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Shaikh Al-Albaani refuta esta dúvida pesquisando os seguintes Shaikh Al-Albaani refuta esta dúvida pesquisando os seguintes AhaadithAhaadith::

Sobre a autoria de 'Aa'ishah (Sobre a autoria de 'Aa'ishah (radyAllaahu 'anharadyAllaahu 'anha) que disse que o Mensageiro de Allaah) que disse que o Mensageiro de Allaah
((SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: ) disse: “Se o “Se o ShaytanShaytan vier a um de vós e disser: 'Quem criou vier a um de vós e disser: 'Quem criou
a ti?' diga: 'Allaah'. Então, ele irá de dizer: 'Quem criou a Allaah?'. Portanto, se um dea ti?' diga: 'Allaah'. Então, ele irá de dizer: 'Quem criou a Allaah?'. Portanto, se um de
vós se encontrar nessa situação, em seguida, diga: 'Eu acredito em Allaah e nos Seusvós se encontrar nessa situação, em seguida, diga: 'Eu acredito em Allaah e nos Seus
Mensageiros'.  Então  esta  dúvida  será  removida  de  ti.”Mensageiros'.  Então  esta  dúvida  será  removida  de  ti.”  [Relatado  por  Ahmad  e [Relatado  por  Ahmad  e
classificado como classificado como HasanHasan por Al-Albaani ( por Al-Albaani (As-SahihahAs-Sahihah nº116)] nº116)]

Numa outra  narração  também na  Numa outra  narração  também na  Silsilah  SahihahSilsilah  Sahihah ( (hadithhadith nº117),  o  Profeta  ( nº117),  o  Profeta  (SallAllaahuSallAllaahu
'alayhi wa sallam'alayhi wa sallam) disse: ) disse: “O “O ShaytanShaytan vem a um de vós e diz: 'Quem criou isto? Quem criou vem a um de vós e diz: 'Quem criou isto? Quem criou
aquilo? Quem criou este?'  Até ele dizer quem criou o teu Senhor? Portanto,  se issoaquilo? Quem criou este?'  Até ele dizer quem criou o teu Senhor? Portanto,  se isso
acontecer a um de vós, em seguida, busque refúgio em Allaah e isso irá de desaparecer.”acontecer a um de vós, em seguida, busque refúgio em Allaah e isso irá de desaparecer.”
[Relatado por Bukhaari, Muslim e Ibn Sunni][Relatado por Bukhaari, Muslim e Ibn Sunni]

No texto narrado por Abu Hurairah, o Mensageiro de Allaah (No texto narrado por Abu Hurairah, o Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam))
disse:  disse:  “As pessoas irão de questionar um ao outro de modo que um deles dirá: Assim,“As pessoas irão de questionar um ao outro de modo que um deles dirá: Assim,
Allaah criou a criação, então quem criou a Allaah Azza wa Jall? Assim, se eles disseremAllaah criou a criação, então quem criou a Allaah Azza wa Jall? Assim, se eles disserem
isso, então diga:isso, então diga:

Dize: Ele é Allaah, o Único.  Dize: Ele é Allaah, o Único.  Allaahus-SamadAllaahus-Samad, Ele não gerou nem foi gerado, e não há, Ele não gerou nem foi gerado, e não há
nenhum semelhante a Ele. [Surah Al-Ikhlas: 1-4]nenhum semelhante a Ele. [Surah Al-Ikhlas: 1-4]

Em seguida, deve cuspir na sua esquerda três vezes e buscar refúgio contra o Em seguida, deve cuspir na sua esquerda três vezes e buscar refúgio contra o ShaytanShaytan.”.”
[Relatado por Abu Dawud e Ibn Sunni, classificado como [Relatado por Abu Dawud e Ibn Sunni, classificado como HasanHasan por Al-Albaani] por Al-Albaani]

Em seguida, Shaikh Al-Albaani comenta dizendo:Em seguida, Shaikh Al-Albaani comenta dizendo:

Fiqh al-HadithFiqh al-Hadith::
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Estes  Estes  AhaadithAhaadith autênticos  indicam-nos  que  é  obrigatório  a  quem  o   autênticos  indicam-nos  que  é  obrigatório  a  quem  o  ShaytanShaytan sussurra, sussurra,
dizendo “Quem criou a Allaah?”, retirar-se do debate com ele e responder com o que foidizendo “Quem criou a Allaah?”, retirar-se do debate com ele e responder com o que foi
mencionado nos mencionado nos AhaadithAhaadith acima, o resumo disso é: acima, o resumo disso é:

Eu acredito em Allaah e nos Seus Mensageiros. Eu acredito em Allaah e nos Seus Mensageiros. “Ele é Allaah, o Único. “Ele é Allaah, o Único. Allaahus-SamadAllaahus-Samad,,
Ele não gerou nem foi gerado, e não há nenhum semelhante a Ele.”Ele não gerou nem foi gerado, e não há nenhum semelhante a Ele.”  Em seguida, deverá Em seguida, deverá
cuspir três vezes no seu lado esquerdo e buscar refúgio contra o cuspir três vezes no seu lado esquerdo e buscar refúgio contra o ShaytanShaytan. Isto o impedirá. Isto o impedirá
de ser levado pelos sussurros do de ser levado pelos sussurros do ShaytanShaytan..

Eu realmente acredito que quem fizer isso, sinceramente, em obediência a Allaah e o SeuEu realmente acredito que quem fizer isso, sinceramente, em obediência a Allaah e o Seu
Mensageiro, esses sussurros irão certamente cessar nele e o seu  Mensageiro, esses sussurros irão certamente cessar nele e o seu  ShaytanShaytan será derrotado, será derrotado,
devido as palavras do Mensageiro de Allaah  (devido as palavras do Mensageiro de Allaah  (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam):  ):  “Então esta“Então esta
dúvida será removida de ti.”dúvida será removida de ti.”

Este nobre ensinamento profético é mais benéfico e mais definitivo contra os sussurros doEste nobre ensinamento profético é mais benéfico e mais definitivo contra os sussurros do
debate intelectual sobre esta questão, pois raramente esse debate é benéfico. O que é tristedebate intelectual sobre esta questão, pois raramente esse debate é benéfico. O que é triste
é  que  a  maioria  das  pessoas  são  negligentes  quanto  a  estes  nobres  ensinamentosé  que  a  maioria  das  pessoas  são  negligentes  quanto  a  estes  nobres  ensinamentos
proféticos!  Portanto,  guardai-vos  ó  Muçulmanos,  aprender  a  proféticos!  Portanto,  guardai-vos  ó  Muçulmanos,  aprender  a  SunnahSunnah do  Profeta  e do  Profeta  e
implementar é cura e honra para vós. [implementar é cura e honra para vós. [As-SahihahAs-Sahihah nº118] nº118]
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