12315 - Sofrer de waswas (sussurros insinuadores) do Shaytan sobre a
Essência de Allah
Pergunta

Um homem está a experienciar waswas (sussurros insinuadores) do Shaytan sobre Allah, e ele tem
muito medo disso.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O questionador mencionou este problema e tem medo de suas consequências. Digo-lhe, alegre-se,
pois, suas consequências não podem ser mais nada para além de benefício. Por meio deste
waswas, o Shaytan tenta ganhar o controle sobre os crentes e abalar a crença genuína em seus
corações, e fazê-los sofrer de ansiedade psicológica e intelectual, o que afetará a pureza da sua fé
e vida, se eles forem crentes.
Esta não é a primeira ou a última vez que os crentes foram expostos a isto. Isto vai continuar
enquanto houver crentes neste mundo. Os Sahabah/companheiros do Profeta (que Allah esteja
satisfeito com eles) também enfrentaram esse problema. Foi narrado que Abu Hurayrah (que Allah
esteja satisfeito com ele) disse: “Alguns dos companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele) vieram até ao Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele) e disseram-lhe: ‘Nós encontramos em nós mesmos pensamentos demasiado
terríveis para mencionar’. Ele disse: ‘Vós estais realmente a sofrer disso?’ Eles disseram: ‘Sim’. Ele
disse: ‘Isso é um sinal claro de fé’.” (Muslim)
Foi narrado em al-Sahihayn, também de Abu Hurayrah (que Allah esteja satisfeito com ele), que o
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Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “O Shaytan vem até um de vós e
diz: ‘Quem criou tal e tal? Quem criou tal e tal?’ Até dizer: ‘Quem criou o teu Senhor?!’. Se isso
acontecer a qualquer um de vós, deixe-o procurar refúgio em Allah e pôr ﬁm a esses
pensamentos.”
Foi narrado a partir de Ibn Abbas (que Allah esteja satisfeito com ele) que um homem veio até ao
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) e disse: “Eu tenho tais pensamentos
que eu preferiria ser queimado a cinzas a falar deles”. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele) disse: “Todos os louvores são para Allah, que reduziu todos os seus [do
Shaytan] esquemas a meros sussurros”. (Abu Dawud)
O Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (que Allah tenha misericórdia dele) disse em Kitab al-Iman: “O
crente pode sofrer com os sussurros do Shaytan insinuando pensamentos de kufr (descrença), o
que pode fazê-lo sentir-se angustiado. Os Sahabah (que Allah esteja satisfeito com eles) disseram:
‘Ó Mensageiro de Allah, alguns de nós têm pensamentos que preferimos cair do céu para a terra
do que falar deles’. Ele disse, ‘Isso é um sinal claro de fé’. De acordo com um relato,
‘...pensamentos que são demasiado terríveis para mencionar’. Ele disse: ‘Todos os louvores são
para Allah, que reduziu todos os seus [do Shaytan] esquemas a meros sussurros’, signiﬁcando que
o fato desses sussurros virem, mas serem tão detestados, e serem empurrados para fora do
coração, é um claro sinal de fé. Isto é como o mujahid (guerreiro) a quem o inimigo vem, mas
resiste até que subjuga, e esta é uma poderosa jihad (batalha)... Daí os que buscam conhecimento
e os adoradores devotos experienciam waswas e dúvidas que outros não enfrentam, porque eles
(os outros) não estão a seguir o caminho prescrito por Allah, em vez disso estão seguindo seus
próprios caprichos e desejos e negligenciando a lembrança do seu Senhor. Isto é o que o Shaytan
quer, em contraste com aqueles que estão se esforçando para se aproximar de seu Senhor,
buscando conhecimento e adorando-O. Ele é seu inimigo e tenta impede-os da aproximação a
Allah.” (p.147 da edição indiana)
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Eu digo a este questionador, se você se deparar com este waswas do Shaytan, então combata e
resista-o. Saiba que isso nunca poderá prejudicá-lo enquanto você cumprir o dever de lutar,
resisti-lo e se recusar a ser controlado por ele. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
sobre ele) disse: “Allah perdoará a minha ummah(seguidores) por quaisquer sussurros insinuantes
que possam cruzar suas mentes, desde que eles não ajam de acordo com eles ou falem sobre
isso.” (De acordo)
Se lhe é dito: Você acredita nos sussurros insinuantes que você experiencia? Você acha que eles
são verdadeiros? Você realmente acha que Allah é como o que este waswas diz? Você diria: “Não
nos é admissível falarmos disso. Gloriﬁcado sejas! Isto é formidável infâmia.” [24:16]. Você iria
denunciar isso em seu coração e com a sua língua, e seria o primeiro a opor-se a isso, pois são
apenas sussurros e pensamentos que atravessam a sua mente. É uma armadilha preparada pelo
Shaytan, que ﬂui através do ﬁlho de Adão (que a paz esteja com ele) como os ﬂuxos de sangue,
para condená-lo e para confundi-lo sobre a sua religião.
Logo, você achará que o Shaytan não lança dúvidas ou suspeitas em seu coração sobre assuntos
triviais. Por exemplo, você poderá ouvir sobre a existência de grandes cidades cheias de pessoas
e edifícios no leste e oeste. Mas nunca atravessaria sua mente, algum dia, duvidar de que eles
existam ou criticá-los e dizer que eles estão em ruínas e impróprios para habitação, ou que eles
estão desabitados, e assim por diante. O Shaytan não tem nada a ganhar por fazer as pessoas
duvidarem dessas cidades. Mas ele tem muito a ganhar por corromper a fé do crente, então ele se
esforça com sua cavalaria e sua infantaria para extinguir a luz do conhecimento e orientação no
seu coração e fazê-lo cair na escuridão da dúvida e confusão. O Profeta (que a paz e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele) contou-nos sobre a solução adequada para tais problemas, que é
buscar refúgio em Allah e colocar um ﬁm a isso. Se uma pessoa coloca um ﬁm a isso e continua a
adorar a Allah, buscando e esperando (a recompensa) que está junto a Allah, isso irá parar com a
permissão de Allah. Então, afaste todos os pensamentos deste tipo que atravessem a sua mente.
Você está adorando a Allah, invocando-O e gloriﬁcando-O, e se você ouvisse alguém a atribuir a
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Allah as coisas que lhe são sussurradas (waswas), provavelmente matá-lo-ia se pudesse. Assim, as
coisas que são sussurradas para você não são reais nem verdadeiras, elas são apenas imaginação
e sussurros que não têm nenhum fundamento.
Nosso conselho pode ser resumido da seguinte forma:
1. Procure refúgio em Allah e desista desses pensamentos completamente, como o Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) ordenou.
2. Lembre-se de Allah e controle-se e não continue a pensar nestes sussurros.
3. Ocupe-se com adoração e boas ações, em obediência ao mandamento de Allah e procurando
agradá-Lo. Quando você se dedicar completamente e seriamente à adoração, você irá esquecer
esses sussurros, inshaAllah.
4. Busque refúgio em Allah e faça du'a (súplica) frequentemente para se livrar desses sussurros.
Peço a Allah para o manter são e salvo, e o proteger de todos os males.
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