PASSAPORTE
(A identidade do Muçulmano)

Louvado seja Deus o único, e que a paz esteja com o último dos Profetas,
Cada um de nós tem um passaporte, carteira de identidade ou um documento que
contém seus dados que te distingue de qualquer outra pessoa.
Aquela é a sua identidade, que mostra quem você é (sua foto, seu nascimento, sua
nacionalidade, seu trabalho, seu endereço, homem ou mulher, solteiro ou casado).
Sem ela você é desconhecido, se um homem perde sua identidade, como ele comprove
o lugar onde mora? Como irá se locomover? Como irá lidar com os outros?
Assim como uma pessoa tem uma identidade pessoal, ele também tem uma identidade
moral, ética e um comportamento sistemático.
As nações cada uma tem a sua identidade e a identidade das nações é um conjunto de
crenças e princípios, e características que distinguem cada nação da outra.
Como muçulmano, tenho uma identidade islâmica, ou deveria ter uma identidade
islâmica, e a nação islâmica como qualquer nação tem sua própria identidade
constitucional e moral. Enquanto aceitarmos o Islam como religião, devemos aceitá-lo
como identidade.
A identidade do muçulmano é preservar sua religião, e orgulhar-se dela, e aderir aos
seus ensinamentos e metodologia nas pequenas e grandes coisas.
E o Alcorão nos falou sobre a identidade onde Deus Todo-Poderoso disse:
"Eis aqui a religião (49) de Deus! Quem melhor que Deus para designar uma religião?
Somente a Ele adoramos!" (Al-Bácara: 138).
A religião é a identidade, isso significa que a identidade é o Islam, onde ela forma a
ideologia, pensamento, sentimentos, esperanças, comportamento e ações de um ser
humano.
O Imam Al-Qurtubi (que Deus tenha piedade dele) disse: O nome da religião é Sibgha,
onde suas obras aparecem na pessoa religiosa, como o efeito do corante na peça de
roupa.
Esta religião agora está sendo atacada, está em risco de se perder, e isto é uma ameaça
para os muçulmanos em todos os lugares.

Nós não queremos que a história mencione que fulano e ciclano de tal, os milhares e
milhões de muçulmanos que viveram em tal lugar e em tal pais, e o Islam se perdeu
entre eles porque não o ensinaram aos seus filhos, e o mais importante, o que vamos
dizer a Deus quando nos perguntar sobre a religião, e o que temos feito em prol dela.
Devemos saber que a identidade islâmica não é contraria a convivência na comunidade
envolvente, ela só regula essa convivência e a torna um papel influente na mesma, é a
identidade que o protege contra a vulnerabilidade que há na sociedade de males e, ao
mesmo tempo, te beneficia das coisas positivas.
A identidade é que determina a sua existência e te torna mais valioso na sua comunidade
e diferenciado do resto.

•

O primeiro pilar da nossa identidade: O pilar da fé.

Nós somos do povo que testemunha que não há deus além de Allah, Deus nos distinguiu
de todo o mundo neste assunto, com este testemunho, irmão você se tornou um
membro da nação do Profeta Muhammad - que a paz esteja com ele - uma nação de
caridade, Deus disse em seu livro sagrado surata al Imran versículo 110” Sois a melhor
nação que surgiu na humanidade, porque recomendais o bem, proibis o ilícito e credes
em Allah”.
Então, por que desistir e abrir mão do seu lugar e status e ser seguidor e não ser seguido,
imitando uma tradição cegamente, Deus não deseja isto pra você, Deus quer que você
seja o exemplo para as pessoas em sua religião, sua fé e sua moral ética. Allah Altíssimo
disse: em Surata Al-Baqarah 2:143 “E, deste modo, (ó muçulmanos), contribuímo-vos
em uma nação de centro, para que sejais, testemunhas da humanidade, assim como o
Mensageiro e será para vós”.
Você é do povo que testemunha que não ha divindade além de Allah, você sabe o seu
significado? Se um colega de trabalho não-muçulmano lhe perguntar o significado,
Como você responderia? Se seu filho lhe perguntou e lhe disse: Pai qual é o significado
não ha divindade além de Allah? Como seria a sua resposta? Como você irá responder
de forma correta se você não aprendeu o significado?!
Qual é o significado da fé? Quais são seus pilares?

•

O segundo pilar da nossa identidade: A língua árabe, a língua do Alcorão:

Muitas pessoas estão enganadas quando pensam que o árabe é aquele que
nasceu em um país árabe, pois a língua árabe não é ligada ao lugar ou país,
porque é a linguagem do Islam e como o Islam é para todas as pessoas, a língua
árabe também é.
Por que não incentivamos os outros a aprender a língua árabe? Por que não
falamos com nossos filhos em árabe? Nós os chamamos de nomes árabes. Por
que não escrevemos os nomes nos celulares em língua árabe? Por que não nos
correspondemos em árabe?
É possível rezar se não aprendermos a ler surata da abertura (Fatihah)? Como
podemos ler o Alcorão se não aprendermos árabe?
O renascimento da língua árabe nas casas dos muçulmanos é um renascimento
da religião e o renascimento das ciências do Alcorão e da Sharia.
•

O terceiro pilar: A história
A história cultural, civilizacional e intelectual desta nação é que constitui a
personalidade intelectual de uma pessoa muçulmana (costumes, tradições e
comportamentos), é uma herança gigantesca que devemos nos orgulhar perante
as nações. O ser humano que não aprende e não se beneficia do seu passado
não pode ter um futuro.
São as raízes da árvore que a estabilizam e nutrem suas frutas e se você cortar
as suas raízes, ela certamente morreria. E a história são essas raízes que preserva
a entidade desta nação e sua existência.
E quem abandonar esses pilares renunciará a sua identidade, viverá nas
tradições diferentes da sua, viajará com passaporte que não é dele (foto,
endereço, dados,) e de fato não existirá.

