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Objetivos: 

·       Aumentar nosso conhecimento sobre os pecados maiores.

·       Aprender como evitar os pecados maiores

·       Entender como se arrepender dos pecados maiores.

Termos em árabe:

·       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

·       Hadith - (plural - ahadith) é uma peça de informação ou uma história. No Islam é uma
narrativa registrada dos ditos e ações do Profeta Muhammad e seus companheiros.

·       Zakah - Caridad obrigatória.

·       Ramadan - O nono mês do calendário lunar islâmico. É o mês em que o jejum
obrigatório foi prescrito.

·       Hajj - A peregrinação a Meca, onde o peregrino realiza um conjunto de rituais. O Hajj
é um dos cinco pilares do Islam, que todo muçulmano adulto deve executar pelo menos
uma vez na vida, se tiver os meios financeiros e for fisicamente capaz.

6.  Dar as costas e fugir da batalha é um dos principais pecados. É uma ação que pode
desmoralizar outros soldados e pode expor toda a comunidade ao ataque impiedoso do inimigo.

7.  Aqueles que difamam as mulheres castas e crentes são amaldiçoados nesta vida e na outra:
porque para eles é um castigo severo (Alcorão 24:23). Allah, o Todo-Poderoso, deixa claro que
quem quer que acuse injustamente uma mulher casta e livre de cometer adultério é amaldiçoado
tanto nesta vida quanto na outra.
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Os pecados maiores que estamos examinando
são de um hadith autêntico e são frequentemente
chamados de sete pecados maiores. Esse hadith
não limita os pecados principais aos mencionados
nele. No entanto, existem muito mais pecados
maiores, talvez até mais de setenta e, abaixo,
listamos alguns dos mais graves: 

·       Não rezar

·       Não pagar zakah

·       Quebrar o jejum durante o Ramadan sem desculpa

·       Não realizar o Hajj quando tiver condições

Esses pecados maiores relacionados com manter a fé e praticar o Islam como deve ser
praticado. Negligenciar os deveres religiosos pode ter consequências desastrosas. O
profeta Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: "O
Islam foi construído sobre cinco pilares: testemunhar que não há verdadeira
divindade exceto Allah e que Muhammad é o Seu Mensageiro, fazer as orações,
pagar o Zakah, fazer o Hajj - peregrinação até a casa e jejuar no mês do Ramadan."
[1]

Outros pecados maiores estão mais preocupados com os danos causados às famílias e
comunidades. Por exemplo, o Profeta Muhammad disse em um hadith autêntico: "Quem
não está a salvo de transgredir seu vizinho não entrará no Paraíso."[2]  É por esse motivo
que muitas ações são proibidas por Allah e consideradas pecados importantes. Esses
incluem os seguintes pecados principais:

·       Mostrar desrespeito para com os pais

·       Romper laços com familiares

·       Ingerir álcool

·       Apostar

·       Roubar

·      Subornar

·       Adulterar

·       Sodomizar

Pecados maiores também incluem aquilo que vai contra os ideais islâmicos básicos de
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honestidade e confiança. Ser confiável implica em ser honesto, justo nos negócios e
pontual, também é honrar relações de confiança e manter promessas e
comprometimentos. O Profeta Muhammad era conhecido, mesmo antes de sua Profecia,
como Al-Amin (o confiável). Consequentemente, deve-se incluir na lista de pecados
maiores:

·        Prestar falso testemunho

·        Mentir

·        Caluniar

Evitar pecados maiores
O Profeta Muhammad disse: "... transgressão é aquilo que desequilibra a sua alma e

que você não gostaria que as pessoas soubessem a respeito.[3]  Ele também disse:
"Consulte seu coração. Justiça é aquilo com a qual a alma se sente à vontade e o coração
se sente tranquilo. E o que é errado é aquilo que desequilibra a alma e causa desconforto
no peito... "

Uma pessoa é capaz de evitar muitos pecados rezando cinco vezes por dia, lendo ou
recitando o Alcorão, observando os cinco pilares do Islam e mantendo-se ocupado em Sua
lembrança. Ao fazer isso, deixamos muito pouco tempo livre no qual o comportamento
pecaminoso pode ocorrer. Como seres humanos, caímos em erros e pecados, no entanto,
devemos tentar o nosso melhor para evitar todos os pecados, especialmente os principais,
porque são muito desagradáveis para Allah e, como sabemos, eles comprometem nosso
contentamento nesta vida e na futura. E quando caímos em pecado, devemos nos
arrepender e implorar pela misericórdia e perdão de Deus.   

Muitos acreditam que seus pecados são muito grandes e frequentes para que Allah
venha perdoá-lo. O Islam, no entanto, é a religião do perdão e Allah ama perdoar. Embora
os pecados da humanidade possam chegar tão alto quanto as nuvens do céu, Allah
perdoará e continuará perdoando até que a Hora Final esteja quase sobre nós.

"Exceto quem se voltar arrependido e crer e fizer o bem; então,
esses entrarão no Paraíso - e não sofrerão injustiça alguma."
(Alcorão 19:60)

O arrependimento é essencial para uma pessoa levar uma vida contente. A
recompensa do arrependimento é a paz de espírito e o perdão e o prazer do
Todo-Poderoso. No entanto, existem três condições para o arrependimento: desistir do
pecado, sentir arrependimento de cometê-lo e resolver nunca mais voltar a esse pecado.
Se essas três condições forem cumpridas com sinceridade, Allah perdoará. Se o pecado
estiver relacionado aos direitos de outra pessoa, existe uma quarta condição, que é
restaurar, se possível, os direitos retirados. 

Isso conclui nossas lições sobre pecados maiores no Islam. 
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Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[2] Sahih Al-Bukhari

[3] Sahih Muslim
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