
 

ORDENAR O BEM                       
E PROIBIR O MAL 

 “Por aquele em cuja mão está a minha alma! Ou vocês ordenam o bem e proíbem o mal, ou [em breve]  
Allah vos enviará um castigo Dele; depois vocês O invocarão, mas Ele não vos responderá [à súplica].”  

[Sunnan At-Tirmidhii no.2169] 
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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعُد:  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

Quanto ao que se segue: 

Allah – O Altíssimo – disse:  

ئَِك هُ  ةٌ يَْدعُوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولََٰ نكُْم أُمَّ ُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلتَكُن ِمِّ  

“Que surja de vocês um grupo de pessoas convidando ao que é bom 

[Islão], ordenando Al-Ma'ruuf (isto é, o Monoteísmo Islâmico e tudo o 

que o Islão ordenou) e proibindo Al-Munkar (politeísmo e descrença e 

tudo que o Islão proibiu). E são eles os que são bem-sucedidos.” 

[Suurat Aal-Imraan: 104] 

َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَتَأُْمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف   " َعْن ُحذَْيفَةَ ْبِن اْليََماِن، َعِن النَّبِيِِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل 

ُ أَْن يَْبعََث َعلَيْ  ." تَْدعُونَهُ فَالَ يُْستََجاُب لَكُْم كُْم ِعقَابًا ِمْنهُ ثُمَّ َولَتَْنَهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر أَْو لَيُوِشَكنَّ َّللاَّ  

Hudhaifah bin Al-Yamaan رضي َّللاِّ عنه narrou que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Por Aquele em cuja mão está a minha alma! Ou vocês ordenam o bem 

e proíbem o mal, ou [em breve] Allah vos enviará um castigo Dele; 

depois vocês O invocarão, mas Ele não vos responderá [à súplica].” 

Fonte: Sunnan At-Tirmidhii (no.2169); Classificado hasan (bom) por 

Chaikh Al-Albaanii. 
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Chaikhul Islaam Ibn Taymiyyah  رحمه هللا (que Allah tenha misericórdia para 

com ele) disse: 

“Ordenar a aderência à Sunnah e proibir a bid’ah (inovação) é um caso 

de ordenar o bem e proibir o mal, sendo uma das mais virtuosas e justas 

ações. Assim, é obrigatório fazê-lo por Allah e de acordo com a Sunnah.” 

Fonte: Minhaaj As-Sunnah (5/253). 

 

Chaikh Rabii bin Haadii حفظه هللا (que Allah o preserve) foi questionado o 

seguinte: 

“Entre os cabecilhas dos Ahlul-Bidah [ou seja, os líderes das pessoas das 

inovações na religião] há aqueles que enganam as pessoas e dizem: ‘De 

facto, existem diferenças até mesmo nos fundamentos da religião.’” 

Chaikh Rabii bin Haadii حفظه هللا respondeu: 

“Está bem, se há diferenças, e nós digamos que existem diferenças nas 

questões fundamentais e subsidiárias da religião, no entanto, qual é a 

ordem de Allah sobre essas diferenças? Existe uma solução para essas 

diferenças? O facto de existirem diferenças é uma mera prova para os 

defensores das inovações na religião permanecerem e ficarem firmes na 

falsidade e orientação desviada [da verdade]?!  

Esses Ikhwaan al-Muslimiin querem que tu fiques calado sobre os 

Raafidah, calado sobre os Khawaarij, calado sobre os Mu'tazilah, calado 

sobre os adoradores das sepulturas, porquê? Porque eles querem alegar 

que os Salaf-us-Saalih (Predecessores Piedosos) tinham diferenças entre 

eles [nos aspectos da Crença], da mesma forma que há diferenças entre 

nós e eles; então nós os abandonamos (boicotamos)! Os Companheiros 

عنه َّللاِّ  مرضي   não abandonaram aqueles que se opunham a eles? O 

Mensageiro de Allah وسلم عليه  هللا   não abandonou aqueles que se صلى 

opunham a Ele? Ele ملسو هيلع هللا ىلص não estabeleceu os ordens e proibições de Allah e 

não repreendeu (refutou) aqueles que chegaram a extremos na 

adoração? Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse:  

 فََمْن َرِغَب َعْن سُنَّتِي فَلَْيَس ِمنِِّي 

“Aquele que abandona (isto é, não segue) a minha Sunnah (caminho) 

não é de mim (isto é, dos meus seguidores)...” [1] 
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Porque é que Allah - O Abençoado e O Altíssimo - elogiou esta Ummah 

(isto é, os Muçulmanos) como aqueles que ordenam o bem e proíbem o 

mal: 

ٍة أُۡخِرَجۡت ِللنَّاِس تَۡأُمُروَن بِ  ِ ٱَوتُۡؤِمنُوَن بِ  رِ ڪَ ۡلُمنٱَوتَۡنَهۡوَن َعِن  ۡلَمۡعُروفِ ٱكُنتُۡم َخۡيَر أُمَّ     َللَّ

“Vocês [verdadeiros crentes no Monoteísmo Islâmico e verdadeiros 

seguidores do Profeta Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص e da sua Sunnah] são os melhores 

dos povos como exemplo para a humanidade; vocês ordenam Al-

Ma'ruuf (ou seja, o Monoteísmo Islâmico e tudo o que o Islão ordena) e 

proíbem Al-Munkar (politeísmo, descrença e tudo o que o Islão proíbe) 

e vocês acreditam em Allah.”  

[Suurat Aal-Imraan: 110] 

Portanto, uma das ações mais repugnante, mais corrompida e mais 

maligna é se opor aos fundamentos [da Religão]; eles (as pessoas das 

inovações na religião) se opõem ao Senhor de tudo o que existe [Allah] e 

ao Seu Nobre Mensageiro [Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص]. Então, devemos permanecer 

calados sobre aqueles que se opõem aos fundamentos - aqueles que se 

opõem ao Alcorão e à Sunnah do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص? 

Aquele [inovador] que repreende os que dizem “O nosso Senhor [Allah] 

está acima dos céus e ascendeu acima do Seu Trono [de uma maneira que 

convém à Sua Majestade]” e ele (o inovador) afirma que Allah não tem 

um lugar [fixo], nem acima, nem abaixo, nem à direita nem à esquerda; 

então, ficamos calados sobre isso?!?! 

Devemos permanecer calados sobre quem diz: “Eu invoco isto e aquilo 

[além de Allah], procuro libertação (salvação) de outros além de Allah, 

sacrifico animais para outros além de Allah?”  

Allah - O Altíssimo - disse: 

ن يَۡدعُواْ ِمن ُدوِن  ِ ٱَوَمۡن أََضلُّ ِممَّ َمةِ ٱإِلَىَٰ يَۡوِم  ۥَۤمن َّلَّ يَۡستَِجيُب لَهُ   َللَّ ٰـَ ِفلُونَ  ِهمۡ ٮ  َوهُۡم َعن ُدَعآ ۡلِقيَ ٰـَ َغ  

“E quem é mais desviado [na religião e no intelecto] daquele que invoca 

além de Allah aqueles que não lhe responderão até o dia da ressurreição 

e que desconhecem a sua invocação [que está sendo dirigida a eles]?”  

[Suurat-ul-Ahqaaf: 5] 
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E Allah julgou que ele (isto é, aquele que invoca outros além de Allah e 

associa outros com Allah) entrará no fogo – procuramos o refúgio em 

Allah. 

[Os inovadores na religião] são pessoas sem valor e eu não sei como os 

Salafis [isto é, os seguidores do Alcorão e da Sunnah com o entendimento 

dos Salaf-us-Saalih (Predecessores Piedosos)] podem ser confundidos 

com pessoas desse tipo de dúvidas [religiosas]?!  

Tu tem provas e evidências contigo, e com a tua capacidade, podes 

enfrentar essas pessoas e afugentá-las com as provas e evidências; no 

entanto, sentas-te [em silêncio] e assim deixas que a dúvida [religiosa] te 

atinja?! Bombardeia-os com as provas e evidências que estão contigo [do 

Alcorão e da Sunnah]!” 

 

Fonte: Fataawaa Al-Aqiidah wal-Manhaj de Chaikh Rabii bin Haadii 

(páginas: 24-25). 

Referência:  

[1] Al-Bukhaarii (no.5063); Muslim (no.1401); Nasaa'i (no.3217); Ad-

Daarimi (no.2215); Ahmad (nos.6477, 13534, 13727, 14045, 23474). 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento. 
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