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Objetivos:

·       Aprender a definição de pecados maiores e menores.

·      Aprender como e quando os pecados maiores tornam uma pessoa incrédula.

·       Aprender como os pecados maiores são perdoados.

·       Aprender o destino de uma pessoa que morre com os pecados maiores não perdoados.

·       Conhecer o número de pecados maiores.

·       Aprender quando os pecados menores se transformam em pecados maiores.

Termos em árabe:

·       Kaba'ir (singular  kabirah) - Pecados maiores.

·       Saghair (singular saghirah) - Pecados menores.

·       Shirk - Palavra que envolve atribuir parceiros a Allah, ou atribuir atributos divinos a
outro além de Allah, ou acreditar que a fonte de poder, dano e bênçãos vem de outro
além de Allah.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

·       Tawbah - Arrependimento.

·       Tawhid - A Unidade e Unicidade de Allah com relação a Seu Senhorio, Seus nomes e
atributos, e Seu direito de ser adorado.
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Com relação à sua gravidade, os pecados são
classificados em pecados maiores e menores. Os pecados
maiores são chamados kaba'ir (singular kabirah) e
aparecem no Alcorão 4:131, 42:37, 53:32. Os pecados
menores, ou saghair (singular saghirah), aparecem no
Alcorão 18:49. Todas as ações, incluindo os pecados
maiores e menores são registrados, e seu registro será
dado ao indivíduo no Dia do Juízo Final (Alcorão 18:49, 54:2-3).

Definição de pecado maior[1]
É qualquer pecado pelo qual o Alcorão ou Sunnah prescrevam um castigo neste

mundo, como, por exemplo, o assassinato, o adultério ou o roubo, ou sobre o qual exista
uma ameaça de ira ou castigo de Allah na Outra Vida, bem como qualquer coisa cujo
autor tenha sido amaldiçoado pelo nosso Profeta. 

Definição de pecado menor
Um pecado menor é todo pecado que não tem uma punição prescrita para esta vida ou

uma ameaça associada a ela na Outra Vida.

Os pecados maiores tornam uma pessoa incrédula?
Os pecados danificam a fé ao diminuí-la. A fé de um muçulmano diminui na proporção

da quantidade de seus pecados. No entanto, nem os pecados maiores, nem os menores
eliminam por completo a fé. Um pecado não transforma um muçulmano em incrédulo, a
menos que ele acredite que o pecado seja permitido. Ele pode considerar um pecado
permissível porque se recusa obstinadamente  a reconhecer que Allah proibiu ou dúvida
da profecia de Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Em ambos
os casos, quando o pecado equivale a negar o Alcorão e rejeitar o Profeta Muhammad, o
autor desse pecado entra em incredulidade sem nem sequer ter cometido o pecado. Por
exemplo, se uma pessoa insiste em dizer que Allah permitiu a fornicação, embora saiba
que isso é proibido no Alcorão, ela se converte em incrédula. Caso contrário, não
consideramos que as pessoas se tornem não-muçulmanas devido a um pecado que
cometeram.

A pessoa que comete um pecado é considerada muçulmana, a prova disso está no
Alcorão e nas Tradições Proféticas (sunnah):

1.     O Alcorão diz:

"Allah jamais perdoará a quem Lhe atribuir parceiros; porém, fora
disso, perdoa a quem Lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Allah
cometerá um pecado ignominioso." (Alcorão 4:48)
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2.     Quem morrer sem associar parceiros a Allah, entrará no Paraíso.[2]

3.     Aquele que crê no Tawhid entrará no Paraíso mesmo se fornicar e roubar.[3]

Havia um alcoólatra no tempo do Profeta. Uma vez, quando foi punido, um muçulmano
o amaldiçoou. O Profeta proibiu aquele muçulmano de amaldiçoar o seu companheiro e
disse: 'Por Allah, não o amaldiçoes, pois, ele ama Allah e Seu Mensageiro.'[4] Devido à
sua crença em Allah e Seu Profeta, o pecado maior que ele estava fazendo não apagou
toda a sua fé.

Como os pecados maiores são perdoados?
Os pecados maiores podem ser perdoados das seguintes formas:

a)    Através do arrependimento sincero, que consiste em deixar o pecado, ter remorso por tê-lo
cometido e nunca mais o cometê-lo. Se o pecado envolve ter prejudicado outras pessoas, então,
além do que foi mencionado antes, ele também deve restaurar os direitos ou propriedade, ou
buscar o perdão dessa pessoa.

Quando Deus vê esse arrependimento sincero de um de Seus servos - um servo que
verdadeiramente volta arrependido ao seu Senhor com temor e esperança - Ele não apenas
perdoará o pecado, mas o substituirá por boas ações. Essa é a infinita graça e misericórdia de
Allah. Justamente após mencionar sobre os pecados do shirk, assassinato e adultério, Allah diz o
seguinte: "Salvo aqueles que se arrependerem, crerem e praticarem o bem; a estes, Allah
computará as más ações como boas, porque Allah é Indulgente, Misericordiosíssimo." (Alcorão
25:70) Essa bênção é apenas para aqueles que têm fé, cujo arrependimento é sincero e que se
esforçam para fazer boas ações.

b)   Por pura graça, generosidade e favor de Allah. Portanto, Allah pode perdoar a quem quiser,
sem que esse indivíduo tenha realmente se arrependido.

c)    Pela realização de certas ações, como o Hajj, de acordo com alguns eruditos.

Destino de uma pessoa que morre cometendo pecados
maiores
A pessoa que morre devido a um grande pecado sem se arrepender, ficará sob o critério de Allah.
Se Allah quiser, primeiro Ele pode castigá-lo de acordo com seus pecados e depois disso,
colocá-lo no Paraíso. Allah também pode simplesmente perdoá-lo e colocá-lo diretamente no
Paraíso, sem castigo algum.[5]

Exemplos de pecados maiores
Alguns dos maiores pecados do coração são o orgulho, a hipocrisia, o desespero da

misericórdia de Deus e sentir-se seguro do decreto divino, a ganância e a inveja.
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Alguns dos maiores pecados da língua são mentir, fazer falsas promessas, falar sem
conhecimento, caluniar mulheres castas, gabar-se e ridicularizar outros.

Outros pecados graves incluem racismo (injuriar a etnia de alguém), suborno,
desobediência aos pais, romper os laços de parentesco, prejudicar o próximo, maltratar os
animais, consumir drogas e embriagantes, a fornicação e roubo.

Relação entre pecados menores e maiores e a quantidade
de pecados maiores

Quantos pecados maiores existem? Eles variam de quatro a setecentos. Uma obra
sobre pecados maiores de um famoso estudioso, Imam Adh-Dhahabi, lista 70. O Imam
Haytami, outro erudito, descreve cerca de 476 pecados maiores. O famoso companheiro
do Profeta Muhammad, Ibn Abbas, que Allah esteja comprazido com ele, disse que os
pecados maiores estão "mais próximos de 700 do que de sete, exceto que nenhum pecado
é 'maior' quando se busca o perdão dele (ou seja, quando alguém se arrepende
corretamente [tawbah]), assim como nenhum pecado é 'menor' se alguém persiste nele."
[6]

Pecados menores podem se tornar maiores por:

·       Persistência e repetição.

·       Menosprezar ou minimizar o pecado.

·       Comemorar o pecado e orgulhar-se dele.

·       Anunciar o pecado e contá-lo aos demais.

 

Notas de rodapé:

[1] Al-Kabair by al-Dhahabi tahqiq Muhi ud Din Mistu, p. 36

[2] Sahih Muslim

[3] Sahih Muslim

[4] Sahih Al-Bukhari

[5] Shar Aqeeda al-Wasitiia, Khalil a-Harras, p. 190-192
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[6] Mukhtasar Minhaj ul-Qasidin, p. 257
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