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Em Nome de Allah, Ar-Rahmaan, Ar-Rahim
Todo o louvor é devido a Allah. Que o Salaah e o Salaam estejam sobre o Profeta
Muhammad, sua família e seus Companheiros e sobre todos aqueles que o
seguem em bondade até ao Dia da Recompensa, prosseguindo:
Certamente a vida da Dunyaa é uma de labuta e dificuldades para o crente até à
hora que ele se encontre com o seu Senhor. Foi por esta razão que Allah ordenou
paciência sobre os Seus servos e a fez uma parte tão integral da religião de alIslam. O Onisciente, O Sábio, mencionou paciência mais de 90 vezes no Qur’aan,
delas é a Sua afirmação, do Altíssimo:
“E não digais dos que são mortos no caminho de Allah:
“Eles estão mortos.” Ao contrário, estão vivos, mas vós não
percebeis. E, em verdade, pomo-vos à prova, com algo do
medo e da fome e da escassez de riquezas e de pessoas e de
frutos. E alvissara o Paraíso aos perseverantes (As-Sabirin).”
[Al-Baqarah 2: 154-155]
E a Sua afirmação:
“Pelo tempo! Por certo, o ser humano está em perdição.
Exceto os que crêem e fazem as boas obras e se recomendam,
mutuamente, a verdade, e se recomendam, mutuamente, a
paciência.” [Al-‘Asr 103: 1-3]
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Nas duas primeiras passagens acima do Livro Glorioso de Allah, Allah informa os
Seus servos do facto claro que eles serão testados e postos à prova. No entanto,
deve ser sabido que o objectivo dos testes e provas de Allah não é para Ele – O
Sábio do que se encontra nos peitos – para adquirir algum conhecimento sobre o
Seu escravo que Ele não tinha. Pelo contrário, são maneiras com que Ele
distingue as pessoas de firme imaan daquelas que têm um imaan fraco ou não têm
imaan, as pessoas de at-taqwaa e amor de Allah daqueles desobedientes. Como
Allah diz no Seu Livro:
“Alif, Lam, Mim. Os homens supõem que, por dizerem:
“Cremos”, serão deixados enquanto não provados? E, com
efeito, provamos os que foram antes deles. E, em verdade,
Allah sabe dos que dizem a verdade e sabe dos mentirosos.”
[Al-Ankabut 29: 1-3]
A realidade deste assunto pode ser vista no facto de que quando alguns
Muçulmanos são postos à prova eles são realmente fortalecidos na sua tolerância
(paciência) e confiança em Allah; enquanto que outros são levados ao desespero e
tornam-se desobedientes a Allah e ao Seu Mensageiro (sallallaahu ‘alayhi wa
sallam). Isto é dos enganos de Shaytaan que ameaça o servo com pobreza e de
seguida incita para que ele faça o que é ilícito para que ele se salve disso (i.e. da
pobreza). Como Allah diz sobre ele:
“Satã promete-vos a pobreza e ordena-vos a obscenidade, e
Allah promete-vos perdão dEle e favor. E Allah é
Munificente, Onisciente.” [Al-Baqarah 2: 268]
Na segunda passagem mencionada acima (al-‘Asr 103: 1-3), Allah informa-nos que
toda a humanidade está destinada excepto aqueles que têm as duas qualidades
mencionadas nela (a) imaan, e (b) paciência. Como é que estas duas qualidades
estão relacionadas? Ali ibn Abi Taalib, que Allah esteja satisfeito com ele, disse:
“Sabr (paciência) é para imaan como a cabeça é para o
corpo; se a cabeça é removida então o corpo irá de cair.”
Dizendo isto, ele levantou a sua voz e proclamou, “Vós não
podereis ter fé sem ter paciência!”
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Por esta razão ash-Shaafi’i (rahimahullaah) disse em relação a Surah al-‘Asr,
“Se Allah não tivesse enviado sobre a Sua criação outra prova
além desta Surah isto tinha sido suficiente para eles”1
Depois de uma breve introdução, eu gostaria de partilhar algumas das minhas
experiências pessoais com os meus irmãos e irmãs esperando que eles possam
beneficiar delas. E Allah diz:
“Então, lembra-lhes, se a lembrança os beneficiar. Lembrarse-á quem receia a Allah.” [Al-‘Alaa 87: 9-10]
Eu sou um Muçulmano que, no momento da escrita deste artigo, tem 34 anos de
idade e tenho estado na prisão durante os últimos doze anos. Devido a uma série
de factores como distância, transferências frequentes, etc.., eu não tive uma única
visita de um membro da minha família ao longo dos últimos doze anos. A cerca
de metade da minha encarceração, fui confrontado com a calamidade que
aterroriza qualquer pessoa aprisionada, o qual foi a morte da minha mãe a quem
eu me dava muito de perto visto que eu sou o seu único filho da mesma forma
como ela a única criança da mãe dela. Eu mesmo só tenho uma filha, que já não
vejo desde que deixei as ruas em 1998 excepto em fotos; e o meu contacto com
ela tem sido escasso já para não dizer mínimo. Três dos últimos doze anos foram
gastos no bloqueio em uma prisão de máxima segurança em Mario IL, E.U.A..
Estas são algumas das minhas provas pessoais. No que diz respeito às provas
religiosas e gerais, então elas são muitas, tais como aqueles que são abandonados
pelas suas esposas ou amigos e famílias, o assédio por parte dos agentes
penitenciários aos Muçulmanos. De facto, hoje um funcionário penitenciário
entrou em uma cela de um Muçulmano sob a premissa de uma “busca” (uma
busca à procura de contrabando, etc.) e levou todos os seus livros Islâmicos
dizendo que ele tinha muitos. Ele deixou-lhe apenas com novelas seculares e uma
bíblia! A “busca” é o que os policiais usam para antagonizar os presos que não
gostam. Portanto a qualquer momento um oficial pode entrar no teu quarto,
revistar os teus pertences, os teus bens pessoais, tirando qualquer coisa pessoal
sem ter qualquer respeito por qualquer coisa que pertença ao preso.
Pode-se pensar que as pessoas na prisão são facilitadas devido ao facto de que
temos três refeições por dia, uma cama livre, no entanto, o sistema prisional serve
1 Tirado de ath-Thalaathah al-Usul por Muhammad ibn Abdul-Wahhaab.
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quase sempre (carne de) porco como base regular, portanto se um Muçulmano
não tem o apoio da sua família, irá de haver muita fome durante as noites. Mas
apesar de isto tudo, e muitas outras trilhas que eu me declinei a mencionar,
algumas mais significantes do que as outras, Allah fez com que o meu
aprisionamento fosse uma fonte de orientação e abundância do bom. Ele fez a
minha prisão com que fosse uma Universidade e a minha cela um lugar de
adoração e estudo, aumentando assim o meu imaan e at-Tawakkul (confiança)
sobre Ele. Por Allah, não me foi nada retirado excepto que Allah o tenha
substituído com outra coisa que fosse melhor. Pois eu tenho visto indivíduos,
tanto Muçulmanos como não-Muçulmanos, a passarem nem por metade das
provas que eu tenho sofrido, mas no entanto têm o dobro das queixas. Na
verdade, alguns foram levados à desobediência, apostasia da religião ou
insanidade. Mas não pode ser dado a um servo presente melhor do que
abundância em paciência.
O meu caro amigo e mentor, que está aprisionado em outra prisão, está de
momento a cumprir uma sentença de vida-dupla mais cinquenta!! Oh
Muçulmano, deixe que isto se assente, VIDA-DUPLA MAIS CINQUENTA. Isto
significa, hipoteticamente (se Allah não decretar a sua libertação), que se ele
morresse duas vezes, ele teria que voltar e dar ao sistema mais 50 anos! Mas por
Allah, eu nunca vi um Muçulmano mais optimista; tendo mais sinceridade para
com Allah, mais amor por Allah, o Seu Mensageiro e os crentes; mais do que
uma recordação do que os Salaf estavam sobre e mais paciente. Isto é o que eu
penso dele e eu não louvo ninguém mais do que Allah. Quanto ruim então é a
sua situação?
Sob a autoridade de Abu Hurayrah, do Mensageiro de Allah (sallallaahu ‘alayhi
wa sallam) que disse:
“Quando um de vós olha para aquele que foi favorecido
acima dele em riqueza ou aparência, ele que olhe para um
que é mais baixo do que ele próprio como oposição a um
que seja mais favorecido do que ele.”2
Sob a autoridade de Khabbaab, o Mensageiro de Allah (sallallaahu ‘alayhi wa
sallam) disse:
“Entre aqueles que vieram antes de vós, um homem podia
2 Sahih Al-Bukhaari, Kitaab Ar-Riqaaq, Hadith # 6490
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ser serrado ao meio, mas isso não faria com que ele
abandona-se a sua religião.”3
Eu aconselho aos Muçulmanos a terem paciência pelo amor de Allah. Tenham
paciência e Allah irá de vos recompensar. E sabe que com cada dificuldade vem
um alívio, como Allah disse:
“Então, por certo, com a dificuldade, há facilidade! Por
certo, com a dificuldade há facilidade!” [Surah ash-Sharh 94:
5-6]
Os estudiosos explicaram que primeiro vem o alívio quando Allah remove a
dificuldade. O segundo vem na Vida depois da Morte quando o servo conhece
Allah e é recompensado pela sua paciência. Isto é uma adição ao facto de que
Allah garante liderança aos seus servos devido à paciência e e fé firme deles,
como Allah diz:
“E fizemos deles próceres, que guiaram os homens, por
Nossa ordem, quando pacientaram. E eles se convenciam de
Nossos sinais.” [Surah as-Sajdah: 32: 24]
Enquanto ao meu assunto, certamente é um (assunto) abençoado; pois paciência
é o fruto da crença adequada em Allah, O Majestoso e Todo-Poderoso em Sua
Qadr. Devido a isso um servo sabe que (a) nada lhe toca (ou vem ter com ele)
excepto que Allah decretou essa coisa para ele, (b) que Allah está totalmente em
controle de todos os assuntos, (c) que Allah não sob-carrega uma alma mais do
que ela pode suportar.
Sob a autoridade de Sa’d ibn Abi Waqqaas, o Mensageiro de Allah (sallallaahu
‘alayhi wa sallam) disse:
“Aqueles que são postos à prova da forma mais grave são os
Profetas; depois aqueles que se parecem mais como eles,
depois aqueles que se parecem mais como eles. As pessoas
são postas à prova segundo o seu nível de fé…”4

3 Relatado por Ahmad, al-Bukhaari and Abu Daawud
4 Relatado por at-Tirmidhi #2398, Ibn Maajah #4023, ad-Daarimi 2/320, Ahmad, e é autêntica.
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Sê portanto paciente com as provas da vida, que Allah te abençoe, e procura a tua
recompensa com Allah, O Todo-Poderoso, O Majestoso. Põe a tua confiança em
Allah enquanto agindo dentro dos parâmetros legislados. Este é o caminho para
o sucesso. Que as orações e a paz estejam sobre Muhammad, sua família e seus
Companheiros, amin.
“Então, pacienta: Por certo, a promessa de Allah é
verdadeira. E implora perdão de teu delito. E glorifica, com
louvor, a teu Senhor, ao anoitecer e ao alvorecer.” [Surah AlGhafir 40: 55]
Escrito por um em necessidade de Allah:
Raha Azizzuddin Batts
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