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Uma das características do Islam é que é moderado e equilibrado.
Ibn Taymiyyah (m. 728 Hijri – 1328 dC), que Allah tenha misericórdia dele,
disse:
“Allah dotou Muhammad (sallallaahu 'alayhi wa sallam) com determinadas
características através das quais Allah o distinguiu de todos os outros profetas e
mensageiros. Ele fez para ele uma religiosa legislação e uma metodologia, a
melhor legislação e a mais completa e clara metodologia
Da mesma forma, Ele fez a sua nação a melhor nação a emergir entre a
humanidade. Eles são melhores nos olhos de Allah na sua virtude e honra do
que setenta nações de outros povos. Allah guiou-os com o Seu Livro e com o Seu
Mensageiro naquilo em que eles se diferenciavam da verdade (que veio) antes
deles. E Ele fez-lhes moderados, justos e virtuosos.
Eles são moderados na adoração a Allah sozinho com o verdadeiro monoteísmo
(tawhid) e moderados em relação aos nomes e características de Allah. Eles são
moderados na sua crença nos Seus Mensageiros, nos Seus Livros, e nas regras da
Sua religião: os comandos, proibições, o halal (lícito) e haram (ilícito).
Allah ordenou-lhes com (tudo do) bom e proibiu-lhes (tudo do) mal. Ele fez lícito
para eles (todas) as coisas boas e proibiu-lhes de (todas) as coisas prejudiciais. Ele
não proibiu para eles quaisquer alimentos como Ele proibiu aos Judeus. E Ele
não permitiu quaisquer alimentos nocivos e sujos como os Cristãos tornaram
admissíveis (para eles próprios).
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Ele nem restringiu demasiado para eles as regras de pureza e impureza física como
Ele fez para os Judeus, nem Ele negou completamente para eles o conceito de
limpeza de ações impuras como os Cristãos negligenciaram. Pois eles (os Cristãos)
nem consideram necessário limparem-se depois de relações intimas, nem
consideram eles a limpeza e a evitação de impurezas, requisitos básicos para a
oração. Pelo contrário, muitos dos seus monges acreditavam na sua impureza
como sendo um meio de aproximarem-se (a Allah) e uma forma de obediência,
tanto que foi uma vez dito ao elogiar as “virtudes” de um monge: “Ele não tocou
água durante 40 anos!” Por isso, eles também pararam (no passado) de praticar a
circuncisão embora seja parte da lei e do código de Abraão, o amigo de Allah, e
seus seguidores.
Em respeito aos Judeus, se uma mulher começa a sua menstruação, eles nem
costumam comer ou beber com ela nem permanecem na mesma casa com ela.
No que diz respeito aos Cristãos, eles nem proíbem relações sexuais com uma
mulher menstruada. Os Judeus também não costumavam acreditar em
simplesmente limpar impurezas; se tais impurezas tocassem na roupa de um deles,
eles até cortavam aquele pedaço com uma tesoura. Em respeito aos Cristãos, eles
não consideram nada impuro, nada proibido de comer e nada proibido em
relação à oração.
De tal forma, os Muçulmanos são moderados nas legislações religiosas. Eles não
rejeitam que um édito religioso em particular pode revogar outro como fazem os
Judeus, nem mudam eles qualquer coisa da Sua (Allah) perfeita e completa
legislação ou inovam práticas religiosas que Allah não prescreveu como os
Cristãos fazem. Eles não vão a extremos no que diz respeito à adoração dos
profetas e de pessoas virtuosas como o extremismo dos Cristãos, nem eles
depreciam e negam os seus direitos como os Judeus. Eles não descrevem o
Criador com características específicas para a criação com as suas fraquezas e
deficiências como pobreza, avareza, ou incapacidade de fazer algo, como os
Judeus fazem. Eles não descrevem a criação com características específicas do
Criador, já que nada é semelhante a Ele em qualquer dos seus atributos, como
fazem os Cristãos. Eles nem são tão arrogantes na Sua adoração como os Judeus,
nem adoram eles outros além dEle como os Cristãos fazem.
As pessoas que seguem a Sunnah (metodologia profética) e aderem à comunidade
geral (Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah) no Islam são como o povo do Islam comparado
ao povo das outras religiões. Eles (Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah) são moderados no
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que diz respeito aos atributos de Allah entre as pessoas que descaradamente
negam e rejeitam-nos e aqueles que os consideram semelhantes ou iguais aos
atributos da criação. Eles (Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah) descrevem Allah como Ele
se descreve a Si Próprio ou como o Seu Mensageiro O descreveu sem negar as
Suas características ou acreditar que elas são semelhantes às características da
criação. Eles afirmam as Sua características de perfeição e acreditam que Ele está
muito acima de ter quaisquer características iguais ou semelhantes à Sua criação;
é uma afirmação sem semelhanças (com a a criação) e uma crença sem rejeição
(dos seus atributos), como Allah diz:
“Nada é igual a Ele.” [Surah ash-Shura, 42:11]
…que refuta a noção de algo ser semelhante a Ele...
“E Ele é O Oniouvinte, O Onividente.” [Surah ash-Shura, 42:11]
...que refuta a noção de negar descaradamente os Seus atributos.
Ele diz também:
“Dize: 'Ele é Allah, Único. Allah é O Solicitado (al-Samad). Não
gerou e não foi gerado. E não há ninguém igual a Ele.'” [Surah alIkhlas, 112: 1-4]
O nome, al-Samad, significa o Senhor que merece todos os atributos de perfeição.
E Ele é o Único que não tem um igual ou algo como Ele.
Eles (Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah) são moderados no que diz respeito às ações de
Allah entre as pessoas que negam a noção de pré-decreto (os Mu'tazilah), e aqueles
que negam a noção da Sabedoria de Allah, a Sua Misericórdia, e a Sua Justiça (os
Jabariyyah). Eles também se diferem daqueles que opõem a diferença o pré-decreto
de Allah, os Seus Comandos e Proibições, as Suas Recompensas e Castigos.
Com respeito aos (textos contendo) ameaças de castigo, eles (Ahl al-Sunnah walJama'ah) são moderados entre aqueles que acreditam que os Muçulmanos
pecadores estão destinados a permanecer no fogo para sempre (os Wa'idiyyah), e
aqueles que rejeitam alguns das Suas ameaças e a preferência de Allah das pessoas
virtuosas sobre os pecadores (os Murji'ah).
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E eles são moderados em relação aos Companheiros do Mensageiro de Allah
entre aqueles que vão a extremos com alguns deles, afirmando que são divinos,
profetas ou infalíveis, e aqueles que os criticam, dizendo que são incrédulos ou
pecadores ímpios enquanto eles foram os melhores desta nação. 1
Ele (Ibn Taymiyyah) também disse, “Da mesma forma, em todos os aspetos da
Sunnah, eles são moderados porque aderem ao Livro de Allah, e à Sunnah do
Seu Mensageiro (sallallaahu 'alayhi wa sallam), e àquilo que foi acordado por
unanimidade pelos antecessores dos primeiros Muçulmanos a migrarem (os
Muhajirun) e aqueles que os apoiaram (os Ansar) bem como aqueles que os
seguem em correção.” 2
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1 Isto termina as afirmações de Ibn Taymiyyah no seu livro, al-Jawab al-Sahih (1/6-8).
2 Majmu' al-Fatawa (3/375)
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