9082 - A fé em seu coração está esmorecendo - O que ele deve fazer?
Pergunta
Vivemos em um país árabe muçulmano, mas não sentimos o sabor da fé. Temos poucas pessoas
boas que nos lembram de Allah. Que Allah recompense você com o bem: por favor, dê-nos algum
conselho de que possamos nos beneﬁciar.
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
1 - Eu o aconselho a ler bastante e ouvir as recitações do Alcorão e ponderar sobre os signiﬁcados
do que lê e o que ouve tanto quanto puder. Tudo o que você não compreender, pergunte às
pessoas de conhecimento em seu país ou escreva para outros estudiosos do Ahl al-Sunnah
(Sunnis).
Se você consultar um tafsir (comentário) sobre o que lê, isso irá ajudá-lo a reﬂetir sobre os
signiﬁcados. Um dos melhores e mais concisos Tafsir é o Tafsir as-Sa'di, que Allah tenha
misericórdia dele.
2 - Você deve se lembrar bastante de Allah (dhikr), recitando os adhkaar narrados nos ahadith
sahiha (narrações autênticas), como Laa ilahaha-Allah (não há divindade afora Allah), Subhaan
Allaah wa'l-hamdu Lillaah wa laa ilahaha illa-Allah wa Allaahu akbar (gloriﬁcado seja Allah, todos
os louvores são para Allah, não há outra divindade afora Allah e Allah é o maior), e assim por
diante. Consulte al-Adhkaar por an-Nawawi e livros semelhantes.
Lembrar-se de Allah aumenta a fé e traz paz ao coração. Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
" Os que crêem e cujos corações se tranqüilizam com a lembrança de Allah.- Ora, é com a
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lembrança de Allah que os corações se tranquilizam." [al-Ra'd 13:28]
Observe a oração regularmente, jejue e observe todos os pilares do Islam, ao mesmo tempo que
esperança na misericórdia de Allah; conﬁe em Allah em relação a todos os seus assuntos. Allah diz
(interpretação do signiﬁcado):
"Os verdadeiros crentes são, apenas, aqueles cujos corações se atemorizam, quando é
mencionado Allah, e, quando são recitados, para eles, Seus versículos, acrescentam-lhes fé; e eles
conﬁam em seu Senhor; aqueles que cumprem a oração e despendem do que lhes damos por
sustento. Esses são, deveras, os crentes. Terão escalões junto de seu Senhor, e perdão e
generoso sustento." [al-Anfaal 8:2-4]
Deve-se notar que a fé aumenta quando alguém obedece a Allah e diminui quando O desobedece,
então continue fazendo o que Allah ordenou, como observar as cinco orações diárias em
congregação na mesquita e pagar o zakah de bom grado para puriﬁcar-se do pecado, e como um
ato de misericórdia para com os pobres e necessitados.
Mantenha-se na companhia de pessoas boas e justas para que elas possam ajudá-lo a aplicar
shari'ah e orientá-lo sobre o que lhe trará felicidade neste mundo e no futuro.
Mantenha-se longe das pessoas da inovação e do pecado, para que não o tentem e enfraqueçam
sua determinação.
Faça muitas boas ações naaﬁl (voluntárias), volte-se para Allah e peça-O orientação.
Se você ﬁzer essas coisas, Allah o aumentará em fé e o ajudará a recuperar o que foi perdido das
boas ações, e o tornará mais ﬁrme na aderência ao Islam.

2/2

