22237 - Condições das boas ações
Pergunta

Quais são as condições que devem ser cumpridas para um ato ser considerado virtuoso?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O Shaikh al-Shanqiti disse:
O que se entende na ayah
“(...)que fazem as boas obras...”
[al-Kahf 18:2 – interpretação do signiﬁcado]
É explicado em outras ayaat que indicam que uma ação não pode ser boa (virtuosa) a menos que
atenda três condições:
1 – Deve ser feita de acordo com aquilo que foi trazido pelo Profeta (que a paz e as bênçãos de
Allah estejam sobre ele). Qualquer ação que vá contra aquilo que foi trazido pelo Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) não é virtuosa, ao contrário, é falsa. Allah diz
(interpretação do signiﬁcado):
“(...)E o que o Mensageiro vos conceder, tomai-o;”
[al-Hashr 59:7]
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“Quem obedece ao Mensageiro, com efeito, obedece a Allah”
[al-Nisa’ 4:80]
“Ou têm eles parceiros que legislaram, para eles, o que, da religião, Allah não permitiu?”
[al-Shoora 42:21]
E existem muitas outras ayaat similares,
2 – Quem as faz deve ser sincero em suas intenções para com Allah. Ele diz (interpretação do
signiﬁcado):
“E não lhes fora ordenado senão adorar a Allah, sendo sinceros com Ele na devoção (abstendo-se
de atribuir parceiros a Ele)”
[al-Bayyinah 98:5]
“Dize: "Por certo, foi-me ordenado adorar a Allah, sendo sincero com Ele, na devoção. E foi-me
ordenado ser o primeiro dos moslimes. Dize: "Por certo, temo, se desobedeço a meu Senhor, o
castigo de um formidável dia." Dize: "A Allah adoro, sendo sincero com Ele, em minha devoção.
Então adorai o que quiserdes, além dEle.”
[al-Zumar 39:11-15]
E existem muitas outras ayaat parecidas,
3 – Deve ser feita com base em fé e crença sólida, porque a ação é o telhado e a crença (‘aquidah)
é a base. Allaah diz (interpretação do signiﬁcado):
“A quem faz o bem, seja varão ou varoa, enquanto crente, certamente, fá-lo-emos viver vida
benigna....”
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[al-Furqaan 16:97]
Assim, a fé é descrita como pré-requisito para a ação.
O conceito deste pré-requisito é explicado em muitos lugares, tal como quando Allah descreve as
ações dos não crentes:
“E referir-nos-emos às obras que ﬁzeram, e fá-las-emos partículas dispersas no ar”
[al-Furqaan 25:23]
“E os que renegam a Fé, suas obras são como miragem em uma planície”
[al-Nur 24:39]
“O exemplo das obras dos que renegam a seu Senhor é como cinza, em que o vento sopra,
intensamente, em dia tempestuoso.”
[Ibraahim 14:18]
E existem muitas ayaat similares, como explicado acima.
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