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A Tolerância como doutrina e conduta 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado : " Allah vos 

deseja a facilidade, e não vos deseja a dificuldade." Eu  testemunho  que não há Deus além 

de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro o ditado em seu hadith: " Fui 

enviado com uma fé tolerante ”. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e 

seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento.  

Após : 

O Profeta (que  a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) veio com uma mensagem 

global que fez da tolerância e da facilitação um método de vida. Não há dificuldade na 

religião e em comissionar, nenhuma intensidade e nenhuma dificuldade, Allah ( Todo 

Poderoso ) dizendo: " E não vos fez constrangimento algum, na religião " O Profeta ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: "A religião é muito fácil e quem se 

sobrecarrega em sua religião não poderá continuar dessa maneira. Portanto, você não deve 

ser extremista, mas tente estar perto da perfeição e receber as boas novas; e ganhará força 

adorando de manhã, à tarde e durante as últimas horas das noites. " A Tolerância na lei 

islâmica não é uma palavra dita ou uma lema  levantada; é uma crença na qual um 

muçulmano vive e a torna um método de vida. É também um dos princípios que o Todo-

Poderoso ordenou de Seus servos de lidar um com o outro, e torná-la uma razão para seu 

perdão e sua misericórdia, onde  Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " E que eles os indultem e 

os tolerem. Não amaríeis que Allah vos perdoasse? " 

Queremos que a tolerância se torne um comportamento na vida, porque o Islã exige a 

aplicação prática da tolerância. Nesse sentido, Allah, Todo-Poderoso, chamou Seus servos 

para o perdão e a tolerância em muitos lugares de seu nobre livro, o Todo-Poderoso disse: " 

E o bom e o mau não se igualam. Revida o mal com o que é melhor: então, eis aquele 

entre o qual e ti há inimizade, como íntimo aliado. " O Profeta (que a paz e as bênçãos 

estejam com ele) aplicou a tolerância praticamente com as pessoas, então (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) foi um bom exemplo para sua nação e para toda a 

humanidade. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: 

" Sou uma misericórdia que Allah concedeu." E a mãe dos crentes a senhora Aisha (que Allah  

esteja satisfeito com ela) dizendo: " O Mensageiro de Allah , que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele, nunca recebeu uma escolha entre duas coisas, mas que ele escolheu o 

mais fácil dos dois, desde que não fosse um pecado. Se fosse um pecado. Então ele foi a 

última pessoa para fazê-lo." 

A pergunta que cada um de nós deve se perguntar honestamente: aplicamos essa doutrina 

ao nosso comportamento? Fizemos essa doutrina um método para lidar um com o outro e 

entre todas as pessoas? A tolerância é um comportamento nobre que deve ser aplicado 

pelos muçulmanos em todos os aspectos da vida, inclusive entre cônjuges.: o 

relacionamento conjugal é um dos mais altos relacionamentos humanos e é um dos versos 
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de Allah (Todo-Poderoso ) E Allah (o Exaltado, o Majestoso) mostrou que o relacionamento 

conjugal é baseado em afeição e misericórdia, dizendo : " E, dentre Seus sinais, está que Ele 

criou, para vós, mulheres, de vós mesmos, para vos tranuilizardes junto delas, e fez, entre 

vós, afeição e misericórdia." E também ( Todo Poderoso ) disse: " E convivei com elas, 

convenientemente. E, se as odiais, pacientai: quiçá, odieis algo, em que Allah faz existir um 

bem abundante." E ( Todo Poderoso ) disse: " E elas têm direitos iguais às suas obrigações, 

convenientemente." 

O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " O melhor de 

vocês é aquele que é melhor para sua esposa, e eu sou o melhor para minhas esposas". O 

Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) recomendou em 

mulheres, dizendo: " Um homem crente não deve odiar uma mulher crente; se ele não gosta 

de uma de suas características, ficará satisfeito com outra." A última coisa que o Profeta 

(que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) recomendou antes de sua morte foram as 

mulheres, onde (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Trate às 

mulheres gentilmente " que significa ( Trate bem as mulheres ). 

Portanto, a tolerância deve ser um comportamento recíproco entre os dois cônjuges e uma 

lei humana que organiza a vida. Abo al-Dardaa, que Allah, glorificado seja, esteja satisfeito 

com ele, disse a sua esposa: " se você me vê zangado, por favor, deve me satisfazer e, se eu 

te vir zangado, vou satisfazê-la. "É uma reciprocidade humana cujo fundamento é a justiça e 

a tolerância." 

* Tolerância com os vizinhos: onde ( O Todo Poderoso ) dizendo: " E adorai a Allah e nada 

Lhe associeis. E tende benevolência para com os pais e os parentes e os órfãos e os 

necessitados e o vizinho aparentado e o vizinho estranho e o companheiro achegado." O 

Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, recomendou que o vizinho fosse 

bem tratado. O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse : " Jibril - 

que a paz de Allah esteja com ele - continuou me recomendando sobre (tratar) os vizinhos 

de maneira tão gentil, até que pensei em lhes dar uma parte da herança." E ele também ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " Quem crê em Deus e no último 

dia, seja generoso com seu vizinho". O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) disse: " Por Deus, ele não acredita! Por Deus, ele não acredita! Por Deus, ele não 

acredita!" Foi dito: "Quem é esse, ó Mensageiro de Deus ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele )? " Ele disse: "Aquela pessoa cujo vizinho não se sente seguro de seu mal". 

Ele também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse : " O melhor 

companheiro antes de Allah, glorificado seja, é o melhor deles em relação ao seu 

companheiro, e o melhor vizinho antes de Allah é o melhor deles em relação ao seu vizinho ” 

O profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Quem não 

acredita em mim quem dormiu bem cheio ( que significa que ele comeu bem), e seu vizinho 

está com fome, e ele sabe". 

A tolerância deve ser disseminada entre colegas de trabalho, universidades, escolas, etc. O 

Alcorão Nobre ancora as relações entre todos os seres humanos, Allah, Todo Poderoso 

dizendo:  "  Ó homens! Por certo, Nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos 

fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais 

honrado de vós, perante Allah é o mais piedoso. Por certo, Allah é Onisciente, 

Conhecedor." O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, teve a moral mais 

sublime com todos os humanos e seus companheiros, comportou-se bem com eles, visitou 

seus doentes, deu esmolas para seus pobres, pagou suas dívidas e perdoou seus culpados. 



Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " E, por uma misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te 

tornaste dócil para eles. E, se houvesses sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam 

debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora perdão para eles e consulta-os sobre 

a decisão." 

Tolerância nas estradas e transporte: uma pessoa pode estar sujeita a qualquer dano que 

caia sobre outras pessoas, porque as pessoas são demente, grossas e perdoadoras, e fortes 

entre elas, e algumas delas fracas, e algumas delas são prováveis, e algumas delas não são 

prováveis, e o mais bonito é que uma pessoa encontra tudo isso com paciência, então sua 

resposta será suave e educada, Allah Todo-Poderoso diz:{ E os servos dO Misericordioso são 

os que andam mansamente, sobre a terra, e, quando os ignorantes se dirigem a eles, 

dizem: "salam!" "Paz!";}, Nosso Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) 

diz: “Não entre no paraíso até que você acredite, e não acredite até que você amar uns aos 

outros, em primeiro querem que eu guio vos à coisa se fazerem, o amor vai espalhar entre 

cada um de vós? espalhem o paz entre vós), Além disso, os regulamentos que regem as 

estradas e o transporte devem ser respeitados, fornecendo lugares para velhos e os fracos, 

mulheres e levando em conta os sentimentos das pessoas e sendo gentis com eles, nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: ( Gentileza é nada mais do que 

fornicação, e quando tira a de qualquer coisa será deformado ). 

Entre as manifestações de tolerância é a tolerância da alma com o dinheiro: gastar é 

evidência de fé em Deus e em Seu Mensageiro, e evidência da justiça e integridade de 

alguém, através das quais os crentes são conhecidos e os corações estão unidos, e por isso o 

servo recebe a justiça, Allah Todo-Poderoso diz :{ {Você não alcançará a justiça até gastar 

do que ama}, O gastar dinheiro com os pobres e necessitados indica a eminência da alma e 

suas honras, ele disse (que a paz esteja com ele): (Generoso está perto de Deus, perto do 

paraíso, perto das pessoas, longe do fogo). 

Assim como a tolerância na compra, venda e exigência: Onde nosso Profeta (que Deus o 

abençoe e lhe conceda a paz) diz: (A misericórdia de Deus é um homem que é permitido se 

ele vender, e se ele compra, e quando ele exige), E bin AraBAD válido (que Allah esteja 

satisfeito com ele), ele disse: (eu vendi um camelo para o mensageiro de Allah, e quando foi 

para ele para ganhar o preço do camelo, eu vendi um camelo para o mensageiro de Allah, e 

quando foi para ele para ganhar o preço do camelo, e disse lhe: Ó mensageiro de Deus 

queria o preço do camelo? o profeta disse: sim eu vou te dar com moedas novas e brancas, 

disse: o profeta deu me o melhor, e veio um beduíno, ele disse: Ó Mensageiro de Deus: 

Passe minha um camelo, Assim, o Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele) deu-lhe um camelo que se tornou dentuço e ele disse: Ó Mensageiro de 

Deus, isso é melhor que o meu. Ele disse (que as orações e a paz de Deus estejam com ele): 

"O melhor povo que dá o melhor ". 

E o Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) desejou tudo o que alcança 

tolerância e facilidade, e incorpora os significados da fraternidade humana e a harmonia 

entre as pessoas, como ir além do insolvente ou o avisa, Ele (que as orações e a paz de Deus 

esteja com ele) disse: "Quem quer que pareça insolvente, ou o tire dele, que Deus o 

mantenha à sua sombra". E ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: “Havia um 

homem que condenou as pessoas, Ele costumava dizer à sua filha: "Quando você vem de 

uma insolvente, vai além dele." Talvez Deus vá além de nós e Deus o encontre. " 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 



*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos Mundos. E presto testemunho de que não há deus senão 

somente Deus e não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 

profeta, Muhammad, é Seu servo e Mensageiro, que as bênçãos e a paz estejam com ele, e 

com toda a família e companheiros, e quem quer que siga. 

Uma das maiores manifestações de tolerância, e a mais fácil é tolerância, é a palavra amável, 

onde a verdade diz que a glória é para Ele: {E diga bem às pessoas}, e O Todo-Poderoso diz: 

{E diga a Meus servos: Eles dizem qual é o melhor.} E a boa palavra é para todas as pessoas 

de diferentes cores, raças e crenças. Isso é indicativo, pois indica boa educação e maneiras 

bonitas: já foi dito: "Boas maneiras são uma coisa fácil, um rosto livre e palavras suaves". 

E Deus Todo-Poderoso, Moisés, nos ordenou a dizer uma boa palavra ao Faraó, apesar de 

sua antiguidade e teimosia {"Ide ambos a Faraó; por certo, ele cometeu transgressão. * 

"Então, dizei-lhe dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Allah."}, Além disso, 

você deve ficar longe de todos os idiotas, como o Todo-Poderoso diz:{ E que dão de ombros 

à frivolidade,}, {Ó vós que credes! Temei a Allah, e dizei, sempre, dito adequado}, {Não 

viste como Allah propõe um exemplo? Uma palavra benigna é como uma árvore benigna, 

cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu; *Ela concede seus frutos, em cada tempo, 

com a permissão de seu Senhor. E Allah propõe os exemplos para os homens, a fim de 

meditarem}, E ele (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) disse: "O servo fala a 

palavra do prazer de Deus. Ele não se preocupado pela aquela palavra, então Deus a eleva 

pela graus, Pois o servo fala a palavra da ira de Deus, e ele não a preocupa, e agrada-o no 

inferno) ".Além disso, todas as cores da obscenidade devem ser evitadas ao se dizer (que 

Deus o abençoe e lhe conceda a paz): (O crente não é por maldição, nem por obediência, 

nem por obscenidade, nem por indecência). 

A tolerância é um meio entre dois extremos; militância e ociosidade, ambos extremos, longe 

da moderação da moderação do Islã, que inclui formas de tolerância, facilitação e bondade 

que eliminam todas as formas de extremismo, exagero e excesso e negligência. 

Oh Deus, conceda-nos perdão em nossas palavras, ações, relações e todos os nossos 

assuntos. 

E conserte o mesmo entre nós e salve nosso país e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 


