109201 - Um recém convertido deve aprender todas as regras de uma só
vez?
Pergunta

Será que um recém convertido, que aceitou o Islam há pouco tempo, deve aprender todas os
pareceres e leis do Islam de uma só vez, ou em etapas? Ele deve começar com as crenças básicas
ou com as decisões básicas, com os deveres e proibições obrigatórios?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
A resposta para esta pergunta é ver o que o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele) fez quando enviou daa’iyahs (pessoas que chamam para o Islam) para convidar
as pessoas ao Islam. Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) enviou daa’iyahs
para chamarem pessoas para o Islam, e os ensinou a começarem primeiro com Tawhid ou a
Unicidade de Allah, depois a oração, depois zakaah, depois o jejum, então o Hajj quando chegasse
o tempo. Ele enviou Mu’aadh ao Iêmen e disse-lhe para, antes de tudo, chama-los ao Tawhid, a
crença na Unicidade de Allah. Caso respondessem a isto, então ele deveria chamá-los para a
oração. Se respondessem a isto, então ele deveria instrui-los a dar zakaah. Ele não mencionou o
jejum e o Hajj porque na época em que enviara Mu’aadh, não era o tempo para esses atos de
adoração, já que o enviara em Rabi ’al-Awwal de DH. Ainda havia algum tempo antes do período
do Hajj, e do jejum também. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), em
sua sabedoria, não queria soltar todos os pareceres do Islam de uma vez sobre aqueles que
estavam sendo chamados para a fé. Isto é parte da sabedoria mencionada no versículo
(interpretação do signiﬁcado):
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“Convoca (a humanidade, Ó Muhammad) ao caminho de teu Senhor (ou seja, o Islam), com a
sabedoria...”
[al-Nahl 16:125].
Mas, deve-se começar logo depois que uma pessoa entrou no Islam, com pareceres sobre
questões menores, como a barba, isbaal (deixar a bainha de sua roupa vir abaixo do tornozelo) e
assim por diante?
Isto deve ser baseado no que foi mencionado acima, que a melhor orientação é a orientação de
Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele). Assim, antes de tudo deve-se
começar com os básicos do Islam, até que o Islam esteja sedimentado em seu coração e ele esteja
confortável em sua nova fé. A esta altura podemos ensiná-lo outros assuntos, começando com o
mais importante, depois o próximo mais importante e assim por diante. Esta é a maneira de Allah
no que tange a ambos, os pareceres shar’i e as leis da natureza. Note como o feto começa a
crescer pouco a pouco, e as quatro estações mudam aos poucos, e da mesma forma o sol nasce e
se põe. Se fôssemos ensinar todos os pareceres e tudo o mais de tudo uma só vez, levaria muito
tempo e isso poderia desencorajá-lo do Islam. Fim de citação
Shaikh Ibn ‘Uthaymin (que Allah tenha misericórdia dele)
Al-Ijaabaat ‘ala As’ilat al-Jaaliyaat, 1/27-30
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