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Ibn al-Qayyim disse: Eu ouvi o Shaykh ul-Islam ibn Taymiyyah (rahimahullah)
dizer:
“A paciência de Yusuf ('alayhis-salam) contra a complacência à esposa de Al-'Aziz
na matéria dela foi mais completa do que a sua paciência de ser jogado para
dentro do poço pelos seus irmãos, e de ele ser vendido, como também a
separação dele do seu pai pelos seus irmãos. Pois estes assuntos passaram-lhe
enquanto ele não tinha escolha neles, ele não estava seguro deles; o servo não
tem posição neles exceto ter paciência. Quanto à sua paciência em cometer
pecados, então isso foi praticar uma paciência de escolha e combater contra a
Nafs (ego/alma).
Especialmente com a presença dos motivos que somariam força para isso: pois ela
tinha alegações que eram apropriadas – visto que ele era um jovem, e assim o
auge da juventude para isso é forte, e ele era solteiro – ele não tinha nada que
pudesse substituir isso e assim repelir o seu desejo, e ele era um estranho – e um
estranho não se sente tímido no país onde ele é estranho da mesma maneira que
ele se sentiria tímido entre os seus próprios companheiros e aqueles que o
conhecem tão bem como a sua família. Ele estava também sob posse de
propriedade – e assim para aquele que é possuído a sua obstrução não é como a
obstrução de um que é livre, e a mulher era linda – possuindo uma alta
linhagem, bem como a autoridade dela sobre ele – estando assim qualquer
observador ausente, e ela está a chamá-lo para ela mesma – sendo avarenta sobre
isso com desejo extremo, e ela promete-lhe se ele não conformar isso:
aprisionamento e humilhação.
1 Jaami' al-aadaab Volume 1 – Página 368
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No entanto, com todas estas pretensões ele foi paciente por escolha e preferência
com aquilo que está com Allah, e onde está isso em comparação com a sua
paciência no poço sobre o qual ele não tinha segurança?”
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