O perigo do egoísmo para o indivíduo e a sociedade
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.

Uma das más qualidades do ser humano é o "egoísmo": isto é, o próprio ser humano
onde ele beneficia a si mesmo e as pessoas do seu convívio, evita beneficiar outras
pessoas mesmo sabendo que elas são merecedoras deste benefício.
Embora o egoísmo seja uma qualidade desprezível, também é uma doença se tomar
controle do coração o destruirá, pois o egoísta se acha melhor que os outros. Portanto,
egoísta despreza a qualidade das pessoas e não vê status e talento, exceto para si
mesmo e, assim foi o maldito Diabo com arrogância e egoísmo não quis se ajoelhar
perante o generoso Profeta Adão que a paz esteja com ele e se opôs ao comando de
Deus, como foi revelado na surata Al Araf versículo 12: “Sou superior a ele; a mim
criaste do fogo, e a ele do barro.”
A doença do egoísmo é também aquela que fez o faraó desprezar todos ao seu redor e
se exaltar até que ele se considerava Deus para as pessoas, assim também foi relatado
na surata AN NAZI’AT versículo 24: “Sou o vosso senhor supremo!”. Pois seu castigo foi
o afogamento e amaldiçoado por Deus nesta vida e na vida após a morte.
E o egoísmo é um vício ruim, que é incompatível com a fé verdadeira, pois dos sinais da
verdadeira fé, é atender os outros e cuidar deles e tentar beneficiá-los de acordo com
sua energia e a habilidade, portanto o Alcorão mencionou das qualidades dos crentes
na surata Al Haxer versículo 9: “Sabei que eles que se preservarem da avareza serão
os bem-aventurados.”. O profeta (S.A.A.W) mostrou que a fé só pode ser alcançada
deixando o egoísmo, e ele disse, “Nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente,
até que deseje para o seu próximo (irmão) o que deseja para si mesmo.” (Mutaffac
alaih).
Se o ser humano viver somente para si, ela perderá o sentimento pelos outros, mesmo
que eles estejam em estado de dor e necessitam de ajuda. Pois o olhar do egoísta não
enxerga além de seus interesses e seu próprio benefício. A busca dos interesses e

benefícios dos outros é uma qualidade desconhecida pelos egoístas. Ao contrário dos
crentes justos, que, mesmo que estejam em aperto, não se esqueçam dos necessitados,
e se tiverem a oportunidade de serem gentis com os outros, nunca se atrasarão em
cumpri-la. Por isso Deus revelou na surata Al Insan versículos 8 e 9: “alimentam o
necessitado, o órfão e o cativo. Certamente vos alimentamos por amor a Deus; não
vos exigimos recompensa, nem gratidão.”. O Profeta (S.A.A.W) nos mostrou que, quem
não sentir as necessidades dos outros, especialmente as essências, tais como comer,
beber e vestir é algo com o qual a fé verdadeira não é alcançada, então ele (S.A.A.W)
disse: “ Não é crente aquele que fica satisfeito, e seu vizinho ao seu lado faminto.
TABARANI.
Embora o egoísmo é uma característica relacionada aos indivíduos, mas se propagar e
aumentar os números dos egoístas na sociedade, será o começo para a destruição e
conflito, pois os egoístas são movidos apenas por suas ambições e desejos, assim o
Profeta (S.A.A.W) demonstrou dizendo: “Se um dentre os filhos de Adão tivesse um
vale de ouro, teria desejado ter dois vales; porém o ser humano, não lhe encherá a
boca, nada além de terra. Ainda assim, Deus perdoará todo aquele que se
arrepender.” (Muttafac alaih).
Se o conflito ocorre sobre os interesses pessoais dos egoístas, a compaixão diminuirá, e
os interesses dos fracos, pobres, e doentes são perdidos, e por isso que o Profeta
Muhammad (S.A.A.W) dizendo: “E evitai a avareza, pois ela levou os povos anteriores
vós à perdição: fê-los derramar, injustamente, o seu próprio sangue e violar as suas
sagradas leis.” (Musslim). Não há dúvida de que a escassez é inerente ao egoísmo. O
egoísta usa todo o seu potencial e talento apenas para si mesmo e não tenta canalizálas para o bem público.
Então fica claro que o egoísmo é uma característica má e uma doença psicológica que
tem um efeito ruim na fé do ser humano e na sociedade em que ele vive em geral, e das
coisas que possam ter um efeito em libertar a pessoa de si mesma e tirá-la do estreito
círculo.
1. RESOLVER AS NECESSIDADES: Especialmente para os deficientes, os doentes e
os pobres, cujas necessidades variam devido a deficiências materiais, físicas ou
mentais. Buscar os interesses dos necessitados tem um impacto na cura do
coração do egoísmo e de outras doenças cardíacas. Foi narrado por Abu
Hurayrah - que Allah esteja satisfeito com ele - que um homem reclamou ao
Mensageiro de Allah (S.A.A.W) a crueldade de seu coração, ele (S.A.A.W) disse:
“ Passe a mão na cabeça de um órfão, e alimento o nessecitado” AHMAD. E
também Deus o recompensará. O profeta Mohammad (S.A.A.W) disse: “quem

acudir um irmão necessitado, Allah firmará seus passos no dia do juízo final”.
TABARANI
2. SUPLICA PARA OS OUTROS: Especialmente nas horas de adversidade a que estão
expostos, pois todos tentam mostrar interesse aos seus amigos nas crises a que
estão expostos, e não há objeção em fazer suplicas para eles, especialmente nas
orações, pois isso trata o egoísmo no coração do suplicador quando ele se
preocupa com os outros mesmo na adoração, e por isso que o Islam incentivou
a realizar as suplicas para os outros, o Profeta (S.A.A.W) disse: “Toda vez que
um muçulmano faz uma prece por um irmão, na ausência deste, um anjo
repete: ‘E tu terás o mesmo!’” (Musslim).
3. CONVIDAR OS OUTROS E ENSINA-LOS: Convidar os outros para o Islam e ensinálos assuntos sobre sua religião é uma das melhores coisas que os muçulmanos
possa oferecer aos outros. Também inclui o ensino de todas as experiências
mundanas úteis. Pois aprisionar todas as experiências científicas e habilidades
que facilitam a vida das pessoas, seja na agricultura, indústria ou comércio, é um
tipo de egoísmo que não faz parte do Islam. O profeta Mohammad (S.A.AW)
disse: “A pessoa que levar (alguém) à retidão terá uma recompensa igual à que
receber a sua guia, sem que seja reduzida a recompensa de nenhum dos dois.”


CONCLUSAO: Meus queridos irmãos, lembrem-se que o caráter do egoísmo
destrói a sua vida antes de destruir a vida dos outros, pois o egoísta não vê a
hora que as pessoas se distanciam dele logo para corta os laços de amor e afeição
e acaba sozinho, banido por todos. Tome cuidado e não deixe espaço para o
egoísmo no seu coração e assegure em semear o bem e saiba que o melhor entre
as é aquele que faz o bem a elas.

“Ó Senhor nosso, não desvies os nossos corações, depois de nos teres iluminado, e
agracia-nos com a Sua Misericórdia. Por certo, Você é O Dadivoso.” Surata Ali Imaran
versículo 8.

