1239 - A sabedoria por trás da criação de animais prejudiciais
Pergunta
Qual a sabedoria por trás da criação de animais perigosos, tais como cobras, escorpiões, ratos,
etc, sendo que não podemos comê-los?
Resposta detalhada

Louvado seja Allah.
Há dois aspectos para a resposta a esta pergunta: gerais e especíﬁcos. A resposta geral é que o
muçulmano acredita que Allah é Onisciente e Ele não cria nada em vão; todas as Suas ações são
baseadas na Sabedoria. Se a sabedoria por trás de qualquer de suas ações está oculta ao crente,
ainda assim ele deve aderir a este princípio, e não pensar em seu Senhor de forma ruim.
A resposta especíﬁca é que a sabedoria por trás da criação destas coisas é para manifestar a
natureza perfeita de criação e controle de todas as coisas de Allah. Mesmo que as coisas criadas
sejam inúmeras, Ele provê a todas elas. Ele também testa as pessoas por meio destas (criaturas
perigosas), recompensa àqueles que são aﬂigidos por elas e faz manifestar a bravura daqueles
que as mata. Ao criá-las, Ele testa a fé ea certeza dos Seus servos: o crente aceita e se submete,
enquanto o incrédulo diz: "Qual é o objetivo de Allah ter criado isto?!" Ele também demonstra a
fraqueza e incapacidade do homem, através da qual sofre uma dor ou doença por causa de uma
criatura que é muito menor do que ele. Um dos estudiosos foi questionado sobre a sabedoria por
trás da criação das moscas. Ele disse que “deste modo Allah pode humilhar os narizes dos
tiranos”. Devido à existência de criaturas prejudiciais, torna-se aparente o quão grande é a bênção
na criação de coisas benéﬁcas, já que se diz que contraste com o antagônico demonstra a
natureza das coisas. O estudo da medicina tem demonstrado que muitos remédios benéﬁcos são
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derivados do veneno de cobras e animais semelhantes. Glória Àquele que criou benefícios em
coisas que aparentam ser prejudiciais. Além disso, muitos desses animais perigosos são alimentos
para outras criaturas que são benéﬁcas, e é esse o ciclo ecológico nos ambientes onde Allah os
criou.
Mas o muçulmano tem que acreditar que tudo o que Allah faz é bom, e que não há nada
completamente mau no que Ele cria. Em tudo o que Ele cria há de haver algum aspecto do bem,
mesmo se está oculto para nós, como é o caso da criação de Iblis, que é o ápice do mal. Mas há
uma sabedoria e um propósito por trás de Sua criação, pois Allah testa suas criaturas por meio
dele, distinguindo os obedientes dos desobedientes, aqueles que se esforçam daqueles que são
negligentes, o povo do Paraíso das pessoas do Inferno.
Pedimos a Allah para nos abençoar com a força da fé e da compreensão da nossa religião. Que
Allah abençoe nosso Profeta Muhammad e lhe dê paz.
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