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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

إِنَّ اْلَحْمد هللِ، َنْحَمُدهُ َوَنْستَِعينُهُ َوَنْستَْغِفُرهُ، َونَعُوذُ ِباهللِ ِمْن ُشُروِر أَْنفُِسَنا َوِمْن َسي ِئَاتِ   
دَ اً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ،     أَْعَماِلَنا َوأَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َوْحُدهُ ال َشِريَك لَهُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ا بَْعدُ :  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

 

Como é conhecido, os testes na vida mundana com que Allah – O 

Altíssimo – testa os Seus servos, podem ser na forma de mal, calamidades 

e tribulações em certas ocasiões, assim como podem ser na forma de 

bem, favores e bênçãos em outras ocasiões. Ele – O Altíssimo – disse:  

تُْرَجعُونَ   َوإِلَْينَا   ۖفِتْنَة   َوٱْلَخْيرِ   بِٱلشَّر ِ   َونَْبلُوُكم  

“E [nós] vos testamos com o mal e com o bem como uma tribulação; e a 

nós [vocês] serão retornados.” 

[Suurat-ul-Anbiyaah: 35] 

Al-Haafidh Ibn Kathiir هللا  رحمه  (que Allah tenha misericórdia para com ele) 

disse [relativamente ao versículo acima mencionado]: 

“Significado: Devemos testá-los com calamidades em ocasiões e com 

favores (bênçãos) em outras ocasiões, para que possamos ver quem é 

grato e quem é ingrato, e quem é paciente e quem se desespera.  
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Como é narrado de Ibn Abbaas  ماعنه  هللا   رضي  que disse [relativamente ao 

versículo]: 

فِتْنَة   َوٱْلَخْيرِ   بِٱلشَّر ِ    

“[Vos testamos] com a dificuldade e a facilidade, e a boa saúde e a 

doença, e a riqueza e a pobreza, e com o halal (permissível) e o haram 

(proibido), e a obediência e o pecado, e a orientação e a desorientação.”  

Fonte: Tafsiir Al-Qur’aan Al-Adhiim (9/403).  

Chaikh Abdul-Aziiz bin Baaz  هللا رحمه  disse:  

“Veramente, Allah – O Poderoso e Majestoso – por meio de Sua 

profunda sabedoria e da Sua prova definitiva e do Seu conhecimento 

que abrange todas as coisas, testa os Seus servos com prosperidade e 

adversidade, e com facilidade e favores, e com punições, a fim de 

examinar a sua paciência e a sua gratidão (isto é, do servo). Portanto, 

quem é paciente nos momentos de tribulação, e é grato nos momentos 

de facilidade, e implora a Allah – O Glorificado – com humildade na 

altura das calamidades, e expressa descontentamento por os seus 

pecados e as suas falhas e pede a Allah a Sua misericórdia e perdão, 

então ele obtém o sucesso e é triunfante com um resultado louvável.”  

Fonte: Majmuu Fataawaa (2/126). 
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Testes & Tribulações que occorem na vida 

 

Allah – O Altíssimo – nos informa que Ele testará os Seus servos com 

adversidades e tribulações, para que os servos possam manifestar a 

paciência e a esperança de recompensa, e para testar a sua aceitação do 

que Ele decretou para eles. Ele – O Glorificado e Altíssimo – disse: 

نَ  بَِشْىء   َولَنَْبلَُونَُّكم  نَ  َونَْقص    َوٱْلُجوعِ   ٱْلَخْوفِ  م ِ لِ  م ِ تِ  َوٱْْلَنفُِس   ٱْْلَْمَوَٰ رِ    َۗوٱلثََّمَرَٰ بِِرينَ  َوبَش ِ ٱلصََّٰ  

“E certamente, iremos vos testar com algo de medo, fome, perda de 

riqueza, vidas e frutos; mas dá as boas novas aos Sabiriin (os pacientes).” 

[Suurat-ul-Baqarah: 155] 

Ele – O Altíssimo – também disse: 

ِهِدينَ ٱَولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّىَٰ نَْعلََم  بِِرينَ ٱِمنُكْم وَ  ْلُمَجَٰ َونَْبلَُو۟ا أَْخبَاَرُكمْ  لصََّٰ  

“E certamente, iremos vos testar até que saibamos aqueles que se 

esforçam muito [pela Causa de Allah] e os pacientes, e iremos testar os 

seus factos (isto é, aquele que é mentiroso e aquele que é verdadeiro).” 

[Suurat Muhammad: 31] 

Portanto, os testes e tribulações são uma parte da vida, que todo crente 

sabe que deve enfrentar. Assim, o crente aceita os testes quando lhe são 

decretados e os enfrenta de maneira como lhe foi ordenado.  

Ibnul Qayyim رحمه هللا disse:  

“Chaikhul Islaam Ibn Taymiyyah رحمه هللا disse-me numa ocasião: ‘Testes 

e tribulações são como o calor e o frio; assim, se o servo sabe que ambos 

devem necessariamente existir, então ele não fica zangado com o 

advento deles, e ele não fica afligido por causa disso ou entristecido.’” 

Fonte: Madaarij As-Saalikiin (3/389). 

Ibnul Qayyim رحمه هللا explicou com mais detalhes, na sua explicação sobre 

a declaração de Allah – O Altíssimo:  

ُكمْ    ل َِكْيََل تَأَْسْو۟ا َعلَىَٰ َما فَاتَُكْم َوََل تَْفَرُحو۟ا بَِمآ َءاتَىَٰ

“Para que não se entristeçam com aquilo que não vos atingiu, nem se 

contentem com aquilo que vos foi dado.” [Suurat-ul-Hadiid: 23] 



Islão Original - Publicações 

TESTES &TRIBULAÇÕES 5 

 

Ibnul Qayyim رحمه هللا disse:  

“Uma vez que a calamidade abrange perder alguém amado ou o medo 

de perder [alguém amado] ou o acontecimento de algo desagradável ou 

o medo de acontecer [algo desagradável], a pessoa é advertida com a 

tristeza [do acontecimento] devido a perder alguém amado [após ter 

ocurrido] bem como sobre aquilo que ainda não ocorreu. 

Esses são os tipos de calamidades. Portanto, se o servo tiver a firme 

certeza de que as calamidades estão escritas, pré-ordenadas, e que 

aquilo que lhe aconteceu não lhe iria escapar, e que aquilo que lhe 

escapou não lhe iria acontecer, então é assim fácil para ele e o seu fardo 

é aliviado, e então ele designa as calamidades com o estatuto de calor e 

frio (isto é, tanto o calor como o frio acontecem e não se podem 

escapar).” 

Fonte: Badaa’i At-Tafsiir (3/132) e Chifaah Al-Aliil (página: 194). 

Chaikhul Islaam Ibn Taymiyyah رحمه هللا disse:  

“As calamidades que afligem os servos; os servos foram ordenados a ter 

paciência com as calamidades, pois na verdade isso os beneficia. Quanto 

à culpa daquele que foi a causa disso (isto é, da calamidade), então não 

há benefício nisso para os servos. Da mesma forma, aquilo que lhes 

aconteceu dos assuntos que os beneficiam, os servos foram ordenados 

a olhar para as calamidades como pré-decreto [de Allah]; quanto à 

tristeza e desgosto, então não há benefício nisso.” 

Fonte: Majmuu Al-Fataawa (10/505). 
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Aqueles que beneficiam e tomam cautela com os sinais do seu 

Senhor (Allah – O Altíssimo) 

 

Allah – O Altíssimo – disse: 

لَِّذيَن يََخافُوَن  ْْلَِليمَ ٱ ْلعَذَابَ ٱَوتََرْكنَا فِيَهآ َءايَة  ل ِ  

“E deixamos nisso um sinal para aqueles que temem o doloroso castigo.”  

[Suurat Ad-Dhaariyaat: 37] 

Ibnul Qayyim رحمه هللا disse:  

“Nisto, há uma prova de que os sinais de Allah – O Glorificado – bem 

como as Suas maravilhas que Ele faz neste mundo [e faz com que 

permaneçam remanescentes], são indicativos Dele e da veracidade dos 

Seus Mensageiros. O único que se beneficia com esses sinais é aquele 

que acredita na outra vida (isto é, na Vida Eterna) e teme o castigo de 

Allah, assim como Ele – O Altíssimo – disse: 

ِخَرةِ  يَة  ل َِمۡن َخاَف َعذَاَب اَۡلَٰ ِلَك ََلَٰ  اِنَّ فِۡى ذَٰ

“Veramente, nisso há um sinal para aqueles que temem o castigo da 

outra vida (a Vida Eterna).” 

[Suurat Huud: 103] 

Fonte: Badaa’i At-Tafsiir (3/49) e Ar-Risaalah At-Tabukiyyah (páginas: 83-

84). 

Ibn Rajab رحمه هللا mencionou uma série de importantes benefícios [acerca 

de testes e tribulações]: 

• Uma expiação dos erros cometidos [por os servos], bem como 

recompensa por ter paciência com os erros cometidos; 

• Uma lembrança para o servo acerca dos seus pecados, que talvez 

ele possa se arrepender e se voltar para Allah – O  Poderoso e 

Majestoso; 

• O cessar da dureza dos corações, e o surgimento da ternura [nos 

corações]; 
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• O quebrantamento (transgressão) do servo de Allah, e a sua 

humildade para com Ele – O Altíssimo – e  isso é mais amado por 

Allah do que muitos dos actos de obediência; 

• O servo recorre com seu coração a Allah – O Poderoso e Majestoso 

– e fica à Sua porta (isto é, em arrependimento) com humildade 

para com Ele, bem como acatamento, e isso é dos maiores 

benefícios da tribulação (teste). Allah admoestou todo aquele que 

não se submete a Ele com humildade na hora das calamidades. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ُهم بِ  ُعونَ  ْستََكانُوا۟ ٱفََما  ْلعَذَابِ ٱَولَقَْد أََخْذنََٰ ِلَرب ِِهْم َوَما يَتََضرَّ  

“E de facto, Nós os apanhámos (isto é, fazer passar ou sentir) com 

punição [como um aviso], mas eles não se tornaram humildes com O seu 

Senhor, nem invocam [Allah] com submissão a Ele.” 

[Suurat-ul-Mu’minuun: 76] 

E Allah – O Altíssimo – também disse: 

ُهم بِ  ن قَْبِلَك فَأََخْذنََٰ ٓ أَُمم  م ِ آءِ ٱوَ   ْلبَأَْسآءِ ٱَولَقَْد أَْرَسْلنَآ إِلَىَٰ ُعونَ   لضَّرَّ لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ  

“E de facto, enviámos [Mensageiros] a muitas nações antes de ti [ó 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص]. E os apanhámos (isto é, fazer passar ou sentir) com 

extrema pobreza (ou perda de riqueza) e perda de saúde para que talvez 

acreditem com humildade.” [Suurat-ul-An’aam:42] 

• A tribulação transmite ao coração do servo o êxtase (estado de 

alma absorta) da paciência praticada e do estado de satisfação 

para com a tribulação [em submissão], e essa é uma posição 

muito elevada; 

• A tribulação faz com que o crente corte a atenção do seu coração 

para com a criação e suficiente para o crente é tornar O Criador, 

Allah – O Altíssimo – a atenção do seu coração. Allah mencionou 

acerca da sinceridade dos politeístas na sua súplica em tempos de 

tribulação, então, no que diz respeito ao crente?! 

Portanto, a tribulação exige que o servo renove At-Tawhiid 

(Monoteísmo) com o seu coração, e esse é o mais alto dos estatutos e o 

mais nobre dos níveis.” 

Fonte: Majmuu Ar-Rasaa’il (2/106-107). 
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A característica do crente quando as calamidades ocorrem: 
Recurso a Allah e voltando-se para Ele em súplica 

 

Chaikh Ibnul Uthaymiin رحمه هللا disse: 

O Profeta   عليه هللا  وسلمصلى   e outros senão ele  ملسو هيلع هللا ىلص [entre os crentes] 

recorriam a Allah – O Altíssimo – em tempos de calamidades. Um 

beduíno veio até ao Profeta ملسو هيلع هللا ىلص enquanto os seus companheiros estavam 

com ele, e ele ملسو هيلع هللا ىلص pendurou a sua espada numa árvore, então o beduíno 

pegou a espada e a desembainhou e disse: ‘quem te irá proteger de 

mim?’, então o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

 هللاُ يَْمنَعُنِي منك 

“Allah me protegerá de ti.” [Al-Bukhaari no.4139 e Muslim no.1946] 

Ele ملسو هيلع هللا ىلص não disse: ‘Os meus companheiros.’ E isto é a efetivação de At-

Tawhiid Ar-Rubuubiyyah (Unicidade de Allah no Seu Senhorio), porque 

Allah é Aquele que possui a capacidade de beneficiar e de prejudicar, 

bem como a criação, o regulamento e o direito de disposição no domínio 

de tudo o que existe; sendo que não há parceiro para Ele naquilo que é 

exclusivo a Ele por meio de Ar-Rubuubiyyah (A Unicidade e 

Singularidade de Allah no Seu Senhorio) e Al-Uluuhiyyah (Unicidade de 

Allah na adoração) e Al-Asmaa wa Sifaat (Unicidade de Allah nos nomes 

e atributos que Allah – O Altíssimo – afirmou para Si mesmo e que 

também foram afirmados por o Seu Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص).” 

Fonte: Al-Qawl Al-Mufiid alaa Kitaab At-Tawhiid (1/55). 

Chaikhul Islaam Ibn Taymiyyah رحمه هللا disse:  

“Portanto, da efetivação do favor de Allah sobre os Seus servos 

[crentes], Allah envia sobre eles dificuldades e adversidades, e isso os 

faz recorrer ao Seu Tawhiid (Monoteísmo). Por isso, eles O invocam 

sinceramente na religião, e esperam Nele [o alívio], e os seus corações 

estão apegados a Ele - não a outro senão Ele. Portanto, transparece para 

eles por meio de Tawakkul (confiança) nEle e voltam-se para Ele [com 

arrependimento sincero], bem como experimentam a doçura de Al-

iimaan (a fé) e “o sabor dela” e  tornam-se livres de Ach-Chirk 
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(politeísmo) - o que é um favor ainda maior para os crentes do que a 

cessação da doença e do medo.” 

Fonte: Majmuu Al-Fataawaa (10/333). 

A importância da súplica a Allah em tempos de testes e tribulações [e os 

seus efeitos] foram mencionados extensivamente pelas pessoas de 

conhecimento, como Al-Haafidh Ibn Hajr رحمه هللا que disse:  

“O remédio para as doenças [na sua totalidade] é de facto por meio de 

súplicas, bem como o recurso a Allah, que é mais benéfico do que 

necessariamente por meio de medicamentos (drogas); o efeito e a 

influência disso (isto é, das súplicas) no corpo é maior do que o efeito 

dos medicamentos (drogas). 

No entanto, só se pode obter o efeito benéfico por meio de dois casos:  

• um deles: da parte da pessoa doente, e isso involve ter 

sinceridade na intenção;  

• e o outro: é da parte do profissional de saúde, e isso involve a sua 

atenção e a força do seu coração por meio de Taqwa (piedade e 

obediência) e Tawakkul (confiança em Allah). E Allah sabe 

melhor.” 

Fonte: Fathul Baarii (10/143). 

Chaikhul Islaam Ibn Taymiyyah رحمه هللا explicou:  

“A súplica é um meio que repele a tribulação. Portanto, se a súplica for 

mais forte do que a tribulação, então a repele; mas se a razão da 

tribulação é mais forte [do que a súplica], então não a repele, no entanto 

a diminui e a torna mais leve (isto é, a tribulação). Devido a isso foi 

legislado (odernado) que nos tempos de eclipse [solar] e entre outros, 

se estabeleça a oração e a súplica, assim como pedir perdão [de Allah] 

e dar esmola...E Allah sabe melhor.” 

Fonte: Majmuu Al-Fataawaa (8/196). 

Ibnul Qayyim رحمه هللا disse:  

“Du’aa (súplica) é dos remédios mais benéficos e [de certa forma] é 

inimiga das calamidades. Du’aa repele a calamidade quando está para 

acontecer e a remedia quando ocorre sobre uma pessoa.  
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Du’aa impede a descensão da calamidade [sobre a pessoa], ou a remove, 

ou a torna mais leve quando ocorre sobre uma pessoa. Du’aa é a arma 

do crente.” 

Fonte: Ad-Daa wad-Dawaa (página: 16) e Al-Jawaab Al-Kaafi (página: 11). 
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Ações que devem ser feitas quando as calamidades ocorrem  

 

Ibn Hajr رحمه هللا disse:  

“Do que cabe a cada indivíduo realizar [durante as calamidades] é: 

reparar e rectificar os actos de injustiça, e cessar [qualquer tipo] de 

responsabilidade associada a assuntos injuriosos e assim arrepender-se 

a Allah sobre qualquer coisa pecaminosa (que tem a natureza do 

pecado) e também se arrependendo por aquilo que passou [em geral]... 

Este é um requisito para todos os momentos, mas é especialmente 

enfatizado na prevalência de doenças em geral - e especificamente para 

quem quer que seja afligido [por calamidades].”  

Fonte: Badhal Al-Maa’uun fii Fadl At-Taa’uun (página: 315). 

Chaikh Abdul-Aziiz bin Baaz رحمه هللا disse: 

“Sem dúvida que essas calamidades e outras além delas, exigem que os 

servos [de Allah] se apressem com o arrependimento a Allah – O  

Glorificado – de tudo o que Ele lhes proibiu, bem como se apressem em 

Lhe obedecer e em julgarem de acordo com a Sua legislação e a 

cooperarem mutualmente sobre a retidão e Taqwa, e a se 

recomendarem uns aos outros com a verdade e a paciência. 

Portanto, sempre que os servos se arrependem a seu Senhor e O 

invocam com submissão e se apressam àquilo que O agrada e cooperam 

com a justiça e Taqwa e ordenam o bem e proíbem o mal, Allah irá 

retificar as suas circunstâncias e protegê-los do mal dos seus inimigos e 

conceder-lhes autoridade na terra e conceder-lhes vitória sobre os seus 

inimigos e amplamente lhes conceder os Seus favores e afastar deles as 

Suas punições.”  

Fonte: Majmuu Fataawaa (2/130).  
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Paciência e esperando o alívio das dificuldades  

 

َن  َن   ْلُجوعِ ٱوَ   ْلَخْوفِ ٱَولَنَْبلَُونَُّكم بَِشْىء  م ِ لِ ٱ َونَْقص  م ِ تِ ٱوَ  ْْلَنفُِس ٱوَ   ْْلَْمَوَٰ ِر  ۗلثََّمَرَٰ بِِرينَ ٱ َوبَش ِ   لصََّٰ

ِجعُونَ  لَِّذينَ ٱ ِ َوإِنَّآ إِلَْيِه َرَٰ ِصيبَةٌ قَالُٓو۟ا إِنَّا ّلِِلَّ بَتُْهم مُّ إِذَآ أََصَٰ   

“E certamente, iremos vos testar com algo de medo, fome, perda de 

riqueza, vidas e frutos, mas dá as boas novas aos Sabiriin (os pacientes). 

Que, quando afligidos pela calamidade, dizem: ‘Veramente, a Allah 

pertencemos e veramente, a Ele retornaremos.’” 

[Suurat-ul-Baqarah: 155-156] 

E Allah – O Altíssimo – disse também: 

بِِرينَ ٱوَ  آءِ ٱوَ  ْلبَأَْسآءِ ٱفِى  لصََّٰ لضَّرَّ  

...E As-Sabiriin (os pacientes) em extrema pobreza e padecimentos 

(doença)... 

[Suurat-ul-Baqarah: 177] 

Paciência perante as dificuldades e testes é algo que aqueles que vieram 

antes de nós impuseram uns aos outros, como Allah – O Altíssimo – nos 

informou sobre Luqman [que disse a seu filho]: 

بُنَىَّ أَقِِم  ةَ ٱيََٰ لَوَٰ َعلَىَٰ َمآ أََصابَكَ   ْصبِرْ ٱوَ  ْلُمنَكرِ ٱَعِن   ْنهَ ٱوَ   ْلَمْعُروفِ ٱَوأُْمْر بِ   لصَّ  

“Ó meu filho! Aqim-is-Salaat (realiza As-Salaat), ordena [as pessoas] 

com Al-Ma'ruuf (o Monoteísmo Islâmico e tudo o que é bom), e proíbe 

[as pessoas] de Al-Munkar (ou seja, descrença na Unicidade de Allah, 

politeísmo de todos os tipos e tudo o que é mau e maligno), e tem 

paciência sobre aquilo que te aconteça.” 

[Suurat Luqmaan: 17] 

Chaikh Abdur-Rahmaan As-Sa'dii رحمه هللا disse:  

“E da benevolência de Allah para com o Seu servo é que Ele o testa com 

algumas calamidades. Então, Allah concede ao servo a habilidade de se 

erguer, com a tarefa de exercer paciência [com a calamidade]; assim, 

Allah faz atingir o servo níveis elevados, que de outra forma não os teria 

alcançado com as suas ações. A tribulação pode ser intensificada sobre 

ele com isso, como foi feito com Ayyuub المعليه الس . 
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Assim, manifestasse no seu coração a doçura da essência da esperança, 

a expectativa da misericórdia e a remoção do dano, e assim a sua dor é 

reduzida e a sua alma é revigorada. Devido a isso, da benevolência de 

Allah para com os crentes, Ele colocou nos seus corações a antecipação 

da recompensa, de modo que as calamidades sejam amenizadas (isto 

é,menos árduas), e o que eles enfrentam das adversidades é facilitado 

com a obtenção do Seu prazer [em mente].” 

Fonte: Al-Mawaahib Ar-Rabbaaniyyah (página: 151). 

Ibn Rajab رحمه هللا disse:  

“Esperar o alívio [das tribulações] por meio de exercer paciência é [uma 

forma de] adoração, pois na verdade, a tribulação não é permanente.” 

Fonte: Majmuu Ar-Rasaa’il (2/86). 

Chaikh Abdur-Rahmaan As-Sa’dii رحمه هللا disse [mencionando a descrição 

do crente quando testado com dificuldades ou facilidades]:  

“Se ele recebe prosperidade, então ele está entre a vanguarda dos 

gratos, e se lhe ocorre alguma adversidade, então, ele é dos pacientes; 

ele sabe que não tem outro Senhor além de Allah – O qual ele deve pedir 

e suplicar, e que ele não tem nenhuma divindade [a não ser Allah] para 

depositar expectativas e esperança. Ele não tem divergência ou 

abstenção da “porta” do seu Senhor – Allah; da mesma forma, não há 

nenhuma inclinação no seu coração para outro senão Ele e nenhum 

apego e nenhum afastamento. 

Prosperidade e favores não o levam à tirania e a uma ingratidão 

arrogante, e ele não é impaciente quando tocado pela adversidade, 

ficando descontente com o pré-ordenamento e o pré-decreto [de Allah]; 

ele permanece de acordo com o pré-decreto – seja algo agradável ou 

desagradável, e lida com a situação com calma e tranquilidade, e Allah 

orienta o seu coração a isso, devido ao conhecimento do crente que é 

um decreto de Allah, que diz a algo: ‘Sê’ e é. Portanto, o servo recebeu 

a habilidade [de lidar com a situação], ele lucrou com a virtude do Seu 

Senhor e permaneceu com servidão a Ele durante todas as 

instabilidades, e alcançou ambas as prosperidades: a paz de espírito e a 

distinção [de estado e consequência], assim como adquiriu coisas boas 

[como resultado].” 
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ِصيبَة  إَِلَّ  ِ ٱ بِإِْذِن َمآ أََصاَب ِمن مُّ ِ ٱ َوَمن يُْؤِمۢن بِ  ّۗلِلَّ ُ ٱ وَ  ۚۥ يَْهِد قَْلبَهُ  ّلِلَّ بُِكل ِ َشْىء  َعِليمٌ   ّلِلَّ  

“Nenhuma calamidade ocorre, mas com a permissão [ou seja, a decisão 

e Al-Qadar (Pré-decreto ou Pré-ordenação Divina)] de Allah, e todo 

aquele que acredita em Allah, Ele [Allah] guia o seu coração [para a 

verdadeira Fé, firme na certeza; ou seja, o que lhe aconteceu já foi 

escrito para lhe acontecer por Allah a partir de Al-Qadar], e Allah é 

Onisciente de tudo.” 

[Suurat At-Taghaabun: 11] 

Fonte: Majmuu Mu’allafaat Ach-Chaikh (23/170). 
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Doenças e calamidades são expiações dos próprios pecados 

 

O Profeta  صلى هللا عليه وسلم disse: 

ُ بِِه َسيِ ئَاتِِه ، َكَما تَُحطُّ الشََّجَرةُ َوَرقََها َما ِمْن ُمْسِلم  يُِصيبُهُ أَذ ى ِمْن َمَرض  فََما ِسَواهُ ، إَِلَّ َحطَّ   َّللاَّ  

“Não existe nenhum muçulmano que seja afligido pelo mal por meio de 

doença ou qualquer outra coisa que seja, excepto que Allah remove 

(expia) os seus pecados devido a isso, assim como uma árvore faz cair as  

suas folhas.” 

Fonte: Al-Bukhaarii (no.5660) e Muslim (no.6504). 

E o Profeta صلى هللا عليه وسلم também disse: 

، حتَّى الشَّْوَكةُ  يَُشاُكها  َما يُِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن نََصب  َوَلَ َوَصب  َوَلَ َهم   َوَلَ َحَزن َوَلَ أَذ ى َوَلَ غم  

 إَِلَّ كفَّر َّللاَّ بَها ِمْن خَطايَاه 

“O muçulmano não é atribulado por fadiga, ou doença, ou sofrimento, 

ou tristeza, ou dano, ou mágoa, até mesmo que tenha sido um espinho 

que o picou, excepto que por meio disso Allah expia alguns dos seus 

pecados.” 

Fonte: Al-Bukhaarii (no.5318) e Muslim (no.2572). 

Al-Qurtubii رحمه هللا disse:  

“Na verdade, as doenças e tristezas - mesmo que sejam devastadoras, 

assim como as calamidades - mesmo que sejam escassas, o crente é 

recompensado por tudo isso, e os seu erros (pecados) são expiados 

devido a isso, de modo que ele caminha sobre a terra e ele não tem 

nenhum erro (isto é, por meio da expiação dos pecados).” 

Fonte: Al-Mufhim (6/546). 
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Conclusão  

 

O crente valoriza o tempo que lhe foi dado na vida mundana e procura 

utilizá-lo da maneira mais benéfica, quer seja enfrentando períodos de 

adversidade ou lhe seja concedido a prosperidade. A vida neste mundo é 

temporária, e embora estejamos certos de que um dia cada um de nós 

morrerá, não sabemos a hora designada. No entanto, ao nosso redor 

estão os sinais e significados de que devemos aproveitar ao máximo as 

nossas vidas para nos aproximarmos de Allah e nos prepararmos para o 

encontro com Ele. 

Ibn Battaal رحمه هللا disse:  

“Convém sermos apressados [com o que é bom], uma vez que as 

epidemias começam e os inibidores impedem [o bem], e a morte não 

pode ser evitada, e a protelação (demora) não é algo louvável.” 

Fonte: Fathul Baarii (3/351). 

Assim, o crente se volta constantemente para o seu Senhor; em tempos 

de prosperidade ele é grato e obediente a seu Senhor, e em tempos de 

adversidade ele pede a Allah o alívio das angústias e Lhe pede a Sua 

misericórdia e generosidade, a fim de adorá-LO e viver duma forma que 

O agrada, tendo a certeza de que: 

ُ ٱَوإِن يَْمَسْسَك  إَِلَّ ُهَو ۖ َوإِن يَْمَسْسَك بَِخْير  فَُهَو َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىء  قَِديرٌ  ۥٓ بُِضر   فَََل َكاِشَف لَهُ   ّلِلَّ  

“E se Allah te tocar com o mal, ninguém pode removê-lo senão Ele, e se 

Ele te tocar com o bem, então Ele é capaz de fazer todas as coisas.” 

[Suurat-ul-An’aam: 17] 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento. 

Compilado e Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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