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Z
Já alguma vez se perguntou por que tantas pessoas que eram brilhantes e bonitas
enquanto crianças, porém, ao tornarem-se mais velhas a sua inocência e beleza
eludiram-se? Bem, não se pergunte mais – Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah
(rahimahullah) explica-nos:
“A pessoa que é honesta e justa, a sua honestidade é manifestada pelo brilho no
seu rosto, e a sua honestidade pode ser notada através do brilho que está na sua
cara, da mesma forma (o oposto para) aquele pecaminoso e mentiroso. Quanto
mais velha a pessoa fica, mais este sinal se torna aparente. Assim uma pessoa teria
como criança um rosto brilhante, no entanto se ela se tornar uma pessoa
pecadora, insistente em cometer pecados, nas fases mais velhas da sua vida, uma
cara feia manifestaria aquilo que essa pessoa costumava internalizar, e o inverso é
também verdade. Foi narrado que Ibn Abbas (rahiyallaahu ´anhu) disse,
“Certamente, a retidão2 ilumina o coração, irradia o rosto, fortalece o corpo,
aumenta a provisão, e produz amor nos corações da criação por essa pessoa.
Enquanto que o pecado escurece o coração, acinzenta o rosto, enfraquece o
corpo e produz ódio nos corações da criação por essa pessoa.”
É possível que uma pessoa não minta intencionalmente; ela até pode ser uma
pessoa que faça um grande esforço em ibaadah e tenha zuhd (abstinência dos
prazeres desta vida que são legítimos). No entanto ela tem uma 'aqidah falsa e
incorreta em relação a Allah, ao Seu din ou ao Seu Mensageiro (sallallaahu 'alayhi
wa sallam) ou aos Seus servos virtuosos. E o que está no interior afeta o que está
1 ‘Aj-jawaab as-sahih’ (Vol.4, pág. 306-307)
2 Nota tradutor: ou seja, ser justo, honesto, etc.
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no exterior. Assim, esta falsa e incorreta 'aqidah que ela (essa pessoa) pensava que
era verdadeira e correta reflete-se sobre a sua cara, e o seu rosto seria escuro em
conformidade com o nível de falsidade que ela possui. Como foi narrado que
'Uthman ibn Affan (rahiyallahu 'anhu) disse, “Ninguém alguma vez esconde o mal
em si próprio exceto que Allah manifesta-o através da sua aparência facial e as
declarações que a língua afirma.” Portanto alguns dos salaf costumavam dizer, “Se
uma pessoa de inovação pintasse a sua barba todos os dias, a tinta da inovação
permaneceria em seu rosto.” No Dia do Juízo isto seria muito claro como Allah
diz,
“E, no Dia da Ressurreição, verás os que mentiram acerca de
Allah, com as faces enegrecidas. Não é, na Geena (Inferno),
que há moradia para os assoberbados?”
[Surah az-Zumar, 39:60]
Ele ta'ala disse também,
“Um dia, em que certas faces resplandecerão e outras faces
enegrecerão. Então, quanto àqueles, cujas faces enegrecerem,
dir-se-lhes-á: “Renegastes a Fé, após haverdes sido crentes?
Experimentai, pois, o castigo, porque a renegáveis.”
[Surah Aali-Imran, 3:106]
Ibn Abbas e outros disseram a respeito a este verso, “O brilho nas faces será de
ahlus-sunnah, e as faces negras serão das pessoas de bid'ah e divisão.”
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