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O Imam Ibnul Qayyim (rahimahullah) falou sobre o que as pessoas pensam que é 
a  fitnah da “nossa época”, ou seja, significando a época dele, mas isto aplica-se 
também à  fitnah contemporânea da nossa época. Sobre os caminhos de Allah 
nesta criação vis-à-vis os governantes e os governados, ele (Ibnul Qayyim) disse:

“E  contempla  a  Sabedoria  de  Allah  quando  Ele  fez  pessoas  de  autoridade, 
fazendo-as  um  reflexo  dos  governados.  É  como  se  as  ações  dos  governados 
aparecessem na forma das ações do seu governador:

se os governados são justos, então os seus governadores serão justos

se os governados inclinarem-se para longe da justiça, então os seus governadores 
irão de fazer a mesma coisa a eles

se os governados transgredirem e oprimirem, então os seus governadores irão de 
fazer o mesmo a eles

se aparecer decepção e conspiração dos governados, então será o mesmo para os 
seus governadores

se os governados tirarem os direitos do povo e se tornarem avarentos quanto aos 
direitos dos outros, então os seus  governadores irão de fazer o mesmo a eles e 
privar-lhes dos seus direitos

1 Aritgo compilado pelo Dr. Saleh as-Saleh (rahimahullah).
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se os  governados tirarem dos oprimidos/fracos entre eles aquilo que eles não 
merecem tirar nas suas transações com eles, então os seus governadores irão de 
fazer isso com a riqueza dos governados e tirar o que eles não merecem, e impor 
sobre os governados impostos e obrigações

e quando os  governados tirarem dos oprimidos e fracos injustamente, então os 
seus governadores irão de fazer o mesmo com eles e tirar a eles à força...

Assim aparecem as ações dos governados nas ações dos governadores e não é da 
Sabedoria  Divina  de  Allah  atribuir  autoridade  aos  mais  perversos  e  maus, 
EXCETO àqueles que são do seu mesmo tipo.

Uma vez que a primeira geração era das melhores gerações e das mais justas, … 
assim eram os seus líderes justos.

Não é adequado para a Sabedoria de Allah que na “nossa época” (a época de 
Ibnul Qayyim) seja atribuída a autoridade sobre nós àqueles como Muawwiya ou 
'Umar  bin  'Abdul  'Aziz,  para  não  mencionar  Abu  Bakr  e  'Umar.  Os  líderes 
daqueles antes de nós estavam em conformidade com as suas próprias condições 
e  posições.  Os  nossos  líderes  estão em conformidade  com as  nossas  próprias 
condições e posições. Em ambos os casos, isto traz consigo a Sabedoria de Allah.”

Assim é a conclusão do Imam Ibnul Qayyim (rahimahullah)  em respeito à sua 
época, ou seja o século 8 depois da  Hijrah, o que pensas então sobre os nossos 
tempos?

A Sabedoria de Allah pertence aos Seus Atributos. Ele coloca as coisas de acordo 
com a Sua Hikmah e coloca-as nos seus lugares adequados com o que se encaixa. 
A Sabedoria de Allah tem um nobre e perfeitíssimo objetivo.

Em relação àqueles que se apressam em fazer estes caminhos para a “libertação” e 
vêem livrar-se dos líderes como a solução para os seus problemas, eles confundem 
os sintomas e a doença.

Os líderes (governantes) são vistos como sendo a causa enquanto na realidade eles 
são  apenas  os  sintomas.  A  verdadeira  doença  está  nos  governados.  Portanto, 
todos  os  esforços  para  encontrar  uma  solução  devem-se  focar  nos  próprios 
governados.
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As ações dos governados são refletidas nas ações das pessoas que têm autoridade 
sobre eles. Quando as pessoas não estão prontas e estão longe do din (religião) de 
Allah, quem esperarias que eles merecessem como governantes?

Contempla isto com muito cuidado!

! /  / !
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Nota: Este documento é um e-book publicado online pelo site Al-Muminun.Net. Este e-book foi formatado e desenvolvido 
especificamente para ser distribuído gratuitamente na Internet. Os responsáveis pelo site Al-Muminun.Net permitem que  
este  documento,  em sua  presente  forma e  sem alterações,  seja  distribuído,  impresso,  fotocopiado,  reproduzido e/ou 
divulgado por meios eletrónicos para o fim de divulgar-se seu conteúdo e não para o fim de obter-se lucro, a menos que  
um requerimento específico seja enviado à equipa do site e seja dada permissão para tanto. Qualquer um que deseje citar  
trechos deste documento deve dar os devidos créditos ao site, citando nominalmente a fonte e seu endereço na web, Al-
Muminun.Net, e não deve fazê-lo, de modo algum, colocando a citação fora de contexto e sem se referir às fontes e dar-
lhes os devidos créditos. - “E temei a Allah e sabei que Allah, de todas as cousas, é Onisciente.” [Surah al-Baqarah, 3:231]
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