Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
“A cobiça destrutiva e suas consequências em nossa realidade”
Louvado seja Allah, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade
exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo
e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de
Allah, sua família, e seus companheiros

Essa realidade foi caracterizada pela apegação à cobiça (se gabar e exaltar mostrando o
número de bens que tem) em tudo, de modo que, quem tem uma página no Facebook
procura se gabar em ter o maior número de admiradores e seguidores, outros se
orgulham pelo número de visualizações de seus vídeos e alguns até pedem uma
admiração (like) pelo que está sendo publicado. Isso tudo somente para se mostrar e se
orgulhar diante das pessoas.
Como também há alguns que se gabam pelas suas posições, diplomas e títulos científicos
que obtiveram, pois buscam o conhecimento para aumentar o número de reuniões com
os estudiosos e, se escrevem um livro, por exemplo, orgulham-se do número de leitores
e compradores do mesmo. Além disso, Ibn al-Jawzi, um dos estudiosos muçulmanos,
falou em seu livro (vestindo o diabo) que um grande número de estudantes busca
conhecimento ao se reunir com os estudiosos, não para se beneficiarem, mas sim para
se gabarem dos status, diplomas e os títulos que obtêm.
Teme-se também, que estas pessoas, assim como os antepassados, sejam informadas
no dia do juízo final, assim como o Profeta (S.A.A.W) explicou: “Serão levados (perante
Deus) no dia do juízo final aqueles que buscaram o conhecimento, e lhe serão
relembrados os dons recebidos de Deus na vida mundana, Deus lhe perguntará: ‘E
como agiste para os agradecer? Por Ti, adquiri conhecimentos e o repassei, Dirá
(Deus): ‘Estas mentindo! Estudaste e adquiriste conhecimentos tão-somente para que
dissessem que eras um sábio, e assim foi dito.’ Ato contínuo, será arrastado sobre o
seu rosto, e será atirado ao Inferno.”
Existe também aquele tipo de pessoa que se gaba pelo número de viagens, visitas a
pontos turísticos nos países e nas cidades globais.
Há quem se gabe pelo dinheiro que Deus lhe deu, então o Todo-Poderoso revelou na
surata Al Kahf versículo 34: “E abundante era a sua produção. Ele disse ao seu vizinho:
Sou mais rico do que tu e tenho mais poderio. ”, como também o Altíssimo mencionou

na surata Al Hadid versículo 20: “Sabei que a vida terrena é tão-somente jogo e
diversão, veleidades, mútua vanglória e rivalidade, com respeito à multiplicação de
bens e filhos; é como a chuva, que compraz aos cultivadores, por vivificar a plantação;
logo, completa-se o seu crescimento e a verás amarelada e transformada em feno”.
De fato, Deus revelou uma surata a esse respeito, surata "AT TACÁÇUR" (A COBIÇA),
mencionando em seu começo versículos 1 e 2: “A cobiça vos entreterá, até que desçais
aos sepulcros.”, isso inclui todas as variedades de cobiças mencionadas anteriormente,
no sentido de que quando Deus Altíssimo disse “A cobiça vos entreterá” não apenas se
referindo ao dinheiro, ou apenas com os filhos, propriedades e bens, número de
admiradores ou número de seguidores, mas sim em tudo que pertence ao mundo, e
cada cobiça que não te beneficie no dia do juízo final.
Entre as cobiças destrutivas, está também a multiplicação de casas, fazendas, carros e
telefones celulares, nos quais a exaltação se tornou aparente, até que as pessoas
começaram a extravagar descoordenadamente, e teme-se que eles se ingressem na
maldade, injustiça e na arrogância. Além de poder chegar a perder estes benefícios por
má administração.
Precisamos de uma atitude honesta com nós mesmos, o amor às cobiças dominou
nossos corações, pois começamos a nos gabar entre nós pelo o que possuímos, seja
dinheiro, propriedades, inteligência, estudos, filhos, família, passaporte ou até mesmo
pelo número de fãs e seguidores nas páginas de mídia social.

