
destaque ou cadeiras elevadas.
Ele nunca  usava  nada  para se
distinguir de seus companheiros
ou parecer em maior grau do que eles.
Ele costumava misturar-se com os pobres e necessitados,
ele costumava sentar-se com os idosos e apoiar as viúvas.
 As pessoas que não o conheciam não podiam distingui-lo
 do resto da multidão.

Ideal
 O Exemplo

 Comentários de 
    não-muçulmanos: 

"Na verdade você
(Ó Muhammad) é

em um padrão exaltado
de caráter. "
Alcorão 68:4

Mahatma Gandhi, um grande líder  político e espiritual do
movimento da  independência indiana,  comentou: "Foi a
simplicidade, a total auto-anulação do Profeta, o respeito
escrupuloso    dos    seus   compromissos,  sua   intensa
devoção aos  seus amigos e  seguidores, sua  intrepidez,
sua coragem,  sua  confiança absoluta em Deus e na sua
própria missão.  Isto  e não a espada que o levava a tudo
à sua frente e cada obstáculo superado. "

O que precedeu é apenas um vislumbre
de como  Muhammad  (que a paz esteja
com ele) viveu a sua vida. Os exemplos
de bondade e misericórdia mencionados
podem  vir  como   uma   surpresa  para
algumas    pessoas    que      receberam
informações do Islam na mídia, pois nela
a deturpação é constante.

É importante quando se tenta entender o Islam, ir diretamente 
para as suas fontes: o Alcorão, e os ditos e ações do Profeta 
Muhammad s.a.w.s. a Sunnah, e  alguém não pode  julgar o 
Islam com base nas ações erradas de uns poucos muçulma-
nos. * s.a.w.s. = (que a paz e as bençãos estejam com ele)

George Bernard Shaw, o dramaturgo britânico, declarou: 
"O  mundo  está  na  extrema  necessidade  de  um homem 
com  a  mente  de  Mohammad,  as  pessoas  religiosas  na 
Idade  Média,  devido  à  sua  ignorância  e  preconceito, 
tinham  imaginado  ele  de  uma  forma  muito escura, essa 
forma  foi   usada  para  considerá-lo  inimigo  do  cristian-
ismo.  Mas  depois  de  olhar  para  a história deste homem 
que  eu  achei   uma  coisa  incrível, e cheguei à conclusão 
de  que  ele  nunca  foi  um inimigo do cristianismo, e deve 
ser chamado  em  vez  disso de o salvador da humanidade. 
Na  minha  opinião,  para   ele  deveria  ser dado o controle 
sobre o mundo de hoje, ele iria resolver os nossos proble-
mas e  garantir a paz e a felicidade que o mundo está 
esperando. "

O Profeta
Muhammad

O Profeta
Muhammad

Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
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ajudava com o trabalho doméstico e que,
por vezes o vi remendar suas roupas, consertar
seus sapatos e varrer o chão. Ele tirava o leite, cuidava
e alimentava seus animais e fazia as tarefas
domésticas. "

"E vivei
com elas (o seus

cônjuges) na
bondade. "

Alcorão 4:19

Não só ele foi um marido dedicado, ele também
encorajou seus companheiros a seguir seu exemplo:
"O mais perfeito dos crentes na fé é o melhor deles na
moral. E o melhor entre eles é aquele que é o
melhor para sua esposa. "

E os melhores
servos do  

Clemente (Deus) são aqueles
que caminham  sobre a Terra

em humildade,
e quando os insipientes

chegam a
eles, eles dizem: 'Paz' ".

Alcorão 25:63

 Humildade
 O Profeta s.a.w.s.   impediu  que
as pessoa se levantassem para
ele quando ele chegasse, por
respeito.  Ele    costumava
sentar-se onde quer  que
houvesse uma vaga disponível
e nunca procurou um lugar  de
destaque ou cadeiras elevadas.
Ele nunca  usava  nada  para se
distinguir de seus companheiros
ou parecer em maior grau do que eles.
Ele costumava misturar-se com os pobres e necessitados,
ele costumava sentar-se com os idosos e apoiar as viúvas.
 As pessoas que não o conheciam não podiam distingui-lo
 do resto da multidão.

Ideal
 O Exemplo

 Comentários de 
    não-muçulmanos: 

"Na verdade você
(Ó Muhammad) é

em um padrão exaltado
de caráter. "
Alcorão 68:4

Mahatma Gandhi, um grande líder  político e espiritual do
movimento da  independência indiana,  comentou: "Foi a
simplicidade, a total auto-anulação do Profeta, o respeito
escrupuloso    dos    seus   compromissos,  sua   intensa
devoção aos  seus amigos e  seguidores, sua  intrepidez,
sua coragem,  sua  confiança absoluta em Deus e na sua
própria missão.  Isto  e não a espada que o levava a tudo
à sua frente e cada obstáculo superado. "

O que precedeu é apenas um vislumbre
de como  Muhammad  (que a paz esteja
com ele) viveu a sua vida. Os exemplos
de bondade e misericórdia mencionados
podem  vir  como   uma   surpresa  para
algumas    pessoas    que      receberam
informações do Islam na mídia, pois nela
a deturpação é constante.

É importante quando se tenta entender o Islam, ir diretamente 
para as suas fontes: o Alcorão, e os ditos e ações do Profeta 
Muhammad s.a.w.s. a Sunnah, e  alguém não pode  julgar o 
Islam com base nas ações erradas de uns poucos muçulma-
nos. * s.a.w.s. = (que a paz e as bençãos estejam com ele)

George Bernard Shaw, o dramaturgo britânico, declarou: 
"O  mundo  está  na  extrema  necessidade  de  um homem 
com  a  mente  de  Mohammad,  as  pessoas  religiosas  na 
Idade  Média,  devido  à  sua  ignorância  e  preconceito, 
tinham  imaginado  ele  de  uma  forma  muito escura, essa 
forma  foi   usada  para  considerá-lo  inimigo  do  cristian-
ismo.  Mas  depois  de  olhar  para  a história deste homem 
que  eu  achei   uma  coisa  incrível, e cheguei à conclusão 
de  que  ele  nunca  foi  um inimigo do cristianismo, e deve 
ser chamado  em  vez  disso de o salvador da humanidade. 
Na  minha  opinião,  para   ele  deveria  ser dado o controle 
sobre o mundo de hoje, ele iria resolver os nossos proble-
mas e  garantir a paz e a felicidade que o mundo está 
esperando. "

O Profeta
Muhammad

O Profeta
Muhammad

Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 

 
 Para material islâmico 
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Tolerância

Mansidão
"Pela graça

de Deus, você é
gentil para com o povo,

se você tivesse
sido duro e de coração
duro, teriam disperso

de em torno de você. "
Alcorão 3:159

"As boas obras
e más ações não são

iguais. Revide o mal com o que
é o melhor, então aquele que com
quem você tinha inimizade deve

tornar-se para você
como um amigo leal. "

Alcorão 41:34

Misericórdia
Missão de

"E 
(Deus) não enviou

você (Mohammad),
exceto como uma

misericórdia
para a humanidade. "

Alcorão 21:107

Além de chamar  as  pessoas  a  orar, jejuar e
fazer caridade, o Profeta (que a paz esteja
com ele)  ensinou  que  a  fé  em  Deus
também deve afetar o tratamento para 
com os outros. Ele  disse: "O  melhor  
dentre vós são  aqueles  que  têm  o 
melhor  caráter."
Muitos  ditos  do  Profeta (que a paz
esteja comele) enfatizam a relação entre
crença e ação, por exemplo: "Quem crê em Deus e no
Último Dia, não deve ferir o seu próximo, e quem crê em
Deus   e   no   Último   Dia,  deve  servir  seu  convidado
generosamente, e quem crê em Deus e  no  Último  Dia,
deve falar o que é bom ou manter-se calado. "

Ele ensinou o homem a exercitar a paciência em face da
adversidade:  "O  forte  não  é  aquele   que   supera   as
pessoas   pela  sua  força,  mas  o  forte é aquele que se
controla quando com raiva."
Praticar  a  paciência  e  tolerância  não  significa que  um
muçulmano  deve  ser  passivo  e  não se defender em
caso de  ataque.  Profeta  Mohammad  (que  a  paz  esteja
com ele)  disse,  "Não desejai  conhecer  o inimigo,
mas quando você se  encontrar (face a face) com inimigo,
seja paciente (isto é, se manter firme diante do inimigo). "

"Você não deve fazer mal aos
que  fazem o mal para você,
mas   você  deve  lidar  com
eles com perdão e bondade.

"Isto é como o último Mensageiro
de Deus (que a paz esteja com ele)

reagiu a ataques pessoais e abusos.
Fontes islâmicas incluiem um número de casos em que o
Profeta (que a paz esteja com ele) teve a oportunidade de

vingar-se  daqueles  que  o enganaram, mas absteve-se de
fazê-lo.

Um  companheiro   que  serviu
Muhammad (que a paz esteja
com ele)   por  dez  anos,
disse  que   Muhammad
(que a paz esteja com ele)
sempre foi  gentil  no   trato
com   ele. "Quando    eu    fiz
alguma    coisa,     ele     nunca
questionou  a  minha  maneira   de
fazê-la, e quando eu não fiz algo,  ele nunca  questionou
a minha incapacidade de fazê-lo. Ele era o mais amigável
de todos os  homens. " Em  uma  ocasião,  a  esposa  do
Profeta (que a paz esteja com ele)  reagiu  com  irritação
depois de ser insultada por uma pessoa e ele disse:
 Gentileza!

Os    muçulmanos   acreditam 
que    Muhammad   (que a paz 
esteja com ele)  é    o   Profeta 
final,  em  uma  longa   cadeia
de  Profetas   enviados    para 
chamar   as  pessoas   para  a 
obediência     e   adoração  de 
Deus         ("Allah"  em árabe).
Alguns     desses       profetas 
incluem  Adão,   Noé,  Abraão, 
Ismael,  Isaac,    Jacó,     José, 
Moisés,    Davi,      Salomão  e 
Jesus    (que    a   paz estejam 
sobre   todos   eles).      Assim 

como  Moisés  (que  a  paz esteja com ele) foi enviado com a  
Torá  (  a  revelação   original,   a  Moisés) e   Jesus   ( que   a   
paz   esteja   com  ele )    com  o  Evangelho     ( o  original,  e   
não    as    versões    atuais  ),      o  muçulmanos    acreditam    
que    Muhammad     (  que  a  paz esteja com ele) foi enviado 
com o Alcorão e  com  a   Sunnah    para   demonstrar  como  
os  seus  ensinamentos devem  ser  aplicados.  A esposa  do  
Profeta  (que  a  paz  esteja  com  ele), Aicha,  foi  perguntada 
uma  vez  para  descrever o Profeta  ( que a  paz  esteja  com  
ele),   e   ela   respondeu   que   ele  era "o Alcorão andando", 
significando    que   ele   meticulosamente   implementou  os 
ensinamentos nobres do  Alcorão em sua vida diária. Vamos 
demonstrar  como  ele  traduziu esses ensinamentos nobres 
em ações nobres.

Perdão

"Deixe-os
perdoem e esqueçam:
não desejariam que
Deus perdoasse os?
Deus é Indulgente,

Misericordiosíssimo. "
Alcorão 24:22

O mensageiro final (a paz esteja com ele) ensinou os seres 
humanos a mostrar misericórdia e respeitar uns aos outros: 
"Aqueles que não mostram misericórdia
para com os outros, não alcançarão misericórdia. "

* Em outra narração, algumas pessoas solicitaram o Profeta 
(que a paz esteja com ele) para invocar a  Deus para punir 
os incrédulos, mas ele respondeu: ". Eu não fui enviado 
como um a maldição, mas sim como uma misericórdia"

 Igualdade 
"De fato, o

mais honrado 
à vista de 
Deus é o

mais justo e 
piedoso. "

Alcorão 49:13 Nas palavras do Profeta
(Que a paz esteja com ele), ele ensinou

que todos os seres humanos são iguais
aos olhos de Deus:"Toda a humanidade é decendente

de  Adão e Adão foi feito de barro. Não há superioridade de um 
árabe sobre um não árabe, nem de um negro sobre um branco 

e   vice   versa,   exceto  na  piedade "  . "Deus  não  julgá-los á, 
de acordo  com sua aparência e sua riqueza, mas Ele olha para 

os vossos corações e olha  suas ações. "
Conta-se que uma vez um companheiro do Profeta (que a paz 
esteja sobre ele) chamou outro companheiro de uma forma 
ofensiva, "Filho de uma mulher negra! "O Profeta (que a paz 
esteja com ele), tornou-se irritado e respondeu: "Você irá 
condená-lo por causa da cor de sua mãe? Você ainda tem 
dentro de si algo da ignorância do período pré-islâmico. "

O Profeta (que a paz esteja com ele) foi o mais tolerante de 
todas as pessoas e as mais amáveis. Se alguém abusava 
dele,   ele   perdoava –o , e  quanto  mais 
dura uma   pessoa era,  mais  paciente, 
ele se tornava. Ele era  extremamente 
tolerante e perdoador, especialmente 
quando ele teve na mão o poder de 
retaliar.   Muhammad   (que  a  paz
esteja  com  ele)  perdoava  tudo e
nenhuma  quantidade de crime ou
agressão    contra   ele  era  grande
demais para ser perdoado por ele. Ele
foi o melhor exemplo de perdão e bondade,
como mencionado no versículo seguinte do Alcorão: 
"Mantenha o perdão (Ó Muhammad), e recomenda a 
bondade, e afastar-se do ilícito." - Alcorão 7 : 199

Quem é
Muhammad?

(Que a paz esteja com ele)

Com efeito, no
Mensageiro de Deus vocês
têm um excelente exemplo

a seguir, para quem espera em
Allah e no Último Dia e

lembra-se muito de Deus. "
Alcorão 33:21

Tolerância

Mansidão
"Pela graça

de Deus, você é
gentil para com o povo,

se você tivesse
sido duro e de coração
duro, teriam disperso

de em torno de você. "
Alcorão 3:159

"As boas obras
e más ações não são

iguais. Revide o mal com o que
é o melhor, então aquele que com
quem você tinha inimizade deve

tornar-se para você
como um amigo leal. "

Alcorão 41:34

Misericórdia
Missão de

"E 
(Deus) não enviou

você (Mohammad),
exceto como uma

misericórdia
para a humanidade. "

Alcorão 21:107

Além de chamar  as  pessoas  a  orar, jejuar e
fazer caridade, o Profeta (que a paz esteja
com ele)  ensinou  que  a  fé  em  Deus
também deve afetar o tratamento para 
com os outros. Ele  disse: "O  melhor  
dentre vós são  aqueles  que  têm  o 
melhor  caráter."
Muitos  ditos  do  Profeta (que a paz
esteja comele) enfatizam a relação entre
crença e ação, por exemplo: "Quem crê em Deus e no
Último Dia, não deve ferir o seu próximo, e quem crê em
Deus   e   no   Último   Dia,  deve  servir  seu  convidado
generosamente, e quem crê em Deus e  no  Último  Dia,
deve falar o que é bom ou manter-se calado. "

Ele ensinou o homem a exercitar a paciência em face da
adversidade:  "O  forte  não  é  aquele   que   supera   as
pessoas   pela  sua  força,  mas  o  forte é aquele que se
controla quando com raiva."
Praticar  a  paciência  e  tolerância  não  significa que  um
muçulmano  deve  ser  passivo  e  não se defender em
caso de  ataque.  Profeta  Mohammad  (que  a  paz  esteja
com ele)  disse,  "Não desejai  conhecer  o inimigo,
mas quando você se  encontrar (face a face) com inimigo,
seja paciente (isto é, se manter firme diante do inimigo). "

"Você não deve fazer mal aos
que  fazem o mal para você,
mas   você  deve  lidar  com
eles com perdão e bondade.

"Isto é como o último Mensageiro
de Deus (que a paz esteja com ele)

reagiu a ataques pessoais e abusos.
Fontes islâmicas incluiem um número de casos em que o
Profeta (que a paz esteja com ele) teve a oportunidade de

vingar-se  daqueles  que  o enganaram, mas absteve-se de
fazê-lo.

Um  companheiro   que  serviu
Muhammad (que a paz esteja
com ele)   por  dez  anos,
disse  que   Muhammad
(que a paz esteja com ele)
sempre foi  gentil  no   trato
com   ele. "Quando    eu    fiz
alguma    coisa,     ele     nunca
questionou  a  minha  maneira   de
fazê-la, e quando eu não fiz algo,  ele nunca  questionou
a minha incapacidade de fazê-lo. Ele era o mais amigável
de todos os  homens. " Em  uma  ocasião,  a  esposa  do
Profeta (que a paz esteja com ele)  reagiu  com  irritação
depois de ser insultada por uma pessoa e ele disse:
 Gentileza!

Os    muçulmanos   acreditam 
que    Muhammad   (que a paz 
esteja com ele)  é    o   Profeta 
final,  em  uma  longa   cadeia
de  Profetas   enviados    para 
chamar   as  pessoas   para  a 
obediência     e   adoração  de 
Deus         ("Allah"  em árabe).
Alguns     desses       profetas 
incluem  Adão,   Noé,  Abraão, 
Ismael,  Isaac,    Jacó,     José, 
Moisés,    Davi,      Salomão  e 
Jesus    (que    a   paz estejam 
sobre   todos   eles).      Assim 

como  Moisés  (que  a  paz esteja com ele) foi enviado com a  
Torá  (  a  revelação   original,   a  Moisés) e   Jesus   ( que   a   
paz   esteja   com  ele )    com  o  Evangelho     ( o  original,  e   
não    as    versões    atuais  ),      o  muçulmanos    acreditam    
que    Muhammad     (  que  a  paz esteja com ele) foi enviado 
com o Alcorão e  com  a   Sunnah    para   demonstrar  como  
os  seus  ensinamentos devem  ser  aplicados.  A esposa  do  
Profeta  (que  a  paz  esteja  com  ele), Aicha,  foi  perguntada 
uma  vez  para  descrever o Profeta  ( que a  paz  esteja  com  
ele),   e   ela   respondeu   que   ele  era "o Alcorão andando", 
significando    que   ele   meticulosamente   implementou  os 
ensinamentos nobres do  Alcorão em sua vida diária. Vamos 
demonstrar  como  ele  traduziu esses ensinamentos nobres 
em ações nobres.

Perdão

"Deixe-os
perdoem e esqueçam:
não desejariam que
Deus perdoasse os?
Deus é Indulgente,

Misericordiosíssimo. "
Alcorão 24:22

O mensageiro final (a paz esteja com ele) ensinou os seres 
humanos a mostrar misericórdia e respeitar uns aos outros: 
"Aqueles que não mostram misericórdia
para com os outros, não alcançarão misericórdia. "

* Em outra narração, algumas pessoas solicitaram o Profeta 
(que a paz esteja com ele) para invocar a  Deus para punir 
os incrédulos, mas ele respondeu: ". Eu não fui enviado 
como um a maldição, mas sim como uma misericórdia"

 Igualdade 
"De fato, o

mais honrado 
à vista de 
Deus é o

mais justo e 
piedoso. "

Alcorão 49:13 Nas palavras do Profeta
(Que a paz esteja com ele), ele ensinou

que todos os seres humanos são iguais
aos olhos de Deus:"Toda a humanidade é decendente

de  Adão e Adão foi feito de barro. Não há superioridade de um 
árabe sobre um não árabe, nem de um negro sobre um branco 

e   vice   versa,   exceto  na  piedade "  . "Deus  não  julgá-los á, 
de acordo  com sua aparência e sua riqueza, mas Ele olha para 

os vossos corações e olha  suas ações. "
Conta-se que uma vez um companheiro do Profeta (que a paz 
esteja sobre ele) chamou outro companheiro de uma forma 
ofensiva, "Filho de uma mulher negra! "O Profeta (que a paz 
esteja com ele), tornou-se irritado e respondeu: "Você irá 
condená-lo por causa da cor de sua mãe? Você ainda tem 
dentro de si algo da ignorância do período pré-islâmico. "

O Profeta (que a paz esteja com ele) foi o mais tolerante de 
todas as pessoas e as mais amáveis. Se alguém abusava 
dele,   ele   perdoava –o , e  quanto  mais 
dura uma   pessoa era,  mais  paciente, 
ele se tornava. Ele era  extremamente 
tolerante e perdoador, especialmente 
quando ele teve na mão o poder de 
retaliar.   Muhammad   (que  a  paz
esteja  com  ele)  perdoava  tudo e
nenhuma  quantidade de crime ou
agressão    contra   ele  era  grande
demais para ser perdoado por ele. Ele
foi o melhor exemplo de perdão e bondade,
como mencionado no versículo seguinte do Alcorão: 
"Mantenha o perdão (Ó Muhammad), e recomenda a 
bondade, e afastar-se do ilícito." - Alcorão 7 : 199

Quem é
Muhammad?

(Que a paz esteja com ele)

Com efeito, no
Mensageiro de Deus vocês
têm um excelente exemplo

a seguir, para quem espera em
Allah e no Último Dia e

lembra-se muito de Deus. "
Alcorão 33:21

Tolerância

Mansidão
"Pela graça

de Deus, você é
gentil para com o povo,

se você tivesse
sido duro e de coração
duro, teriam disperso

de em torno de você. "
Alcorão 3:159

"As boas obras
e más ações não são

iguais. Revide o mal com o que
é o melhor, então aquele que com
quem você tinha inimizade deve

tornar-se para você
como um amigo leal. "

Alcorão 41:34

Misericórdia
Missão de

"E 
(Deus) não enviou

você (Mohammad),
exceto como uma

misericórdia
para a humanidade. "

Alcorão 21:107

Além de chamar  as  pessoas  a  orar, jejuar e
fazer caridade, o Profeta (que a paz esteja
com ele)  ensinou  que  a  fé  em  Deus
também deve afetar o tratamento para 
com os outros. Ele  disse: "O  melhor  
dentre vós são  aqueles  que  têm  o 
melhor  caráter."
Muitos  ditos  do  Profeta (que a paz
esteja comele) enfatizam a relação entre
crença e ação, por exemplo: "Quem crê em Deus e no
Último Dia, não deve ferir o seu próximo, e quem crê em
Deus   e   no   Último   Dia,  deve  servir  seu  convidado
generosamente, e quem crê em Deus e  no  Último  Dia,
deve falar o que é bom ou manter-se calado. "

Ele ensinou o homem a exercitar a paciência em face da
adversidade:  "O  forte  não  é  aquele   que   supera   as
pessoas   pela  sua  força,  mas  o  forte é aquele que se
controla quando com raiva."
Praticar  a  paciência  e  tolerância  não  significa que  um
muçulmano  deve  ser  passivo  e  não se defender em
caso de  ataque.  Profeta  Mohammad  (que  a  paz  esteja
com ele)  disse,  "Não desejai  conhecer  o inimigo,
mas quando você se  encontrar (face a face) com inimigo,
seja paciente (isto é, se manter firme diante do inimigo). "

"Você não deve fazer mal aos
que  fazem o mal para você,
mas   você  deve  lidar  com
eles com perdão e bondade.

"Isto é como o último Mensageiro
de Deus (que a paz esteja com ele)

reagiu a ataques pessoais e abusos.
Fontes islâmicas incluiem um número de casos em que o
Profeta (que a paz esteja com ele) teve a oportunidade de

vingar-se  daqueles  que  o enganaram, mas absteve-se de
fazê-lo.

Um  companheiro   que  serviu
Muhammad (que a paz esteja
com ele)   por  dez  anos,
disse  que   Muhammad
(que a paz esteja com ele)
sempre foi  gentil  no   trato
com   ele. "Quando    eu    fiz
alguma    coisa,     ele     nunca
questionou  a  minha  maneira   de
fazê-la, e quando eu não fiz algo,  ele nunca  questionou
a minha incapacidade de fazê-lo. Ele era o mais amigável
de todos os  homens. " Em  uma  ocasião,  a  esposa  do
Profeta (que a paz esteja com ele)  reagiu  com  irritação
depois de ser insultada por uma pessoa e ele disse:
 Gentileza!

Os    muçulmanos   acreditam 
que    Muhammad   (que a paz 
esteja com ele)  é    o   Profeta 
final,  em  uma  longa   cadeia
de  Profetas   enviados    para 
chamar   as  pessoas   para  a 
obediência     e   adoração  de 
Deus         ("Allah"  em árabe).
Alguns     desses       profetas 
incluem  Adão,   Noé,  Abraão, 
Ismael,  Isaac,    Jacó,     José, 
Moisés,    Davi,      Salomão  e 
Jesus    (que    a   paz estejam 
sobre   todos   eles).      Assim 

como  Moisés  (que  a  paz esteja com ele) foi enviado com a  
Torá  (  a  revelação   original,   a  Moisés) e   Jesus   ( que   a   
paz   esteja   com  ele )    com  o  Evangelho     ( o  original,  e   
não    as    versões    atuais  ),      o  muçulmanos    acreditam    
que    Muhammad     (  que  a  paz esteja com ele) foi enviado 
com o Alcorão e  com  a   Sunnah    para   demonstrar  como  
os  seus  ensinamentos devem  ser  aplicados.  A esposa  do  
Profeta  (que  a  paz  esteja  com  ele), Aicha,  foi  perguntada 
uma  vez  para  descrever o Profeta  ( que a  paz  esteja  com  
ele),   e   ela   respondeu   que   ele  era "o Alcorão andando", 
significando    que   ele   meticulosamente   implementou  os 
ensinamentos nobres do  Alcorão em sua vida diária. Vamos 
demonstrar  como  ele  traduziu esses ensinamentos nobres 
em ações nobres.

Perdão

"Deixe-os
perdoem e esqueçam:
não desejariam que
Deus perdoasse os?
Deus é Indulgente,

Misericordiosíssimo. "
Alcorão 24:22

O mensageiro final (a paz esteja com ele) ensinou os seres 
humanos a mostrar misericórdia e respeitar uns aos outros: 
"Aqueles que não mostram misericórdia
para com os outros, não alcançarão misericórdia. "

* Em outra narração, algumas pessoas solicitaram o Profeta 
(que a paz esteja com ele) para invocar a  Deus para punir 
os incrédulos, mas ele respondeu: ". Eu não fui enviado 
como um a maldição, mas sim como uma misericórdia"

 Igualdade 
"De fato, o

mais honrado 
à vista de 
Deus é o

mais justo e 
piedoso. "

Alcorão 49:13 Nas palavras do Profeta
(Que a paz esteja com ele), ele ensinou

que todos os seres humanos são iguais
aos olhos de Deus:"Toda a humanidade é decendente

de  Adão e Adão foi feito de barro. Não há superioridade de um 
árabe sobre um não árabe, nem de um negro sobre um branco 

e   vice   versa,   exceto  na  piedade "  . "Deus  não  julgá-los á, 
de acordo  com sua aparência e sua riqueza, mas Ele olha para 

os vossos corações e olha  suas ações. "
Conta-se que uma vez um companheiro do Profeta (que a paz 
esteja sobre ele) chamou outro companheiro de uma forma 
ofensiva, "Filho de uma mulher negra! "O Profeta (que a paz 
esteja com ele), tornou-se irritado e respondeu: "Você irá 
condená-lo por causa da cor de sua mãe? Você ainda tem 
dentro de si algo da ignorância do período pré-islâmico. "

O Profeta (que a paz esteja com ele) foi o mais tolerante de 
todas as pessoas e as mais amáveis. Se alguém abusava 
dele,   ele   perdoava –o , e  quanto  mais 
dura uma   pessoa era,  mais  paciente, 
ele se tornava. Ele era  extremamente 
tolerante e perdoador, especialmente 
quando ele teve na mão o poder de 
retaliar.   Muhammad   (que  a  paz
esteja  com  ele)  perdoava  tudo e
nenhuma  quantidade de crime ou
agressão    contra   ele  era  grande
demais para ser perdoado por ele. Ele
foi o melhor exemplo de perdão e bondade,
como mencionado no versículo seguinte do Alcorão: 
"Mantenha o perdão (Ó Muhammad), e recomenda a 
bondade, e afastar-se do ilícito." - Alcorão 7 : 199

Quem é
Muhammad?

(Que a paz esteja com ele)

Com efeito, no
Mensageiro de Deus vocês
têm um excelente exemplo

a seguir, para quem espera em
Allah e no Último Dia e

lembra-se muito de Deus. "
Alcorão 33:21

Tolerância

Mansidão
"Pela graça

de Deus, você é
gentil para com o povo,

se você tivesse
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duro, teriam disperso

de em torno de você. "
Alcorão 3:159

"As boas obras
e más ações não são

iguais. Revide o mal com o que
é o melhor, então aquele que com
quem você tinha inimizade deve
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 o Marido Ideal

Gentileza ... O Profeta (que a paz esteja com ele) aconselhou-a: 
"Seja gentil e calma, Aisha , como Deus gosta de
delicadeza  e gentileza em todos os assuntos."Ele
também disse:  "Mostre gentileza!  A palavra “Por
gentileza”,  se for encontrada em alguma coisa,
embeleza a,  e quando ela é retirada de qualquer coisa, 
torna a  deficiente. "

Ensinando aos seus companheiros, ele disse: "Deus  me
revelou, que  vocês   devem   ser  humildes.  Ninguém se
glorie sobre os outros, e ninguém deve oprimir o outro. "

Tal era a sua humildade que ele tinha medo de ser
adorado, um privilégio só condizente a  Deus e disse:
"Não exceda os limites de Allah me elogiando como os
cristãos fazem em louvar a Jesus Filho de Maria. Eu
sou apenas servo do Senhor, em seguida, chamem-me
o Servo de Deus e Seu Mensageiro ".

Amada esposa do Profeta, Aisha,
disse de seu marido: "Ele sempre me
ajudava com o trabalho doméstico e que,
por vezes o vi remendar suas roupas, consertar
seus sapatos e varrer o chão. Ele tirava o leite, cuidava
e alimentava seus animais e fazia as tarefas
domésticas. "

"E vivei
com elas (o seus

cônjuges) na
bondade. "

Alcorão 4:19

Não só ele foi um marido dedicado, ele também
encorajou seus companheiros a seguir seu exemplo:
"O mais perfeito dos crentes na fé é o melhor deles na
moral. E o melhor entre eles é aquele que é o
melhor para sua esposa. "

E os melhores
servos do  

Clemente (Deus) são aqueles
que caminham  sobre a Terra

em humildade,
e quando os insipientes

chegam a
eles, eles dizem: 'Paz' ".

Alcorão 25:63

 Humildade  O Profeta s.a.w.s.   impediu  que
as pessoa se levantassem para
ele quando ele chegasse, por
respeito.  Ele    costumava
sentar-se onde quer  que
houvesse uma vaga disponível
e nunca procurou um lugar  de
destaque ou cadeiras elevadas.
Ele nunca  usava  nada  para se
distinguir de seus companheiros
ou parecer em maior grau do que eles.
Ele costumava misturar-se com os pobres e necessitados,
ele costumava sentar-se com os idosos e apoiar as viúvas.
 As pessoas que não o conheciam não podiam distingui-lo
 do resto da multidão.

Ideal
 O Exemplo

 Comentários de 
    não-muçulmanos: 

"Na verdade você
(Ó Muhammad) é

em um padrão exaltado
de caráter. "
Alcorão 68:4

Mahatma Gandhi, um grande líder  político e espiritual do
movimento da  independência indiana,  comentou: "Foi a
simplicidade, a total auto-anulação do Profeta, o respeito
escrupuloso    dos    seus   compromissos,  sua   intensa
devoção aos  seus amigos e  seguidores, sua  intrepidez,
sua coragem,  sua  confiança absoluta em Deus e na sua
própria missão.  Isto  e não a espada que o levava a tudo
à sua frente e cada obstáculo superado. "

O que precedeu é apenas um vislumbre
de como  Muhammad  (que a paz esteja
com ele) viveu a sua vida. Os exemplos
de bondade e misericórdia mencionados
podem  vir  como   uma   surpresa  para
algumas    pessoas    que      receberam
informações do Islam na mídia, pois nela
a deturpação é constante.

É importante quando se tenta entender o Islam, ir diretamente 
para as suas fontes: o Alcorão, e os ditos e ações do Profeta 
Muhammad s.a.w.s. a Sunnah, e  alguém não pode  julgar o 
Islam com base nas ações erradas de uns poucos muçulma-
nos. * s.a.w.s. = (que a paz e as bençãos estejam com ele)

George Bernard Shaw, o dramaturgo britânico, declarou: 
"O  mundo  está  na  extrema  necessidade  de  um homem 
com  a  mente  de  Mohammad,  as  pessoas  religiosas  na 
Idade  Média,  devido  à  sua  ignorância  e  preconceito, 
tinham  imaginado  ele  de  uma  forma  muito escura, essa 
forma  foi   usada  para  considerá-lo  inimigo  do  cristian-
ismo.  Mas  depois  de  olhar  para  a história deste homem 
que  eu  achei   uma  coisa  incrível, e cheguei à conclusão 
de  que  ele  nunca  foi  um inimigo do cristianismo, e deve 
ser chamado  em  vez  disso de o salvador da humanidade. 
Na  minha  opinião,  para   ele  deveria  ser dado o controle 
sobre o mundo de hoje, ele iria resolver os nossos proble-
mas e  garantir a paz e a felicidade que o mundo está 
esperando. "

O Profeta
Muhammad

O Profeta
Muhammad

Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
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Não só ele foi um marido dedicado, ele também
encorajou seus companheiros a seguir seu exemplo:
"O mais perfeito dos crentes na fé é o melhor deles na
moral. E o melhor entre eles é aquele que é o
melhor para sua esposa. "

E os melhores
servos do  

Clemente (Deus) são aqueles
que caminham  sobre a Terra

em humildade,
e quando os insipientes

chegam a
eles, eles dizem: 'Paz' ".

Alcorão 25:63

 Humildade  O Profeta s.a.w.s.   impediu  que
as pessoa se levantassem para
ele quando ele chegasse, por
respeito.  Ele    costumava
sentar-se onde quer  que
houvesse uma vaga disponível
e nunca procurou um lugar  de
destaque ou cadeiras elevadas.
Ele nunca  usava  nada  para se
distinguir de seus companheiros
ou parecer em maior grau do que eles.
Ele costumava misturar-se com os pobres e necessitados,
ele costumava sentar-se com os idosos e apoiar as viúvas.
 As pessoas que não o conheciam não podiam distingui-lo
 do resto da multidão.

Ideal
 O Exemplo

 Comentários de 
    não-muçulmanos: 

"Na verdade você
(Ó Muhammad) é

em um padrão exaltado
de caráter. "
Alcorão 68:4

Mahatma Gandhi, um grande líder  político e espiritual do
movimento da  independência indiana,  comentou: "Foi a
simplicidade, a total auto-anulação do Profeta, o respeito
escrupuloso    dos    seus   compromissos,  sua   intensa
devoção aos  seus amigos e  seguidores, sua  intrepidez,
sua coragem,  sua  confiança absoluta em Deus e na sua
própria missão.  Isto  e não a espada que o levava a tudo
à sua frente e cada obstáculo superado. "

O que precedeu é apenas um vislumbre
de como  Muhammad  (que a paz esteja
com ele) viveu a sua vida. Os exemplos
de bondade e misericórdia mencionados
podem  vir  como   uma   surpresa  para
algumas    pessoas    que      receberam
informações do Islam na mídia, pois nela
a deturpação é constante.

É importante quando se tenta entender o Islam, ir diretamente 
para as suas fontes: o Alcorão, e os ditos e ações do Profeta 
Muhammad s.a.w.s. a Sunnah, e  alguém não pode  julgar o 
Islam com base nas ações erradas de uns poucos muçulma-
nos. * s.a.w.s. = (que a paz e as bençãos estejam com ele)

George Bernard Shaw, o dramaturgo britânico, declarou: 
"O  mundo  está  na  extrema  necessidade  de  um homem 
com  a  mente  de  Mohammad,  as  pessoas  religiosas  na 
Idade  Média,  devido  à  sua  ignorância  e  preconceito, 
tinham  imaginado  ele  de  uma  forma  muito escura, essa 
forma  foi   usada  para  considerá-lo  inimigo  do  cristian-
ismo.  Mas  depois  de  olhar  para  a história deste homem 
que  eu  achei   uma  coisa  incrível, e cheguei à conclusão 
de  que  ele  nunca  foi  um inimigo do cristianismo, e deve 
ser chamado  em  vez  disso de o salvador da humanidade. 
Na  minha  opinião,  para   ele  deveria  ser dado o controle 
sobre o mundo de hoje, ele iria resolver os nossos proble-
mas e  garantir a paz e a felicidade que o mundo está 
esperando. "

O Profeta
Muhammad

O Profeta
Muhammad

Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
Que a paz e as bençãos
estejam com ele. 
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