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A desobediência é o oposto da obediência a Allaah, e o termo abrange tanto a sair de umA desobediência é o oposto da obediência a Allaah, e o termo abrange tanto a sair de um
comando bem como perpetrar no que é proibido. Nós já aprendemos que a fé é poucocomando bem como perpetrar no que é proibido. Nós já aprendemos que a fé é pouco
mais de setenta ramos, o maior dos quais é dizer: mais de setenta ramos, o maior dos quais é dizer: “Ninguém tem o direito de ser adorado“Ninguém tem o direito de ser adorado
verdadeiramente excepto Allaah”verdadeiramente excepto Allaah”, e o mais baixo dos quais é remover algo prejudicial do, e o mais baixo dos quais é remover algo prejudicial do
caminho. Portanto, os ramos da fé não têm um nível em termos de tamanho e importância,caminho. Portanto, os ramos da fé não têm um nível em termos de tamanho e importância,
e o mesmo pode ser dito para a desobediência. Alguns pecados anulam a própria fé, comoe o mesmo pode ser dito para a desobediência. Alguns pecados anulam a própria fé, como
no seguinte versículo:no seguinte versículo:

““Então, (Então, (Fir'awnFir'awn)desmentiu e desobedeceu.”)desmentiu e desobedeceu.” [Surah An-Nazi'at: 21] [Surah An-Nazi'at: 21]

Alguns pecados estão num nível mais baixo: o perpetrador não sai do estado da fé, mas aAlguns pecados estão num nível mais baixo: o perpetrador não sai do estado da fé, mas a
sua fé é definitivamente diminuída por cometer esses pecados. Quando alguém cometesua fé é definitivamente diminuída por cometer esses pecados. Quando alguém comete
um pecado grave,  como a prostituição,  o consumo do álcool ou roubo, quando ele aoum pecado grave,  como a prostituição,  o consumo do álcool ou roubo, quando ele ao
mesmo tempo não acredita  que essas  acções  são  admissíveis,  a  piedade,  a  justiça  e  amesmo tempo não acredita  que essas  acções  são  admissíveis,  a  piedade,  a  justiça  e  a
iluminação deixam o seu coração, mesmo que o nível básico de aceitação ou a crença emiluminação deixam o seu coração, mesmo que o nível básico de aceitação ou a crença em
Allaah permanece no seu coração. Se ele se arrepender a Allaah e praticar as boas acções, aAllaah permanece no seu coração. Se ele se arrepender a Allaah e praticar as boas acções, a
luz  e  a  piedade retornam ao seu coração.  Mas se ele  persistir  em cometer  pecados,  aluz  e  a  piedade retornam ao seu coração.  Mas se ele  persistir  em cometer  pecados,  a
cobertura sobre o seu coração vai aumentar e crescer ao ponto de cobrir completamente ocobertura sobre o seu coração vai aumentar e crescer ao ponto de cobrir completamente o
seu coração – procuramos o refúgio em Allaah – nesse momento ele não vai distinguir oseu coração – procuramos o refúgio em Allaah – nesse momento ele não vai distinguir o
bem do mal.bem do mal.

Num Num hadithhadith relatado por Imaam Ahmad, Abu Hurairah (que Allaah esteja satisfeito com relatado por Imaam Ahmad, Abu Hurairah (que Allaah esteja satisfeito com
ele) narrou que o Mensageiro de Allaah (ele) narrou que o Mensageiro de Allaah (SallAllaahu 'alayhi wa sallamSallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: ) disse: 

““Na verdade, quando um crente peca, um ponto preto aparece no seu coração, se ele seNa verdade, quando um crente peca, um ponto preto aparece no seu coração, se ele se
arrepender,  desistir,  e  suplicar  (a  Allaah)  o  perdão,  então  o  seu  coração  vai  serarrepender,  desistir,  e  suplicar  (a  Allaah)  o  perdão,  então  o  seu  coração  vai  ser
purificado. Mas, se aumentar (nos seus pecados), então o local aumenta e cresce até quepurificado. Mas, se aumentar (nos seus pecados), então o local aumenta e cresce até que
o seu coração seja coberto pelo  o seu coração seja coberto pelo  RanRan (cobertura de pecados e más acções) que Allaah (cobertura de pecados e más acções) que Allaah
mencionou  no  mencionou  no  Qur'aanQur'aan:  Não!  Mas  o  que  eles  cometiam  lhes  :  Não!  Mas  o  que  eles  cometiam  lhes  enferrujouenferrujou os  seus os  seus
corações.”corações.” [Surah Al-Mutaffifin:14] [Surah Al-Mutaffifin:14]
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