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Sobre o Livro:Sobre o Livro: Esta é uma tradução de uma palestra proferida pelo Shaikh 'Abdul-'Aziz Esta é uma tradução de uma palestra proferida pelo Shaikh 'Abdul-'Aziz  
Ar-Raajihi intitulada  Ar-Raajihi intitulada  Sharh Nawaaqid-ul-IslaamSharh Nawaaqid-ul-Islaam, na qual ele explica a pequena obra de, na qual ele explica a pequena obra de  
Imaam  Muhammad  bin  'Abdil-Wahhaab  “Imaam  Muhammad  bin  'Abdil-Wahhaab  “Nawaaqid-ul-IslaamNawaaqid-ul-Islaam”  (Os  Anuladores  do”  (Os  Anuladores  do  
Islaam)Islaam). Shaikh Ar-Raajihi é um dentre os estudiosos conhecidos da Arábia Saudita, ele. Shaikh Ar-Raajihi é um dentre os estudiosos conhecidos da Arábia Saudita, ele  
estudou e teve uma relação próxima com o antigo estudou e teve uma relação próxima com o antigo muftimufti, Shaikh 'Abdul-'Aziz bin Baaz, que, Shaikh 'Abdul-'Aziz bin Baaz, que  
Allaah tenha misericórdia dele.Allaah tenha misericórdia dele.

É importante  para todos  os  Muçulmanos estarem atentos  as  coisas  que  anulam o  seuÉ importante  para todos  os  Muçulmanos estarem atentos  as  coisas  que  anulam o  seu  
IslaamIslaam,  de  modo que  os  possam  evitar.  Nesta  pequena  obra,  Imaam Muhammad  bin,  de  modo que  os  possam  evitar.  Nesta  pequena  obra,  Imaam Muhammad  bin  
'Abdil-Wahhaab mencionou as coisas mais  significantes e que frequentemente ocorrem'Abdil-Wahhaab mencionou as coisas mais  significantes e que frequentemente ocorrem  
dentre  esses  anuladores.  O  autor,  Shaikh  Ar-Raajihi,  explica  cada  um  desses  dezdentre  esses  anuladores.  O  autor,  Shaikh  Ar-Raajihi,  explica  cada  um  desses  dez  
anuladores com exemplos claros e lúcidos.anuladores com exemplos claros e lúcidos.

Rogamos  a  Allaah  Azza  wa  Jall  para  que  através  dessa  pequena  obra  guie  os  nossosRogamos  a  Allaah  Azza  wa  Jall  para  que  através  dessa  pequena  obra  guie  os  nossos  
corações para a rectidão e nos afaste das coisas que anulam o nosso corações para a rectidão e nos afaste das coisas que anulam o nosso IslaamIslaam..
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O PRIMEIRO ANULADORO PRIMEIRO ANULADOR

Saiba que os Anuladores do Saiba que os Anuladores do IslaamIslaam são dez. são dez.

Primeiro:Primeiro:  ShirkShirk (associar parceiros) na adoração a Allaah. Allaah diz:  (associar parceiros) na adoração a Allaah. Allaah diz: “Por certo,“Por certo,  
Allaah não perdoa que Lhe associem (outra divindade), e perdoa tudo o queAllaah não perdoa que Lhe associem (outra divindade), e perdoa tudo o que  
for, afora isso, a quem quer.”for, afora isso, a quem quer.”  [Surah [Surah An-NisaaAn-Nisaa': ': 116116]]

E Ele diz: E Ele diz: “Por certo, a quem associa (outras divindades) a Allaah, com efeito,“Por certo, a quem associa (outras divindades) a Allaah, com efeito,  
Allaah proíbe-lhe o Paraíso, e sua morada é o Fogo. E não há para os injustosAllaah proíbe-lhe o Paraíso, e sua morada é o Fogo. E não há para os injustos  
socorredores.”socorredores.”  [Surah Al-Maai'dah: 72][Surah Al-Maai'dah: 72]

Enquadra-se nesta categoria efectuar sacrifício para alguém além de Allaah, talEnquadra-se nesta categoria efectuar sacrifício para alguém além de Allaah, tal  
como a pessoa que oferece um sacrifício ao como a pessoa que oferece um sacrifício ao JinnJinn ou a uma sepultura. ou a uma sepultura.

◄◄explicaçãoexplicação►►

Todos os louvores são para Allaah, O Senhor dos Mundos,  e que a paz e bênçãos estejamTodos os louvores são para Allaah, O Senhor dos Mundos,  e que a paz e bênçãos estejam  
com o mais nobre dos Profetas e Mensageiros, o nosso Profeta Muhammad, a sua família ecom o mais nobre dos Profetas e Mensageiros, o nosso Profeta Muhammad, a sua família e  
todos os seus Companheiros. Prosseguindo:todos os seus Companheiros. Prosseguindo:

Estes são os dez anuladores do  Estes são os dez anuladores do  IslaamIslaam, que o  , que o  ImaamImaam e   e  MujaddidMujaddid, Shaikh Muhammad bin, Shaikh Muhammad bin  
'Abdil-Wahhaab ('Abdil-Wahhaab (rahimahullaahrahimahullaah) mencionou. Eles são as coisas que invalidam o ) mencionou. Eles são as coisas que invalidam o IslaamIslaam. Eles. Eles  
foram chamados de  foram chamados de  “Anuladores”“Anuladores” porque se uma pessoa perpetrar qualquer um deles, porque se uma pessoa perpetrar qualquer um deles,  
então o seu  então o seu  IslaamIslaam e Religião tornam-se nulos, e ele passa de ser um Muçulmano e um e Religião tornam-se nulos, e ele passa de ser um Muçulmano e um  
crente e torna-se num dentre aqueles que cometem o crente e torna-se num dentre aqueles que cometem o ShirkShirk e adoram ídolos. E nós pedimos e adoram ídolos. E nós pedimos  
a Allaah a Sua Segurança e Protecção.a Allaah a Sua Segurança e Protecção.

Estes Anuladores cancelam a Religião de uma pessoa, o  Estes Anuladores cancelam a Religião de uma pessoa, o  TawhidTawhid e a   e a  ImaanImaan,  tal como os, tal como os  
anuladores  da  Purificação  cancelam  o  estado  de  pureza  da  pessoa.  Portanto,  se  umaanuladores  da  Purificação  cancelam  o  estado  de  pureza  da  pessoa.  Portanto,  se  uma  
pessoa efectuou a  pessoa efectuou a  wuduwudu (ablução) e goza do estado de pureza, em seguida, ele quebra a (ablução) e goza do estado de pureza, em seguida, ele quebra a  
sua sua wuduwudu por meio de urinar, defecar ou expelir gazes do ânus, o seu estado de (ritual) de por meio de urinar, defecar ou expelir gazes do ânus, o seu estado de (ritual) de  
pureza foi anulado. E ele passa a estar num estado (de ritual) de impureza após ter gozadopureza foi anulado. E ele passa a estar num estado (de ritual) de impureza após ter gozado  
do estado de pureza. Semelhante é o caso do Muçulmano, o crente, o que afirma o do estado de pureza. Semelhante é o caso do Muçulmano, o crente, o que afirma o TawhidTawhid  
((MuwahhidMuwahhid)  –  se  ele  praticar  um desses Anuladores  do  )  –  se  ele  praticar  um desses Anuladores  do  IslaamIslaam,  o  seu  ,  o  seu  IslaamIslaam e  Religião e  Religião  
tornam-se invalidados e  ele  torna-se num adorador de ídolo,  dentre os adoradores detornam-se invalidados e  ele  torna-se num adorador de ídolo,  dentre os adoradores de  
ídolos, após ter estado dentre os Muçulmanos. E se ele morre nessa condição, então eleídolos, após ter estado dentre os Muçulmanos. E se ele morre nessa condição, então ele  
tornar-se-á num dentre os habitantes do Inferno.tornar-se-á num dentre os habitantes do Inferno.

Se uma pessoa encontrar com o seu Senhor enquanto possui essas formas de Se uma pessoa encontrar com o seu Senhor enquanto possui essas formas de ShirkShirk (juntar (juntar  
parceiros com Allaah), Allaah não o perdoará, como Allaah diz:parceiros com Allaah), Allaah não o perdoará, como Allaah diz:
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“Por certo, Allaah não perdoa que Lhe associem (outra divindade), e perdoa “Por certo, Allaah não perdoa que Lhe associem (outra divindade), e perdoa tudo o quetudo o que  
for, afora isso, a quem quer.”for, afora isso, a quem quer.”  [Surah [Surah An-NisaaAn-Nisaa': ': 116116]]

Também o Também o ShirkShirk faz com que todas as boas acções sejam canceladas. Allaah diz: faz com que todas as boas acções sejam canceladas. Allaah diz:

“E, se eles houvessem idolatrado: haver-se-ia anulado o que faziam.”“E, se eles houvessem idolatrado: haver-se-ia anulado o que faziam.”  [Surah [Surah Al-AnAl-An''aamaam::  
8888]]

E Ele diz:E Ele diz:

“E referir-nos-emos às acções que fizeram, e fá-las-emos partículas dispersas no ar.”“E referir-nos-emos às acções que fizeram, e fá-las-emos partículas dispersas no ar.”  
[Surah Al-Furqaan: 23][Surah Al-Furqaan: 23]

O Paraíso é proibido para quem comete o O Paraíso é proibido para quem comete o ShirkShirk, como Allaah diz:, como Allaah diz:

“Por certo, a quem associa (outras divindades) a Allaah, com efeito, Allaah proíbe-lhe o“Por certo, a quem associa (outras divindades) a Allaah, com efeito, Allaah proíbe-lhe o  
Paraíso e sua morada é o Fogo.  E não há para os injustos socorredores.”Paraíso e sua morada é o Fogo.  E não há para os injustos socorredores.”  [Surah Al- [Surah Al-
Maai'dah: 72]Maai'dah: 72]

Consequentemente, o  Consequentemente, o  ShirkShirk limpa todas as boas acções da pessoa e coloca a pessoa que limpa todas as boas acções da pessoa e coloca a pessoa que  
cometeu isso fora do cometeu isso fora do IslaamIslaam. Isso direcciona a pessoa a confrontar-se com o Inferno para. Isso direcciona a pessoa a confrontar-se com o Inferno para  
sempre, e torna o Paraíso proibido para aquele que encontrar Allaah com isso (i.e. com osempre, e torna o Paraíso proibido para aquele que encontrar Allaah com isso (i.e. com o  
Shirk).Shirk). Nós pedimos a Allaah para nos proteger. Estes são os Anuladores. O primeiro dos Nós pedimos a Allaah para nos proteger. Estes são os Anuladores. O primeiro dos  
quais é o quais é o ShirkShirk, juntar parceiros na adoração de Allaah. Assim, aquele que junta parceiros, juntar parceiros na adoração de Allaah. Assim, aquele que junta parceiros  
com Allaah numa dentre as várias formas de adoração, então ele anulou o seu  com Allaah numa dentre as várias formas de adoração, então ele anulou o seu  IslaamIslaam e e  
Religião. Os exemplos disso, é como quando alguém suplica ou chama a outro além deReligião. Os exemplos disso, é como quando alguém suplica ou chama a outro além de  
Allaah ou quando alguém sacrifica um animal para outro além de Allaah.Allaah ou quando alguém sacrifica um animal para outro além de Allaah.

Este  é  o  exemplo  que  o  autor  deu,  dizendo:  Este  é  o  exemplo  que  o  autor  deu,  dizendo:  “Enquadra-se  nesta  categoria  efectuar“Enquadra-se  nesta  categoria  efectuar  
sacrifício para alguém além de Allaah, tal como a pessoa que oferece um sacrifício aosacrifício para alguém além de Allaah, tal como a pessoa que oferece um sacrifício ao  
JinnJinn ou a uma sepultura” ou a uma sepultura” ou ao Mensageiro ou a um dentre os anjos e assim por diante. ou ao Mensageiro ou a um dentre os anjos e assim por diante.   
Mais exemplos, são como quando alguém faz um juramento para outro além de Allaah, ouMais exemplos, são como quando alguém faz um juramento para outro além de Allaah, ou  
quando alguém efectua a quando alguém efectua a TawaafTawaaf (circundação) ao redor de outra além da Casa de Allaah, (circundação) ao redor de outra além da Casa de Allaah,  
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fazendo isso procurando aproximação a Allaah, ou qualquer outra forma de fazendo isso procurando aproximação a Allaah, ou qualquer outra forma de ShirkShirk. Assim,. Assim,  
se alguém dentre as coisas criadas pratica o se alguém dentre as coisas criadas pratica o ShirkShirk na sua adoração a Allaah, o seu  na sua adoração a Allaah, o seu IslaamIslaam e e  
Religião tornam-se anulados. Este é o primeiro Anulador. Nós pedimos a Allaah para queReligião tornam-se anulados. Este é o primeiro Anulador. Nós pedimos a Allaah para que  
nos salve e nos proteja disso.nos salve e nos proteja disso.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O SEGUNDO ANULADORO SEGUNDO ANULADOR

Segundo:  Segundo:  Aquele que coloca intermediários entre ele e Allaah, chamando-os eAquele que coloca intermediários entre ele e Allaah, chamando-os e  
pedindo intercessão neles, e buscando confiança neles, cometeu a descrença depedindo intercessão neles, e buscando confiança neles, cometeu a descrença de  
acordo com a unanimidade (acordo com a unanimidade (IjmaaIjmaa').').

◄◄explicaçãoexplicação►►

Este Segundo Anulador é uma forma de Este Segundo Anulador é uma forma de ShirkShirk. . ShirkShirk é um termo geral, mas este acto é mais é um termo geral, mas este acto é mais  
específico,  razão  pela  qual  o  autor  mencionou  ele  aqui,  mesmo  enquadrando-se  noespecífico,  razão  pela  qual  o  autor  mencionou  ele  aqui,  mesmo  enquadrando-se  no  
significado do Primeiro  Anulador.  Não obstante ele  ser  específico,  como quando umasignificado do Primeiro  Anulador.  Não obstante ele  ser  específico,  como quando uma  
pessoa coloca o (Profeta) Muhammad como intermediário entre ele e Allaah e o chamapessoa coloca o (Profeta) Muhammad como intermediário entre ele e Allaah e o chama  
dizendo: “Ó Muhammad, Assista-me!” ou “Ó Muhammad, interceda para mim perante odizendo: “Ó Muhammad, Assista-me!” ou “Ó Muhammad, interceda para mim perante o  
meu  Senhor!”  Assim,  ele  coloca  Muhammad  (meu  Senhor!”  Assim,  ele  coloca  Muhammad  (SallAllaahu  'alayhi  wa  sallamSallAllaahu  'alayhi  wa  sallam)  como  um)  como  um  
intermediário entre ele mesmo e Allaah. Ou ele coloca um dentre os anjos ou intermediário entre ele mesmo e Allaah. Ou ele coloca um dentre os anjos ou waliwali (pessoa (pessoa  
próxima a Allaah através de suas boas acções) ou um próxima a Allaah através de suas boas acções) ou um JinnJinn ou uma sepultura (como um ou uma sepultura (como um  
intermediário)  ou  ele  suplica  para  o  sol  ou  para  a  lua,  deste  modo  tornando-osintermediário)  ou  ele  suplica  para  o  sol  ou  para  a  lua,  deste  modo  tornando-os  
intermediários  entre  ele  e  Allaah.  Por  tanto,  ele  suplica  a  essas  coisas  até  que  elas  seintermediários  entre  ele  e  Allaah.  Por  tanto,  ele  suplica  a  essas  coisas  até  que  elas  se  
tornem intermediários entre ele e Allaah; ou ele sacrifica um animal para eles ou faz umtornem intermediários entre ele e Allaah; ou ele sacrifica um animal para eles ou faz um  
juramento a eles ou os chama de tal forma que haja um intermediário entre ele e Allaah.juramento a eles ou os chama de tal forma que haja um intermediário entre ele e Allaah.  
Mas tudo isso enquanto reivindica que isso o traz aproximação a Allaah, como Allaah diz:Mas tudo isso enquanto reivindica que isso o traz aproximação a Allaah, como Allaah diz:

“E os que tomam protectores, além de dEle (dizem): 'Não os adoramos senão para que“E os que tomam protectores, além de dEle (dizem): 'Não os adoramos senão para que  
eles nos aproximem, bem perto de Allaah'.”eles nos aproximem, bem perto de Allaah'.” [Surah Az-Zumar: 3] [Surah Az-Zumar: 3]

Mas Allaah os declara descrentes e mentirosos por causa desta afirmação (deles):Mas Allaah os declara descrentes e mentirosos por causa desta afirmação (deles):

“Por certo, Allaah julgará entre eles naquilo de que discrepam. Por certo, Allaah não“Por certo, Allaah julgará entre eles naquilo de que discrepam. Por certo, Allaah não  
guia quem é mentiroso, ingrato.”guia quem é mentiroso, ingrato.” [Surah Az-Zumar: 3] Assim, eles são mentirosos por [Surah Az-Zumar: 3] Assim, eles são mentirosos por  
causa dessa afirmação (deles) e são descrentes por causa dessa acção.causa dessa afirmação (deles) e são descrentes por causa dessa acção.

Allaah diz:Allaah diz:

“E eles adoram, além de Allaah, o que não os prejudica nem os beneficia, e dizem: 'Estes“E eles adoram, além de Allaah, o que não os prejudica nem os beneficia, e dizem: 'Estes  
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são nossos intercessores perante Allaah'.”são nossos intercessores perante Allaah'.” [Surah Yunus: 18] Assim, aquele que coloca [Surah Yunus: 18] Assim, aquele que coloca  
intermediários entre ele mesmo e Allaah nos quais ele suplica ou oferece sacrifício ou fazintermediários entre ele mesmo e Allaah nos quais ele suplica ou oferece sacrifício ou faz  
juramentos ou busca confiança neles, então, por certo ele é um descrente de acordo com ajuramentos ou busca confiança neles, então, por certo ele é um descrente de acordo com a  
unanimidade dos Muçulmanos.  Nós pedimos a Allaah para que nos salve e nos proteja.unanimidade dos Muçulmanos.  Nós pedimos a Allaah para que nos salve e nos proteja.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O TERCEIRO ANULADORO TERCEIRO ANULADOR

Terceiro:Terceiro: Aquele que não considera os politeístas como sendo descrentes ou tem Aquele que não considera os politeístas como sendo descrentes ou tem  
dúvidas a cerca da descrença deles ou considera suas metodologias e crençasdúvidas a cerca da descrença deles ou considera suas metodologias e crenças  
como correctas, cometeu a descrença.como correctas, cometeu a descrença.

◄◄explicaçãoexplicação►►

Este Anulador significa: aquele que não acredita que os politeístas estão sobre a descrença.Este Anulador significa: aquele que não acredita que os politeístas estão sobre a descrença.  
O termo “politeístas” é geral e inclui todos os vários tipos de descrentes. Razão pela qualO termo “politeístas” é geral e inclui todos os vários tipos de descrentes. Razão pela qual  
todo o descrente é um politeísta. Assim, aquele que não considera um descrente ser comotodo o descrente é um politeísta. Assim, aquele que não considera um descrente ser como  
tal, então ele mesmo é um descrente, igual a ele. Aquele que não considera os Judeus ou ostal, então ele mesmo é um descrente, igual a ele. Aquele que não considera os Judeus ou os  
Cristãos  ou  os  Magos  (Cristãos  ou  os  Magos  (MajusMajus)  ou  os  adoradores  de  ídolos  ou  os  hipócritas  ou  os)  ou  os  adoradores  de  ídolos  ou  os  hipócritas  ou  os  
Comunistas como sendo descrentes, então ele mesmo é um descrente. O mesmo se aplicaComunistas como sendo descrentes, então ele mesmo é um descrente. O mesmo se aplica   
para quem tem dúvida acerca da descrença deles, como aquele que diz: “É correcto aspara quem tem dúvida acerca da descrença deles, como aquele que diz: “É correcto as   
pessoas praticarem a fé Judaica ou fé Cristã ou a fé Islâmica – todas elas são religiõespessoas praticarem a fé Judaica ou fé Cristã ou a fé Islâmica – todas elas são religiões   
divinas”  como  (hoje)  algumas  pessoas  fazem,  chamando  para  a  unificação  das  trêsdivinas”  como  (hoje)  algumas  pessoas  fazem,  chamando  para  a  unificação  das  três  
religiões. Aquele que se apegar a esta crença é um descrente. A pessoa deve acreditar quereligiões. Aquele que se apegar a esta crença é um descrente. A pessoa deve acreditar que  
os Judeus são descrentes e que eles estão sobre uma falsa religião. E deve se livrar deles eos Judeus são descrentes e que eles estão sobre uma falsa religião. E deve se livrar deles e  
sua Religião,  detestando-os  e  fazendo inimizade para  com eles,  pela  causa  de  Allaah.sua Religião,  detestando-os  e  fazendo inimizade para  com eles,  pela  causa  de  Allaah.  
Igualmente, assim como os Cristãos, a pessoa deve considerar eles como descrentes. E oIgualmente, assim como os Cristãos, a pessoa deve considerar eles como descrentes. E o  
mesmo  se  aplica  com  relação  aos  adoradores  de  ídolos,  os  mesmo  se  aplica  com  relação  aos  adoradores  de  ídolos,  os  MajusMajus e  todos  os  outros e  todos  os  outros  
diferentes tipos de descrentes. diferentes tipos de descrentes. 

Também, a pessoa comete a descrença se duvidar se eles são descrentes, como quandoTambém, a pessoa comete a descrença se duvidar se eles são descrentes, como quando  
alguém diz: “Eu não sei se os Judeus são descrentes ou não, eles podem estar sobre aalguém diz: “Eu não sei se os Judeus são descrentes ou não, eles podem estar sobre a  
verdade.”  Esta  pessoa  cometeu  a  descrença.  A  pessoa  deve  ter  determinação  e  firmeverdade.”  Esta  pessoa  cometeu  a  descrença.  A  pessoa  deve  ter  determinação  e  firme  
convicção de que eles estão sobre a descrença.convicção de que eles estão sobre a descrença.

Similar a isso, é como quando alguém considera as metodologias e crenças deles comoSimilar a isso, é como quando alguém considera as metodologias e crenças deles como  
sendo  correctas,  dizendo:  “Eles  estão  sobre  uma  religião  correcta”  ou  “uma  religiãosendo  correctas,  dizendo:  “Eles  estão  sobre  uma  religião  correcta”  ou  “uma  religião  
verdadeira.” Tal pessoa torna-se num descrente assim como eles.verdadeira.” Tal pessoa torna-se num descrente assim como eles.

A razão disto é porque aquele que não considera os politeístas como sendo descrentes, eleA razão disto é porque aquele que não considera os politeístas como sendo descrentes, ele  
não descreu no  não descreu no  TaaghutTaaghut (falsos deuses/religiões). E não pode existir   (falsos deuses/religiões). E não pode existir  TawhidTawhid (Crença no (Crença no  
Deus Único) excepto por meios de duas coisas: (1) Acreditando em Allaah, e (2) DescrendoDeus Único) excepto por meios de duas coisas: (1) Acreditando em Allaah, e (2) Descrendo  
no  no  TaaghutTaaghut (falsos deuses/religiões). Assim, aquele que não considera os politeístas e os (falsos deuses/religiões). Assim, aquele que não considera os politeístas e os  
Judeus  e  os  Cristãos  como  sendo  descrentes,  então  ele  não  rejeitou  nas  falsasJudeus  e  os  Cristãos  como  sendo  descrentes,  então  ele  não  rejeitou  nas  falsas  
divindades/religiões (i.e.  divindades/religiões (i.e.  TaaghutTaaghut).  Por tanto, o seu  ).  Por tanto, o seu  TawhidTawhid não é válido e ele não tem não é válido e ele não tem  
ImaanImaan. Por essa razão, duas coisas são necessárias para o . Por essa razão, duas coisas são necessárias para o TawhidTawhid: (1) Rejeição do : (1) Rejeição do TaaghutTaaghut e e  
(2) Crença em Allaah. Isto é encontrado na Declaração de (2) Crença em Allaah. Isto é encontrado na Declaração de TawhidTawhid: : Laa Ilaaha IllaaAllaahLaa Ilaaha IllaaAllaah  
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(Não existe divindade digna de verdadeira adoração excepto Allaah).  (Não existe divindade digna de verdadeira adoração excepto Allaah).  Laa IlaahaLaa Ilaaha (Não (Não  
existe  divindade  digna  de  verdadeira  adoração):  Isto  é  uma  Rejeição  a  existe  divindade  digna  de  verdadeira  adoração):  Isto  é  uma  Rejeição  a  TaaghutTaaghut..  
IllaaAllaahIllaaAllaah (excepto  Allaah):  Isto  é  Crença  em  Allaah.  Isto  é,  como  o   (excepto  Allaah):  Isto  é  Crença  em  Allaah.  Isto  é,  como  o  Laa  IlaahaLaa  Ilaaha   
IllaaAllaahIllaaAllaah  nega  todas  as  diferentes  formas  de  adorações  feitas  para  outros  além  denega  todas  as  diferentes  formas  de  adorações  feitas  para  outros  além  de  
Allaah, descrer no Allaah, descrer no TaaghutTaaghut significa rejeitar e negar a adoração que é feita para outros além significa rejeitar e negar a adoração que é feita para outros além  
de Allaah, absorvendo-se disso e de seu povo e mostrando inimizade para com eles. Este éde Allaah, absorvendo-se disso e de seu povo e mostrando inimizade para com eles. Este é   
o significado de Descrer no o significado de Descrer no TaaghutTaaghut. Assim, a inimizade para com os politeístas e o ódio. Assim, a inimizade para com os politeístas e o ódio  
para com eles pela causa de Allaah é necessário. Allaah diz sobre Ibraahim:para com eles pela causa de Allaah é necessário. Allaah diz sobre Ibraahim:

“Com efeito,  há para vós belo paradigma em Ibraahim, e nos que estavam com ele,“Com efeito,  há para vós belo paradigma em Ibraahim, e nos que estavam com ele,  
quando disseram a seu povo: 'Por certo, estamos em rompimento convosco e com o quequando disseram a seu povo: 'Por certo, estamos em rompimento convosco e com o que  
adorais, em vez de Allaah; renegamos-vos, e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão, paraadorais, em vez de Allaah; renegamos-vos, e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão, para  
sempre, entre nós e vós, até que creiais em Allaah, só nEle'.”sempre, entre nós e vós, até que creiais em Allaah, só nEle'.” [Surah Al-Mumtahanah: 4] [Surah Al-Mumtahanah: 4]

Esta é a Esta é a HanafiyyahHanafiyyah (a religião da rectidão), a religião de Ibraahim – que tu adores a Allaah (a religião da rectidão), a religião de Ibraahim – que tu adores a Allaah  
sinceramente fazendo a religião exclusiva para Ele e que tu te absorvas da adoração desinceramente fazendo a religião exclusiva para Ele e que tu te absorvas da adoração de  
qualquer coisa além de Allaah, rejeitando e odiando isso, enquanto repugnando e tendoqualquer coisa além de Allaah, rejeitando e odiando isso, enquanto repugnando e tendo  
inimizade para com essas pessoas (i.e. os politeístas). inimizade para com essas pessoas (i.e. os politeístas). 

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O QUARTO ANULADORO QUARTO ANULADOR

Quarto:Quarto: Aquele que acredita que alguma outra orientação é mais completa que a Aquele que acredita que alguma outra orientação é mais completa que a  
do  Profeta  (do  Profeta  (SallAllaahu  'alayhi  wa  sallamSallAllaahu  'alayhi  wa  sallam)  e  que  o  julgamento  de  uma outra)  e  que  o  julgamento  de  uma outra  
pessoa é melhor do que o seu (pessoa é melhor do que o seu (SallAllaahu 'alayhi  wa sallamSallAllaahu 'alayhi  wa sallam)  julgamento,  tal)  julgamento,  tal  
como  aquele  que  prefere  o  julgamento  do  como  aquele  que  prefere  o  julgamento  do  TawaaghitTawaaghit (pl.  de   (pl.  de  TaaghutTaaghut;  falsas;  falsas  
divindades/religiões) acima do seu julgamento, então ele é um descrente.divindades/religiões) acima do seu julgamento, então ele é um descrente.

◄◄explicaçãoexplicação►►

Aquele  que  acredita  na  existência  de  alguma  orientação  melhor  que  a  orientação  doAquele  que  acredita  na  existência  de  alguma  orientação  melhor  que  a  orientação  do  
Profeta,  dizendo:  “O caminho  dos  filósofos,  dos  Profeta,  dizendo:  “O caminho  dos  filósofos,  dos  SabeusSabeus ou dos  Sufis  é  melhor  que o ou dos  Sufis  é  melhor  que o  
caminho  de  Muhammad”  ou  “Existe  orientação  neste  caminho”  ou  “Isso  é  como  acaminho  de  Muhammad”  ou  “Existe  orientação  neste  caminho”  ou  “Isso  é  como  a  
orientação do Profeta.”  A pessoa que diz  isso  é  um descrente.  Isto  porque não existeorientação do Profeta.”  A pessoa que diz  isso  é  um descrente.  Isto  porque não existe   
melhor orientação que a orientação do Mensageiro de Allaah, dado que ele não falou demelhor orientação que a orientação do Mensageiro de Allaah, dado que ele não falou de  
acordo com os seus desejos mas sim somente por meio da revelação que lhe foi enviada.acordo com os seus desejos mas sim somente por meio da revelação que lhe foi enviada.  
Portanto, aquele que disser que existe uma orientação melhor que a do Mensageiro dePortanto, aquele que disser que existe uma orientação melhor que a do Mensageiro de  
Allaah ou algo similar a isso,  tal  como ele praticar ou procurar um caminho à AllaahAllaah ou algo similar a isso,  tal  como ele praticar ou procurar um caminho à Allaah  
através do caminho filosófico ou através do caminho filosófico ou Sabeu Sabeu ou Sufi, então tal individuo é um descrente, umou Sufi, então tal individuo é um descrente, um  
apóstata.apóstata.

Igualmente, quando alguém acredita que existe um julgamento melhor que o julgamentoIgualmente, quando alguém acredita que existe um julgamento melhor que o julgamento  
do Profeta, como quando alguém acredita que julgar através das leis feitas pelo homem édo Profeta, como quando alguém acredita que julgar através das leis feitas pelo homem é  
melhor que julgar com a melhor que julgar com a Shari'ahShari'ah (Legislação Divina), esta pessoa é um apóstata com base (Legislação Divina), esta pessoa é um apóstata com base  
no acordo unânime dos Muçulmanos. O mesmo se aplica se a pessoa acredita que julgarno acordo unânime dos Muçulmanos. O mesmo se aplica se a pessoa acredita que julgar  
com base nas leis feitas pelo homem é igual a julgar com a com base nas leis feitas pelo homem é igual a julgar com a Shari'ahShari'ah, ele também comete a, ele também comete a  
descrença.  Similarmente,  se ele acredita que julgar com base na  descrença.  Similarmente,  se ele acredita que julgar com base na  Shari'ahShari'ah é  melhor que é melhor que  
julgar com as leis feitas pelo homem, porém é permissível julgar com base nas leis feitasjulgar com as leis feitas pelo homem, porém é permissível julgar com base nas leis feitas  
pelo homem, como por exemplo ele dizer: “As pessoas têm livre escolha – é permissível apelo homem, como por exemplo ele dizer: “As pessoas têm livre escolha – é permissível a  
pessoa julgar com base nas leis feitas pelo homem e é permissível para ele julgar com basepessoa julgar com base nas leis feitas pelo homem e é permissível para ele julgar com base  
na na Shari'ahShari'ah, contudo a , contudo a Shari'ahShari'ah é melhor”, tal pessoa cometeu a descrença de acordo com o é melhor”, tal pessoa cometeu a descrença de acordo com o  
consenso dos Muçulmanos. As pessoas não têm livre escolha neste assunto. E esta pessoaconsenso dos Muçulmanos. As pessoas não têm livre escolha neste assunto. E esta pessoa  
rejeitou algo que é conhecido ser da Religião por necessidade.rejeitou algo que é conhecido ser da Religião por necessidade.

Assim, julgar com base na  Assim, julgar com base na  Shari'ahShari'ah é uma obrigação para qualquer um. Mas ainda esta é uma obrigação para qualquer um. Mas ainda esta  
pessoa diz: “Não é obrigatório, é permissível para as pessoas julgarem com leis feitas pelopessoa diz: “Não é obrigatório, é permissível para as pessoas julgarem com leis feitas pelo  
homem.” Tal individuo é um descrente mesmo que ele diga: “As Leis Divinas (homem.” Tal individuo é um descrente mesmo que ele diga: “As Leis Divinas (Shari'ahShari'ah))  
são melhores.”são melhores.”

Portanto, baseando nisso, se alguém julga com base nas leis feitas pelo homem e acreditaPortanto, baseando nisso, se alguém julga com base nas leis feitas pelo homem e acredita   
que elas são melhores que julgar com base na que elas são melhores que julgar com base na Shari'ahShari'ah, ele descreu. E se ele julga com base, ele descreu. E se ele julga com base  
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nas leis feitas pelo homem e acredita que elas são iguais a julgar com base na nas leis feitas pelo homem e acredita que elas são iguais a julgar com base na Shari'ahShari'ah, ele, ele  
descreu. E se ele julga com base nas leis feitas pelo homem mas ainda acredita que julgardescreu. E se ele julga com base nas leis feitas pelo homem mas ainda acredita que julgar  
com a  com a  Shari'ahShari'ah é melhor que julgar com as leis feitas pelo homem, porém é permissível é melhor que julgar com as leis feitas pelo homem, porém é permissível  
julgar com base nas leis feitas pelo homem, ele também descreu. Assim, em todos os trêsjulgar com base nas leis feitas pelo homem, ele também descreu. Assim, em todos os três  
casos esta pessoa cometeu a descrença.casos esta pessoa cometeu a descrença.

Existe a quarta situação, que é quando a pessoa julga com base nas leis feitas pelo homemExiste a quarta situação, que é quando a pessoa julga com base nas leis feitas pelo homem  
ou julga com essas leis numa questão ou num assunto judicial, mas ainda ele acredita queou julga com essas leis numa questão ou num assunto judicial, mas ainda ele acredita que  
julgar com a julgar com a Shari'ahShari'ah é obrigatório e que não é permissível julgar com as leis feitas pelo é obrigatório e que não é permissível julgar com as leis feitas pelo   
homem e não é permissível  julgar com outra coisa além do que Allaah revelou,  e  elehomem e não é permissível  julgar com outra coisa além do que Allaah revelou,  e  ele  
acredita que está fazendo algo de errado e que ele merece ser punido. Contudo os seusacredita que está fazendo algo de errado e que ele merece ser punido. Contudo os seus  
caprichos, desejos e o diabo possuíram-lhe e desta forma ele julga com outra coisa além docaprichos, desejos e o diabo possuíram-lhe e desta forma ele julga com outra coisa além do  
que Allaah revelou. Ele julga um indivíduo com outra coisa além do que Allaah revelouque Allaah revelou. Ele julga um indivíduo com outra coisa além do que Allaah revelou  
de modo que ele possa beneficiar a pessoa que ele está julgando ou o prejudicar. Assim elede modo que ele possa beneficiar a pessoa que ele está julgando ou o prejudicar. Assim ele   
beneficia a pessoa que ele está julgando porque ele é seu amigo ou seu familiar ou seubeneficia a pessoa que ele está julgando porque ele é seu amigo ou seu familiar ou seu  
vizinho. Ou ele causa prejuízo a pessoa que ele está julgando porque ele é seu inimigo,vizinho. Ou ele causa prejuízo a pessoa que ele está julgando porque ele é seu inimigo,   
mas  ainda  ele  sabe  que  julgar  com  o  que  Allaah  revelou é  uma obrigação  e  que  elemas  ainda  ele  sabe  que  julgar  com  o  que  Allaah  revelou é  uma obrigação  e  que  ele  
cometeu um pecado. Tal pessoa cometeu a descrença menor e ele não sai do cometeu um pecado. Tal pessoa cometeu a descrença menor e ele não sai do IslaamIslaam..

Portanto, julgar com outra coisa além do que Allaah revelou ocorre em quatro situações.Portanto, julgar com outra coisa além do que Allaah revelou ocorre em quatro situações.  
Três desses casos resultam em a pessoa cometer a descrença maior e na quarta resulta emTrês desses casos resultam em a pessoa cometer a descrença maior e na quarta resulta em  
a pessoa cometer a descrença menor.a pessoa cometer a descrença menor.

Assunto: O Parecer sobre remover toda a  Assunto: O Parecer sobre remover toda a  Shari'ahShari'ah e Julgar à base das leis feitas pelo e Julgar à base das leis feitas pelo  
homem.homem.

Se uma pessoa estabelece todas as  leis  feitas  pelo  homem e remove a  Se uma pessoa estabelece todas as  leis  feitas  pelo  homem e remove a  Shari'ahShari'ah na  sua na sua  
totalidade, mudando-a completamente, isto é considerado mudar a Religião. Um grupototalidade, mudando-a completamente, isto é considerado mudar a Religião. Um grupo  
dentre os estudiosos é da opinião de que a pessoa que faz isso descreu porque ele mudoudentre os estudiosos é da opinião de que a pessoa que faz isso descreu porque ele mudou  
a Religião de Allaah. Este é o veredicto proferido pelo Shaikh Muhammad bin Ibraahim,a Religião de Allaah. Este é o veredicto proferido pelo Shaikh Muhammad bin Ibraahim,  
que Allaah tenha misericórdia dele, antigo que Allaah tenha misericórdia dele, antigo MuftiMufti das terras da Arábia Saudita. Ele disse: das terras da Arábia Saudita. Ele disse:  
“Isso é mudar a Religião completamente – e isso não é somente num assunto, mas sim é“Isso é mudar a Religião completamente – e isso não é somente num assunto, mas sim é  
mudar todas as leis. Assim, isto significa remover a mudar todas as leis. Assim, isto significa remover a Shari'ahShari'ah na sua totalidade e a substituir na sua totalidade e a substituir  
com as leis feitas pelo homem em cada assunto (seja) pequeno ou grande.” Além disso, ocom as leis feitas pelo homem em cada assunto (seja) pequeno ou grande.” Além disso, o  
nosso professor, Shaikh 'Abdul-'Aziz bin Baaz, que Allaah o garanta sucesso, é da opiniãonosso professor, Shaikh 'Abdul-'Aziz bin Baaz, que Allaah o garanta sucesso, é da opinião  
de que mesmo ele mudando a Religião, ele deve acreditar que é permissível julgar comde que mesmo ele mudando a Religião, ele deve acreditar que é permissível julgar com  
base  nas  leis  feitas  pelo  homem  para  que  a  prova  possa  ser  estabelecida  contra  ele.base  nas  leis  feitas  pelo  homem  para  que  a  prova  possa  ser  estabelecida  contra  ele.  
Portanto esta é a quinta situação, que é quando alguém muda a Religião.Portanto esta é a quinta situação, que é quando alguém muda a Religião.

Existe também a sexta situação, que é quando o juiz religioso empreende bastante esforçoExiste também a sexta situação, que é quando o juiz religioso empreende bastante esforço  
para obter o conhecimento de um parecer religioso, mas ele erra e julga com outra coisapara obter o conhecimento de um parecer religioso, mas ele erra e julga com outra coisa  
além do que Allaah revelou. Isto é um erro. Assim, esta pessoa não é um descrente e nem éalém do que Allaah revelou. Isto é um erro. Assim, esta pessoa não é um descrente e nem é  
um  pecador.  Ao  contrário,  ele  é  um  um  pecador.  Ao  contrário,  ele  é  um  MujtahidMujtahid que  tem  uma  recompensa  baseada  na que  tem  uma  recompensa  baseada  na  
afirmação do Profeta: afirmação do Profeta: “Quando o juiz emite um veredicto, fazendo “Quando o juiz emite um veredicto, fazendo IjtihaadIjtihaad (esforçando- (esforçando-
se) e estiver correcto, então ele obtém duas recompensas. E se ele faz  se) e estiver correcto, então ele obtém duas recompensas. E se ele faz  IjtihaadIjtihaad e erra, e erra,  
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obtém uma recompensa.”obtém uma recompensa.”

Este erro da parte dele é perdoável e ele obtém uma recompensa pelo seu Este erro da parte dele é perdoável e ele obtém uma recompensa pelo seu Ijtihaad.Ijtihaad. E se ele E se ele  
empreende os seus esforços e alcança a verdade, então ele obtém duas recompensas – umaempreende os seus esforços e alcança a verdade, então ele obtém duas recompensas – uma  
recompensa pelo seu recompensa pelo seu IjtihaadIjtihaad e uma recompensa por alcançar a verdade. e uma recompensa por alcançar a verdade.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O QUINTO ANULADORO QUINTO ANULADOR

Quinto: Quinto: Aquele que odeia algo que o Mensageiro trouxe, embora ele pratique isso,Aquele que odeia algo que o Mensageiro trouxe, embora ele pratique isso,  
cometeu a descrença.cometeu a descrença.  

◄◄explicaçãoexplicação►►

Isto é como quando alguém odeia a oração. Assim, ele descrê embora ele ora. Ou é quandoIsto é como quando alguém odeia a oração. Assim, ele descrê embora ele ora. Ou é quando  
ele não gosta disso (i.e. da oração). A prova disso é a afirmação de Allaah:ele não gosta disso (i.e. da oração). A prova disso é a afirmação de Allaah:

“Isso porque odeiam o que Allaah fez descer. Então, Ele lhes anulará as obras.”“Isso porque odeiam o que Allaah fez descer. Então, Ele lhes anulará as obras.”  [Surah [Surah  
Muhammad: 9]Muhammad: 9]

Assim, se ele odeia algo que o Mensageiro (Assim, se ele odeia algo que o Mensageiro (SallAllaahu 'alayhi  wa sallamSallAllaahu 'alayhi  wa sallam)  trouxe,  como) trouxe,  como  
dentre os assuntos obrigatórios ou da recompensa ou punição, como (por exemplo) eledentre os assuntos obrigatórios ou da recompensa ou punição, como (por exemplo) ele  
odiar ou repugnar que as leis penais sejam infligidas sobre o fornicador ou o ladrão, entãoodiar ou repugnar que as leis penais sejam infligidas sobre o fornicador ou o ladrão, então  
essa pessoa descreu. Isto porque ele odiou e repugnou aquilo que Allaah revelou.essa pessoa descreu. Isto porque ele odiou e repugnou aquilo que Allaah revelou.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O SEXTO ANULADORO SEXTO ANULADOR

Sexto:  Sexto:  Aquele  que  zomba  ou  ridiculariza  qualquer  parte  da  Religião  doAquele  que  zomba  ou  ridiculariza  qualquer  parte  da  Religião  do  
Mensageiro  ou  de  suas  recompensas  ou  de  punições,  cometeu  um  acto  deMensageiro  ou  de  suas  recompensas  ou  de  punições,  cometeu  um  acto  de  
descrença. A evidência disso é a afirmação de Allaah: descrença. A evidência disso é a afirmação de Allaah: “Diga: 'Estáveis zombando“Diga: 'Estáveis zombando  
de Allaah e de Seus versículos e de Seu Mensageiro?' Não vos desculpeis:de Allaah e de Seus versículos e de Seu Mensageiro?' Não vos desculpeis:  
com efeito renegastes a Fé após haverdes crido.”com efeito renegastes a Fé após haverdes crido.” [Surah At-Tawbah: 65-66] [Surah At-Tawbah: 65-66]

◄◄explicaçãoexplicação►►

Isto é como a pessoa que zomba da oração ou da Isto é como a pessoa que zomba da oração ou da ZakaatZakaat ou (zomba) daqueles que oram, ou (zomba) daqueles que oram,  
fazendo-os  objectos  de diversão devido ao  facto de eles  orarem e não devido as  suasfazendo-os  objectos  de diversão devido ao  facto de eles  orarem e não devido as  suas  
personalidades. Ou ele zomba e ridiculariza àqueles que efectuam a  personalidades. Ou ele zomba e ridiculariza àqueles que efectuam a  HajjHajj. Ou ele zomba. Ou ele zomba  
àqueles  que  fazem  a  àqueles  que  fazem  a  TawaafTawaaf por  causa  do  acto  que  eles  fazem  e  não  devido  as  suas por  causa  do  acto  que  eles  fazem  e  não  devido  as  suas  
personalidades.  Ou  ele  torna  objecto  de  diversão  as  recompensas  do  Paraíso,  comopersonalidades.  Ou  ele  torna  objecto  de  diversão  as  recompensas  do  Paraíso,  como  
quando lhe é dito que Allaah irá de admitir o quando lhe é dito que Allaah irá de admitir o MuwahhidMuwahhid (pessoa que afirma o  (pessoa que afirma o TawhidTawhid) no) no  
Paraíso, e o Paraíso tem tal e tal deleites, desta forma, ele faz piadas ou ridiculariza isso,Paraíso, e o Paraíso tem tal e tal deleites, desta forma, ele faz piadas ou ridiculariza isso,   
ou ele zomba o Inferno. Esta pessoa comete a descrença baseando nas palavras de Allaah:ou ele zomba o Inferno. Esta pessoa comete a descrença baseando nas palavras de Allaah:

“Diga: 'Estáveis zombando de Allaah e de Seus versículos e de Seu Mensageiro?' Não“Diga: 'Estáveis zombando de Allaah e de Seus versículos e de Seu Mensageiro?' Não  
vos desculpeis: com efeito renegastes a Fé após haverdes crido.”vos desculpeis: com efeito renegastes a Fé após haverdes crido.”  [Surah At-Tawbah: 65- [Surah At-Tawbah: 65-
66]66]

Este  Este  ayahayah (versículo) foi revelado como alusão a um grupo de pessoas que zombaram e (versículo) foi revelado como alusão a um grupo de pessoas que zombaram e  
ridicularizaram o Profeta durante a expedição da batalha de ridicularizaram o Profeta durante a expedição da batalha de TabukTabuk. Eles disseram: “Nunca. Eles disseram: “Nunca  
vimos ninguém mas ansiosos em encher os seus estômagos nem mais mentirosos com asvimos ninguém mas ansiosos em encher os seus estômagos nem mais mentirosos com as  
suas línguas nem mais covardes no campo de batalha como esses nossos companheiros.”suas línguas nem mais covardes no campo de batalha como esses nossos companheiros.”  
Com isso eles referiam ao Mensageiro e os seus Companheiros. Razão pela qual o  Com isso eles referiam ao Mensageiro e os seus Companheiros. Razão pela qual o  ayahayah   
(acima) foi revelado como alusão a eles .(acima) foi revelado como alusão a eles .

Igualmente, ele comete a descrença se ele insultar a Allaah ou insultar o Mensageiro ouIgualmente, ele comete a descrença se ele insultar a Allaah ou insultar o Mensageiro ou  
insultar o insultar o IslaamIslaam..

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O SÉTIMO ANULADORO SÉTIMO ANULADOR

Sétimo:Sétimo: Feitiçaria, que inclui encantos mágicos que fazem com que uma pessoa Feitiçaria, que inclui encantos mágicos que fazem com que uma pessoa  
odeie algo de que ele goste (odeie algo de que ele goste (sarfsarf) ou ame algo de que ele não goste (') ou ame algo de que ele não goste ('atfatf). Assim,). Assim,  
aquele que faz isso ou está satisfeito com a sua prática, cometeu a descrença. Aaquele que faz isso ou está satisfeito com a sua prática, cometeu a descrença. A  
evidência disso é a afirmação de Allaah: evidência disso é a afirmação de Allaah: “E ambos a ninguém ensinaram, sem“E ambos a ninguém ensinaram, sem  
(antes) dizer: 'Somos apenas tentação; então, não renegues a Fé'.”(antes) dizer: 'Somos apenas tentação; então, não renegues a Fé'.” [Surah Al- [Surah Al-
Baqarah: 102]Baqarah: 102]

◄◄explicaçãoexplicação►►

Isto  porque  o  feiticeiro,  cuja  magia  vem  por  meio  de  demónios,  sem  dúvida  deveIsto  porque  o  feiticeiro,  cuja  magia  vem  por  meio  de  demónios,  sem  dúvida  deve  
implementar alguns actos de  implementar alguns actos de  ShirkShirk para o   para o  JinnJinn demónio e para que este por sua vez o demónio e para que este por sua vez o  
auxilie. Assim, o processo de auxiliar um ao outro torna-se mútuo entre o auxilie. Assim, o processo de auxiliar um ao outro torna-se mútuo entre o JinnJinn e o feiticeiro e o feiticeiro  
humano, e existe um vínculo entre os dois. O humano, e existe um vínculo entre os dois. O JinnJinn não auxilia o feiticeiro a menos que esse não auxilia o feiticeiro a menos que esse  
por sua vez cometa  por sua vez cometa  ShirkShirk (atribuir parceiros) com Allaah, ele comete algumas formas de (atribuir parceiros) com Allaah, ele comete algumas formas de  
ShirkShirk tal como suplicar para ele (i.e. para o  tal como suplicar para ele (i.e. para o JinnJinn) ao invés de Allaah, e oferecer um sacrifício) ao invés de Allaah, e oferecer um sacrifício  
de animal a ele. Ou o demónio pode o comandar para pisar sobre o  de animal a ele. Ou o demónio pode o comandar para pisar sobre o  mus-hafmus-haf (cópia do (cópia do  
Sagrado  Sagrado  Qur'aanQur'aan)  com os seus pés ou urinar no  )  com os seus pés ou urinar no  mus-hafmus-haf ou manchar isso com alguma ou manchar isso com alguma  
impureza. impureza. 

Deste modo, quando o feiticeiro comete a descrença, o demónio auxilia-lhe informando-oDeste modo, quando o feiticeiro comete a descrença, o demónio auxilia-lhe informando-o  
sobre alguns assuntos ocultos ou furta algumas coisas para ele, ou lhe obedece quando ésobre alguns assuntos ocultos ou furta algumas coisas para ele, ou lhe obedece quando é  
comandado golpear algum ser humano e assim por diante. Assim, aquele que pratica acomandado golpear algum ser humano e assim por diante. Assim, aquele que pratica a  
feitiçaria  ou está  satisfeito  com isso,  então  cometeu  a  descrença.  Isto  porque,  como  afeitiçaria  ou está  satisfeito  com isso,  então  cometeu  a  descrença.  Isto  porque,  como  a  
pessoa está satisfeita com isso (i.e. com a feitiçaria), então é igual a pessoa que pratica isso.pessoa está satisfeita com isso (i.e. com a feitiçaria), então é igual a pessoa que pratica isso.  
Allaah diz:Allaah diz:

“E ambos a ninguém ensinaram, sem (antes) dizer: 'Somos apenas tentação; então, não“E ambos a ninguém ensinaram, sem (antes) dizer: 'Somos apenas tentação; então, não  
renegues a Fé'.”renegues a Fé'.” [Surah Al-Baqarah: 102] [Surah Al-Baqarah: 102]

Este  é  o  tipo  de  feitiçaria  na  qual  a  pessoa  que  a  pratica  entra  em  contacto  com  osEste  é  o  tipo  de  feitiçaria  na  qual  a  pessoa  que  a  pratica  entra  em  contacto  com  os  
demónios.  Quanto  ao  tipo  de  feitiçaria,  em  que  a  pessoa  que  a  pratica  não  entra  emdemónios.  Quanto  ao  tipo  de  feitiçaria,  em  que  a  pessoa  que  a  pratica  não  entra  em  
contacto com os demónios, tal como um feiticeiro que não faz contacto com os demónioscontacto com os demónios, tal como um feiticeiro que não faz contacto com os demónios  
mas ainda ele dá algumas medicinas e tóxicos às pessoas e os dá de beber coisas que osmas ainda ele dá algumas medicinas e tóxicos às pessoas e os dá de beber coisas que os   
prejudicam, obtendo dinheiros deles injustamente, se esta pessoa julga isso permissível,prejudicam, obtendo dinheiros deles injustamente, se esta pessoa julga isso permissível,  
então cometeu a descrença.então cometeu a descrença.

E se ele torna a obtenção das riquezas das pessoas injustamente e os prejudicar como algoE se ele torna a obtenção das riquezas das pessoas injustamente e os prejudicar como algo  
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permissível, então ele cometeu a descrença. Mas se ele não julga isso ser permissível, entãopermissível, então ele cometeu a descrença. Mas se ele não julga isso ser permissível, então  
ele cometeu um dentre os pecados maiores porque ele não teve contacto com os demónios.ele cometeu um dentre os pecados maiores porque ele não teve contacto com os demónios.  
Mas quanto ao feiticeiro que faz contactos com os demónios, então ele cometeu um acto deMas quanto ao feiticeiro que faz contactos com os demónios, então ele cometeu um acto de  
descrença, porque (neste caso) o feiticeiro continuará a cometer a descrença.descrença, porque (neste caso) o feiticeiro continuará a cometer a descrença.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O OITAVO ANULADORO OITAVO ANULADOR

Oitavo:Oitavo: Apoiar e auxiliar os politeístas contra os Muçulmanos. A evidência disso Apoiar e auxiliar os politeístas contra os Muçulmanos. A evidência disso  
é a afirmação de Allaah:é a afirmação de Allaah:

“E quem de vós se alia  a eles (i.e.  aos politeístas)  será deles.  Por certo,“E quem de vós se alia  a eles (i.e.  aos politeístas)  será deles.  Por certo,  
Allaah não guia o povo injusto.”Allaah não guia o povo injusto.” [Surah Al-Maa'idah: 51] [Surah Al-Maa'idah: 51]

◄◄explicaçãoexplicação►►

Se uma pessoa auxilia os politeístas contra os Muçulmanos isto significa que ele se aliouSe uma pessoa auxilia os politeístas contra os Muçulmanos isto significa que ele se aliou  
aos politeístas e os ama. A sua aliança a eles é apostasia porque isto indica o seu amor paraaos politeístas e os ama. A sua aliança a eles é apostasia porque isto indica o seu amor para  
com eles. Assim, se ele auxilia os politeístas contra os Muçulmanos com dinheiro, armascom eles. Assim, se ele auxilia os politeístas contra os Muçulmanos com dinheiro, armas  
ou através de sua opinião, isto é prova de que ele os ama e o amor por eles constituiou através de sua opinião, isto é prova de que ele os ama e o amor por eles constitui   
apostasia. Nutrir amor (por eles) é a fundação de procurar aliança (neles). E o que originaapostasia. Nutrir amor (por eles) é a fundação de procurar aliança (neles). E o que origina  
disso é apoiar-lhe e auxiliar-lhes com suas ideias ou dinheiro ou armas. Assim, quando adisso é apoiar-lhe e auxiliar-lhes com suas ideias ou dinheiro ou armas. Assim, quando a  
pessoa  auxilia  os  politeístas  contra  os  Muçulmanos,  isto  significa  que  ele  preferiu  ospessoa  auxilia  os  politeístas  contra  os  Muçulmanos,  isto  significa  que  ele  preferiu  os  
politeístas acima dos Muçulmanos. Quanto ao caso dele auxiliar um politeísta contra outropoliteístas acima dos Muçulmanos. Quanto ao caso dele auxiliar um politeísta contra outro  
politeísta, então isso não se enquadra nesta discussão.politeísta, então isso não se enquadra nesta discussão.11

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞

1 Nota do tradutor: Para uma abordagem mais detalha sobre este assunto leia a dissertação “O Parecer Sobre Aliar-se 
ao Povo do Shirk” de Imaam Sulaymaan bin 'Abdillaah Aali Shaikh (m. 1233H) que Allaah tenha misericórdia dele, o 
neto do Imaam Muhammad bin 'Abdil-Wahhaab. Ou leia  “O Parecer Sobre Procurar a Ajuda dos Descrentes na 
Batalha contra outros Descrentes” de Shaikh 'Abdul-'Aziz bin Baaz na sua Majmu'at al-Fataawaa (pág.183-188 vol.6).
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O NONO ANULADORO NONO ANULADOR

Nono:  Nono:  Aquele que acredita ser permissível  a algumas pessoas serem livres deAquele que acredita ser permissível  a algumas pessoas serem livres de  
(implementar)  a  (implementar)  a  Shari'ahShari'ah (leis  reveladas)  de  Muhammad (i.e.  o   (leis  reveladas)  de  Muhammad (i.e.  o  IslaamIslaam),  assim),  assim  
como foi permissível para Al-Khidr ser livre da como foi permissível para Al-Khidr ser livre da Shari'ahShari'ah de Musaa, então ele é um de Musaa, então ele é um  
descrente.descrente.

◄◄explicaçãoexplicação►►

Significa: Ele acredita que lhe é permissível ser livre de praticar a Significa: Ele acredita que lhe é permissível ser livre de praticar a Shari'ahShari'ah de Muhammad de Muhammad  
e que ele pode adorar a Allaah com algo além da e que ele pode adorar a Allaah com algo além da Shari'ahShari'ah que veio com o Mensageiro. E que veio com o Mensageiro. E  
ele acredita que irá de alcançar a Allaah e ser dentre os habitantes do Paraíso mesmo queele acredita que irá de alcançar a Allaah e ser dentre os habitantes do Paraíso mesmo que  
ele não se confronte com a ele não se confronte com a Shari'ahShari'ah de Muhammad, como alguns filósofos afirmaram.  de Muhammad, como alguns filósofos afirmaram. 

Assim ele adora a Allaah através do caminho da filosofia ou do caminho dos Sabeus ou doAssim ele adora a Allaah através do caminho da filosofia ou do caminho dos Sabeus ou do  
caminho do Sufismo, pensando de que ele pode alcançar a Allaah por meio do caminho decaminho do Sufismo, pensando de que ele pode alcançar a Allaah por meio do caminho de  
Muhammad ou por meio de outros caminhos,  e ele diz:  “Todos eles  são iguais.” EstaMuhammad ou por meio de outros caminhos,  e ele diz:  “Todos eles  são iguais.” Esta   
pessoa é um descrente porque não existe caminho algum no qual a pessoa pode alcançar apessoa é um descrente porque não existe caminho algum no qual a pessoa pode alcançar a  
Allaah excepto através do caminho do Mensageiro (Allaah excepto através do caminho do Mensageiro (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam).).

Não é permissível a quem quer que seja estar livre de implementar a Não é permissível a quem quer que seja estar livre de implementar a Shari'ahShari'ah do Profeta, do Profeta,  
porque ela é abrangente tanto para os porque ela é abrangente tanto para os JinnJinn assim como para a Humanidade, e é a última de assim como para a Humanidade, e é a última de  
todas as todas as Sharaa'iSharaa'i (pl. de  (pl. de Shari'ahShari'ah; leis).; leis).

Quanto a Al-Khidr ser livre da  Quanto a Al-Khidr ser livre da  Shari'ahShari'ah de Musaa, não existe evidência disso porque a de Musaa, não existe evidência disso porque a  
Shari'ahShari'ah de Musaa não foi abrangente como a de Muhammad (i.e. ela foi somente para a de Musaa não foi abrangente como a de Muhammad (i.e. ela foi somente para a  
Tribo de Israel). E também porque Al-Khidr por si foi um profeta cuja revelação lhe foiTribo de Israel). E também porque Al-Khidr por si foi um profeta cuja revelação lhe foi  
envida, de acordo com a opinião mais correcta. Mas se nós tivéssemos de tomar a outraenvida, de acordo com a opinião mais correcta. Mas se nós tivéssemos de tomar a outra   
opinião de que ele não foi um profeta, então mesmo assim, ele não era da Tribo de Israel eopinião de que ele não foi um profeta, então mesmo assim, ele não era da Tribo de Israel e   
Musaa não foi enviado a ele como um mensageiro. Ele (Musaa) foi enviado somente para aMusaa não foi enviado a ele como um mensageiro. Ele (Musaa) foi enviado somente para a  
Tribo  de  Israel.  Consequentemente,  como Al-Khidr  não  era  dentre  eles,  a  Tribo  de  Israel.  Consequentemente,  como Al-Khidr  não  era  dentre  eles,  a  Shari'ahShari'ah de de  
Musaa não o abrangeu.Musaa não o abrangeu.

Contudo, a opinião correcta é de que ele foi um profeta e que lhe foi envida a revelação.Contudo, a opinião correcta é de que ele foi um profeta e que lhe foi envida a revelação.  
Razão pela qual Musaa foi aprender com ele. Allaah disse (mencionando Al-Khidr):Razão pela qual Musaa foi aprender com ele. Allaah disse (mencionando Al-Khidr):

“E não o fiz por minha ordem.” “E não o fiz por minha ordem.” [Surah Al-Kahf: 82][Surah Al-Kahf: 82]

Esta  é  a  prova de que ele  foi  um profeta  que lhe  foi  revelado a  revelação.  Não seriaEsta  é  a  prova de que ele  foi  um profeta  que lhe  foi  revelado a  revelação.  Não seria  
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possível de ele matar o jovem ou de furar o barco ou de reconstruir o muro devido apossível de ele matar o jovem ou de furar o barco ou de reconstruir o muro devido a  
inspiração, não seria possível de ele fazer tudo isso excepto por meio da revelação. inspiração, não seria possível de ele fazer tudo isso excepto por meio da revelação. 

Sintetizando: Aquele que acredita ser permissível a qualquer um ser livre da Sintetizando: Aquele que acredita ser permissível a qualquer um ser livre da Shari'ahShari'ah de de  
Muhammad assim como foi permissível a Al-Khidr ser livre da Muhammad assim como foi permissível a Al-Khidr ser livre da Shari'ahShari'ah de Musaa, então de Musaa, então  
ele é um descrente devido a existência de diferença entre a ele é um descrente devido a existência de diferença entre a Shari'ahShari'ah de Muhammad, que de Muhammad, que  
foi envida a todos e a foi envida a todos e a Shari'ahShari'ah de Musaa, que foi enviada especificamente para a Tribo de de Musaa, que foi enviada especificamente para a Tribo de  
Israel. Assim, é permissível para quem não é da Tribo de Israel ser livre da  Israel. Assim, é permissível para quem não é da Tribo de Israel ser livre da  Shari'ahShari'ah de de  
Musaa. Mas quanto a Musaa. Mas quanto a Shari'ahShari'ah de Muhammad, não é permissível a ninguém ser livre dela. de Muhammad, não é permissível a ninguém ser livre dela.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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O DÉCIMO ANULADORO DÉCIMO ANULADOR

Décimo:Décimo: Perder  o  interesse  pela  Religião  de  Allaah,  não  apreender  ou  não Perder  o  interesse  pela  Religião  de  Allaah,  não  apreender  ou  não  
implementar a Religião (é um acto de descrença). A prova disso é o dito de Allaah:implementar a Religião (é um acto de descrença). A prova disso é o dito de Allaah:

“E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os versículos de seu“E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os versículos de seu  
Senhor,  em seguida,  dá-lhes  de  ombros?  Por  certo,  vingar-Nos-emos  dosSenhor,  em seguida,  dá-lhes  de  ombros?  Por  certo,  vingar-Nos-emos  dos  
criminosos.”criminosos.” [Surah As-Sajdah: 22] [Surah As-Sajdah: 22]

Não existe diferença em relação (a cometer um dentre) esses anuladores, seja aNão existe diferença em relação (a cometer um dentre) esses anuladores, seja a  
pessoa que por faz brincadeira, e a pessoa que está séria ou a pessoa que faz forapessoa que por faz brincadeira, e a pessoa que está séria ou a pessoa que faz fora  
do medo. Contudo, a pessoa que comete devido a coerção (é perdoado). Todosdo medo. Contudo, a pessoa que comete devido a coerção (é perdoado). Todos  
esses (dez) assuntos são dentre os mais graves em perigo e dentre aqueles queesses (dez) assuntos são dentre os mais graves em perigo e dentre aqueles que  
mais ocorrem. Assim, o Muçulmano deve se abster deles e temer que esses actosmais ocorrem. Assim, o Muçulmano deve se abster deles e temer que esses actos  
aconteçam com ele. Nós buscamos refúgio em Allaah contra as coisas que trazemaconteçam com ele. Nós buscamos refúgio em Allaah contra as coisas que trazem  
a Sua Ira e o Castigo doloroso. Que a paz e bênçãos estejam com a melhor dea Sua Ira e o Castigo doloroso. Que a paz e bênçãos estejam com a melhor de  
Suas criaturas, Muhammad (Suas criaturas, Muhammad (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam).).

◄◄explicaçãoexplicação►►

O autor afirma que não existe diferença com relação a esses dez anuladores, entre a pessoaO autor afirma que não existe diferença com relação a esses dez anuladores, entre a pessoa  
que os pratica intencionalmente ou brincando ou fora do medo – essa pessoa comete aque os pratica intencionalmente ou brincando ou fora do medo – essa pessoa comete a  
descrença.  Por exemplo,  alguém comete um desses actos e em seguida diz:  “Eu estoudescrença.  Por exemplo,  alguém comete um desses actos e em seguida diz:  “Eu estou  
brincando”, ele ainda comete a descrença devido a isso, mesmo se ele estava somente abrincando”, ele ainda comete a descrença devido a isso, mesmo se ele estava somente a   
brincar.  Ou ele  pode fazer  isso  intencionalmente  e  seriamente,  que  caso  ele  comete  abrincar.  Ou ele  pode fazer  isso  intencionalmente  e  seriamente,  que  caso  ele  comete  a  
descrença. Ninguém é perdoado excepto a pessoa que é coagida, e ele é a pessoa cujadescrença. Ninguém é perdoado excepto a pessoa que é coagida, e ele é a pessoa cuja  
coerção  é  crítica,  tal  como  quando  alguém  coloca  espada  no  seu  pescoço  e  diz-lhe:coerção  é  crítica,  tal  como  quando  alguém  coloca  espada  no  seu  pescoço  e  diz-lhe:  
“Descreia, porque senão irei de te matar.” Essa pessoa não comete a descrença, mas o seu“Descreia, porque senão irei de te matar.” Essa pessoa não comete a descrença, mas o seu  
coração necessita permanecer firme na Fé. Mas no caso de seu coração estabelecer-se nacoração necessita permanecer firme na Fé. Mas no caso de seu coração estabelecer-se na  
descrença, então ele descrê.descrença, então ele descrê.

Deste modo, existem quatro casos:Deste modo, existem quatro casos:

O Primeiro Caso: quando a pessoa faz isso intencionalmente;O Primeiro Caso: quando a pessoa faz isso intencionalmente;
O Segundo Caso: quando a pessoa faz isso brincando ou para fazer as pessoas rirem;O Segundo Caso: quando a pessoa faz isso brincando ou para fazer as pessoas rirem;
O Terceiro Caso: quando a pessoa faz isso fora do medo;O Terceiro Caso: quando a pessoa faz isso fora do medo;
O Quarto Caso: quando a pessoa faz isso coagido enquanto seu coração se estabelece naO Quarto Caso: quando a pessoa faz isso coagido enquanto seu coração se estabelece na  
descrença. descrença. 
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Nestes quatros casos, a pessoa comete a descrença.Nestes quatros casos, a pessoa comete a descrença.

O Quinto Caso: quando a pessoa faz isso coagido enquanto seu coração está firme sobre aO Quinto Caso: quando a pessoa faz isso coagido enquanto seu coração está firme sobre a  
ImaanImaan (Fé). Esta pessoa não comete a descrença devido a afirmação de Allaah: (Fé). Esta pessoa não comete a descrença devido a afirmação de Allaah:

“Quem renega a Allaah após haver crido (será abominoso), excepto quem for compelido“Quem renega a Allaah após haver crido (será abominoso), excepto quem for compelido  
a  (isto),  enquanto  seu coração  estiver  firme na  Fé.  Mas  quem dilata  o  peito  para  aa  (isto),  enquanto  seu coração  estiver  firme na  Fé.  Mas  quem dilata  o  peito  para  a  
renegação da Fé, sobre eles será uma ira de Allaah e terão formidável castigo.”renegação da Fé, sobre eles será uma ira de Allaah e terão formidável castigo.”  [Surah [Surah  
An-Nahl: 106]An-Nahl: 106]

E Allaah sabe melhor. Que a paz e bênçãos estejam com o nosso profeta Muhammad, suaE Allaah sabe melhor. Que a paz e bênçãos estejam com o nosso profeta Muhammad, sua  
família e os seus Companheiros.família e os seus Companheiros.

∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞
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