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O  homem  olha  sempre  para  aquilo  que  lhe  beneficia  e  que  o  protege  de 
prejuízos. No entanto, para conseguir isso, o homem deve ser capaz de perceber o 
que é prejudicial. Ele deve então saber de quem ele deve precisar, confiar e amar 
para que ele possa alcançar o que é benéfico, como também se sentir bem sobre a  
sua escolha. Ele deve também saber bem a abordagem correcta que lhe iria fazê-lo 
atingir esse objectivo. Esta última condição requer que o homem:

1.1. Saiba sobre o malSaiba sobre o mal
2.2. Que maneiras podem ser usadas para afastar o malQue maneiras podem ser usadas para afastar o mal

Certamente, o homem não pode ter uma melhor orientação do que aquela que 
vem Daquele Que aperfeiçoou tudo, e Daquele Que não tem deficiência em Si 
mesmo e em Seus Atributos. Aquele Que é O Eterno, e Que não morre. 

Não pode haver ninguém melhor que Aquele Que não tem necessidade de nada; 
Aquele Que é rico; O Doador; Aquele que, afinal, controla a alma do homem. O 
homem é tão pobre para ele. Ele é Allah, O Verdadeiro e Único Deus. O homem 
pode causar danos a si próprio se procurar além de Allah para ajuda. Allah é 
Aquele Que pode ajudar o homem a afastar o mal pois o mal não pode ocorrer 
sem a Sua Vontade e Seu Poder.

1 Visite também o site do Shaykh: http://www.understand-islam.net
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Allah (O Altíssimo) enviou os Seus Livros e escolheu os Seus Mensageiros para 
guiar o homem para:

1.1. Conhecer  O  Seu  Senhor  como  Ele  (O  Altíssimo)  explicou  sobre  EleConhecer  O  Seu  Senhor  como  Ele  (O  Altíssimo)  explicou  sobre  Ele  
Próprio, ePróprio, e

2.2. Procurar somente a Ele enquanto vivendo de acordo com o Seu planoProcurar somente a Ele enquanto vivendo de acordo com o Seu plano

Conhecer os Nomes e Atributos de Allah liberta o homem de adorar qualquer 
forma  da  criação  porque  a  criação  é  fraca  e  precisa  do  Criador,  Allah.  O 
conhecimento sobre Allah leva o homem a saber que ele é criado para viver de 
acordo com as maneiras que Allah revelou ao último Mensageiro Muhammad 
(que a paz esteja com ele). Esta revelação contém um código completo de vida. 
Tudo o que é benéfico ou prejudicial está estabelecido para que o homem possa 
centrar a sua vida em torno desta Revelação. Se o homem comete maldade e sabe 
que Allah é Indulgente então ele irá de se voltar para Ele e procurar a ajuda 
somente Dele:

“Então, sabe que não há deus senão Allah. E implora perdão“Então, sabe que não há deus senão Allah. E implora perdão  
para teu delito.”para teu delito.” (Alcorão 47: 19)

É errado pensar ou acreditar que Allah criou outros 'deuses' além Dele para que o 
homem se vire para eles (em procura de) ajuda; os amar ou temê-los, etc. Ele é o  
mesmo Deus de todas as nações. Ele não ordena que as pessoas devem fazer das 
estrelas,  do  sol,  do  fogo,  de  Jesus,  Moisés,  etc.  deuses  além  Dele.  Ele  (O 
Altíssimo) não pode ser 'contraditório'. Ele tem um caminho (religião) que chama 
o homem para entregar a sua vontade somente para Ele. Ele avisou que se o 
homem (mesmo Muhammad – paz esteja com ele) tomasse parceiros com Ele, 
então o seu trabalho irá de falhar e ele estará entre os perdedores:

“E, com efeito, foi-te revelado e aos que foram antes de ti:“E, com efeito, foi-te revelado e aos que foram antes de ti:   
“Em  verdade,  se  idolatras,  teus  atos  anular-se-ão  e,“Em  verdade,  se  idolatras,  teus  atos  anular-se-ão  e,  
certamente,  serás  dos  perdedores.  Mas  adora,  então,  só  acertamente,  serás  dos  perdedores.  Mas  adora,  então,  só  a  
Allah, e sê dos agradecidos.” Allah, e sê dos agradecidos.” (Alcorão: 39: 65, 66)
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Vamos  saber  o  que  Muhammad  (paz  esteja  com ele),  o  homem-profeta,  que 
conhecia melhor Allah, costumava dizer:

“Ó Allah, eu procuro refúgio em Ti para o Teu Prazer e contra 
a Tua Ira, e em Teu Perdão e contra o Teu Castigo e em Ti de 
Ti,  eu  não  Te  posso  louvar  como  Tu  podes  louvar  a  Ti 
Próprio.” (Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidhi, ibn Majah)

Eu  entreguei-me  a  Ti,  eu  dirigi  a  minha  cara  para  Ti,  eu 
confiei os meus assuntos a Ti, eu forcei as minhas costas para 
se  refugiarem em Ti,  por  causa  e  em medo de  Ti,  não  há 
recurso  nem sobrevivência de Ti excepto (voltando-se) para 
Ti. Eu tenho fé no Teu Livro (i.e. O Alcorão) que Tu trouxeste 
para baixo e no Profeta (Muhammad) que tu enviaste.”  (Al-
Bukhari, Muslim)

Quando nós lemos no Alcorão que:

“O  que  Allah  franqueia  aos  homens,  em  misericórdia,“O  que  Allah  franqueia  aos  homens,  em  misericórdia,   
ninguém pode retê-lo. E o que ninguém pode retê-lo. E o que Ele retém, ninguém, depoisEle retém, ninguém, depois  
dEle,  pode enviá-lo.  E  Ele  é  O Todo-Poderoso,  O Sábio.”dEle,  pode enviá-lo.  E  Ele  é  O Todo-Poderoso,  O Sábio.”  
(Alcorão 35: 2)

E quando nós lemos que:

“E, se Allah te toca com um infortúnio, não existirá quem o“E, se Allah te toca com um infortúnio, não existirá quem o  
remova senão Ele; e, se Ele te deseja um bem, não existiráremova senão Ele; e, se Ele te deseja um bem, não existirá   
revogador de Seu favor. Com este Ele alcança a quem querrevogador de Seu favor. Com este Ele alcança a quem quer  
de Seus servos. E Ele é O Perdoador, O Misericordiador.”de Seus servos. E Ele é O Perdoador, O Misericordiador.”  
(Alcorão 10: 107)

Devemos estar motivados para voltar somente para Ele em tempos de facilidade e 
em tempos de dificuldades.
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E quando nós lemos que:

“Se Allah vos socorre, não tereis vencedor algum. E, se Ele“Se Allah vos socorre, não tereis vencedor algum. E, se Ele   
vos desampara, quem, após dEle, vos socorrerá? E que emvos desampara, quem, após dEle, vos socorrerá? E que em  
Allah, então, confiem os crentes!” Allah, então, confiem os crentes!” (Alcorão: 3: 160)

O Alcorão, portanto, leva o homem a uma verdadeira libertação de qualquer 
apego falso.  Trás  paz  ao coração.  Ajuda o crente  contra hipocrisia  e  todas as 
formas  de  desonestidade.  Imagina,  por  exemplo,  um  crente  a  encarar  um 
problema no trabalho. Ele vê maldade e encara práticas ilegais. Ele não teme em 
rejeitar o que é errado. Ele sabe que o trabalho é somente um meio para ganhar o 
seu sustento. Enquanto que ele poderá ser incapaz de corrigir o que está mal, ele 
sabe bem que é Allah que é Aquele Que sustenta. Se ele deixar o seu trabalho por 
amor a Allah, Allah lhe dará um melhor. Allah (O Altíssimo) diz: 

“E quem teme a Allah, Ele lhe fará saída digna. E lhe dará“E quem teme a Allah, Ele lhe fará saída digna. E lhe dará  
sustento, por onde não suporá. E quem confia em Allah, Elesustento, por onde não suporá. E quem confia em Allah, Ele   
lhe bastará.” lhe bastará.” (Alcorão: 65: 2-3)

Os textos acima, necessitam que o homem deve depender de Allah (O Altíssimo) 
pedindo somente a Ele assistência. Também exigem que o homem deve amar 
Allah e adorá-Lo somente para ganhar o Seu prazer e a Sua ajuda. 

Não é verdade que as pessoas que consideram a vida como “O Objectivo Final” 
acabam  por  adorar  muitas  coisas  nela?  Vê-los  a  serem  tão  cuidadosos  sobre 
“terem  tudo”.  Eles  torturam-se  a  si  próprios:  dor,  dificuldade,  preocupações 
constantes,  mantendo as  mãos nos  bancos  para  empréstimo após  empréstimo 
para acompanhar “as exigências do desenvolvimento”. Eles estão constantemente 
sob a ameaça de penhora. Eles vêm constantemente a pobreza à frente de seus 
olhos. O Profeta (paz esteja com ele) disse:

“Allah diz:  'Filho de Adam: Preenche o teu tempo com a“Allah diz:  'Filho de Adam: Preenche o teu tempo com a  
Minha  adoração  e  eu  irei  de  encher  o  teu  coração  comMinha  adoração  e  eu  irei  de  encher  o  teu  coração  com  
riqueza, e acabar a tua pobreza. Mas se não fizeres isso, euriqueza, e acabar a tua pobreza. Mas se não fizeres isso, eu  
irei de fazer as tuas mãos totalmente ocupadas (i.e. assuntosirei de fazer as tuas mãos totalmente ocupadas (i.e. assuntos  
mundanos) e não acabarei a tua pobreza.”mundanos) e não acabarei a tua pobreza.” (At-Tirmidhi disse 
que é um bom hadith)
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O nosso propósito de existência na terra é mais significativo do que ser escravos 
de  ganhos  mundanos.  Não  pode  haver  vida  com  sentido  melhor  do  que  a 
prescrevida  pelo  nosso  Criador  Allah.  Cada  acto  realizado  de  acordo  com a 
maneira de Allah é um acto de adoração. O homem é beneficiário e Allah não 
está em necessidade:

“Ó humanos! Vós sois pobres diante de Allah, e Allah é O“Ó humanos! Vós sois pobres diante de Allah, e Allah é O  
Bastante a Si mesmo, O Louvável.” Bastante a Si mesmo, O Louvável.” (Alcorão 35:15)
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