337640 - O conceito de lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’) e sua
importância
Pergunta

Há quem diga que foram os Kharijitas que inventaram a expressão lealdade e repúdio (al-wala'
wa'l-bara'), e usaram essas palavras exatas, mas não interpretaram a frase de uma forma
abrangente que incluía a crença ('aqidah).

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.

Lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’) é um dos princípios básicos do
Tawhid (aﬁrmação da unicidade de Allah)
Lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’) é um dos princípios básicos do Tawhid e é comprovado
tanto em palavras quanto em signiﬁcado
Allah, exaltado seja, diz (interpretação do signiﬁcado):
“Ó vós que credes! Não tomeis por aliados os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns aos outros.
E quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Allah não guia o povo injusto. Então, tu vês
aqueles, em cujos corações há enfermidade, se apressarem para eles, dizendo: "Receamos nos
alcance um revés." Quiçá, pois, Allah faça chegar a vitória ou uma ordem de Sua parte. Então,
tornar-se-ão arrependidos daquilo de que guardaram segredo, em suas almas. E os que creem
dirão: "São estes os que juraram, por Allah, com seus mais solenes juramentos, estar convosco?"
Mas, anular-se-ão suas obras, e, eles se tornarão perdedores. Ó vós que credes! Quem de vós
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apostata de sua religião, Allah fará chegar, em seu lugar, um povo que Ele amará e que O amará;
e que será humilde com os crentes, poderoso com os renegadores da Fé. Lutará no caminho de
Allah e não temerá repreensão de quem quer que seja. Esse é o favor de Allah, que Ele concede a
quem quer. E Allah é Muniﬁcente, Onisciente. Vossos aliados são, apenas, Allah e Seu Mensageiro
e os que creem: aqueles que cumprem a oração e concedem az-zakah, enquanto se curvam
diante de Allah. E quem se alia a Allah e a Seu Mensageiro e aos que crêem triunfará, por certo, o
partido de Allah é o vencedor.”
[al-Ma’idah 5: 51-56]
“E quando Abraão disse a seu pai e a seu povo: "Por certo, estou em rompimento com o que
adorais, Exceto com Quem me criou; então, por certo, Ele me guiará. ”
[az-Zukhruf 43: 26-27]
“Com efeito, há para vós belo paradigma em Abraão, e nos que estavam com ele, quando
disseram a seu povo: "Por certo, estamos em rompimento convosco e com o que adorais, em vez
de Allah; renegamo-vos, e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão, para sempre, entre nós e vós,
até que creiais em Allah, só n’Ele"”
[al-Mumtahinah 60: 4].
E há outros versículos que falam da obrigação de tomar os crentes como aliados e amigos, que
proíbem tomar os incrédulos como tal, e que falam da obrigação de rejeitá-los e ao que eles
adoram.
Ahmad (22132) narrou de Mu'adh que perguntou ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele) sobre o melhor da fé, e ele disse: “O melhor da fé é amar pela causa
de Allah e odiar pela causa de Allah e manter sua língua ocupada em mencioná-Lo”. Shu'ayb alArna'ut disse: É sahih por causa de evidências que corroboram.
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At-Tabaraani narrou de Ibn 'Abbas (que Allah esteja satisfeito com ele) que o Profeta (que a paz e
as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “O mais forte vínculo de fé é tomar os crentes como
aliados e amigos pela causa de Allah e considerar os incrédulos como inimigos pela causa de
Allah, amar pela causa de Allah e odiar pela causa de Allah, gloriﬁcado e exaltado seja”
classiﬁcado como sahih por al-Albani em Sahih al-Jaami’ as-Saghir, n° 2539.

O conceito de lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’)
Shaikh Ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele) foi questionado: Por favor, você poderia
explicar o conceito de lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’): a quem se aplica e se é permitido
tomar os incrédulos como aliados e amigos?
Ele respondeu: o que se entende por lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’) é amar os crentes e
tomá-los como aliados e amigos, e odiar os incrédulos, considerá-los como inimigos e rejeitar a
eles e sua religião. Isso é o que se entende por lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-bara’), como
Allah, gloriﬁcado seja, diz na Suratul-Mumtahinah (interpretação do signiﬁcado):
“Com efeito, há para vós belo paradigma em Abraão, e nos que estavam com ele, quando
disseram a seu povo: "Por certo, estamos em rompimento convosco e com o que adorais, em vez
de Allah; renegamo-vos, e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão, para sempre, entre nós e vós,
até que creiais em Allah, só n’Ele"”
[al-Mumtahinah 60: 4].
Odiá-los e considerá-los inimigos não signiﬁca que você deva maltratá-los ou desrespeitá-los se
eles não estiverem em estado de guerra com os muçulmanos. Ao contrário, signiﬁca odiá-los em
seu coração e considerá-los como inimigos em seu coração, e não os tomar como amigos. Mas
você não deve ofendê-los, prejudicá-los ou maltratá-los. Se eles te cumprimentarem, então
retribua a saudação, aconselhe-os sinceramente e direcione-os a fazer o bem, como Allah,
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gloriﬁcado e exaltado seja, diz (interpretação do signiﬁcado):
“E não discutais com os seguidores do Livro senão da melhor maneira - exceto com os que, dentre
eles, são injustos”
[al-‘Ankabut 29: 46].
O Povo do Livro engloba os judeus e cristãos, e outros incrédulos a quem foi garantida a
segurança; aqueles que têm um tratado de paz com os muçulmanos; ou que estejam vivendo sob
o domínio muçulmano. Mas, quem dentre eles cometer injustiça será punido por sua injustiça e
transgressão, caso contrário, o que é prescrito para o crente é argumentar com eles da melhor
maneira, tanto com os muçulmanos, quanto com os incrédulos, enquanto os odeia pela causa de
Allah, em razão do versículo citado acima.
Fim da citação de Majmu’ Fataawa Ibn Baaz (5/246).
Shaikh Ibn ‘Uthaimin (que Allah tenha misericórdia dele) foi questionado: O que é lealdade e
repúdio (al-wala’ wa’l-bara’)?
Resposta: Repúdio e lealdade pela causa de Allah, gloriﬁcado seja, signiﬁca que uma pessoa
repudia tudo o que Allah negou, como Ele, gloriﬁcado e exaltado seja, diz (interpretação do
signiﬁcado):
“Com efeito, há para vós belo paradigma em Abraão, e nos que estavam com ele, quando
disseram a seu povo: "Por certo, estamos em rompimento convosco e com o que adorais, em vez
de Allah; renegamo-vos, e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão, para sempre, entre nós e vós,
até que creiais em Allah, só n’Ele"”
[al-Mumtahinah 60: 4].
Isso é aplicável aos politeístas que associam outros com Allah, como Ele, exaltado seja, diz
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(interpretação do signiﬁcado):
“E é uma proclamação de Allah e de Seu Mensageiro aos homens, no dia da Peregrinação maior:
que Allah e Seu Mensageiro estão em rompimento com os idólatras”
[at-Tawbah 9: 3].
Portanto, todo crente deve repudiar todo politeísta e incrédulo. Isso diz respeito às pessoas.
Da mesma forma, o muçulmano deve repudiar todo ato que não agrade a Allah e Seu Mensageiro,
mesmo que não constitua incredulidade, como: maldade e pecado. E Allah, gloriﬁcado seja, diz
(interpretação do signiﬁcado):
“Mas Allah vos fez amar a Fé e aformoseou-a, em vossos corações, e vos fez odiar a renegação da
Fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os assisados”
[al-Hujuraat 49: 7].
Fim da citação de Fataawa Arkaan al-Islam, p. 183.
Shaikh Saalih al-Fawzaan (que Allah o preserve) disse no Sharh Nawaqid al-Islam (pag. 158): O
Shaikh (que Allah tenha misericórdia dele) referiu-se a uma forma de se tornar aliado dos
incrédulos em que houvesse apoio a eles, por outro lado, tomá-los como aliados inclui amá-los no
coração, apoiá-los contra os muçulmanos, elogiá-los e assim por diante. Allah, gloriﬁcado e
exaltado seja, ordenou aos muçulmanos que considerassem os incrédulos como inimigos, que os
odiassem e repudiassem. Isso é o que é chamado, no Islam, de lealdade e repúdio (al-wala’ wa’lbara’). Fim da citação.

Conexão entre os Kharijitas e a frase “Lealdade e repúdio (al-wala’ wa’l-
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bara’)”
Não sabemos se os Kharijitas tinham qualquer visão particular sobre a questão da lealdade e
repúdio (al-wala’ wa’l-bara’), mas aqueles que vão a extremos ao rotular as pessoas como
incrédulos (fazer takﬁr) nos tempos modernos podem usar este conceito como uma desculpa para
seu extremismo. Isso se deve a um mal-entendido desse conceito e do que ele implica, porém não
porque haja algum problema com o próprio conceito.
E Allah sabe melhor.
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