A DIFAMAÇÃO
Em Nome de Deus, O Misericordioso, O Misericordiador
Louvado seja Deus o 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 Deus estejam sobre o seu Mensageiro, sua
família, e seus companheiros.
Irmãos do Islam: Uma das maiores bênçãos e dadivas que Deus concedeu à sua criação
é a graça da língua, pois Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Maída versículos 8 e
9: “Não o dotamos, acaso, de dois olhos, De uma língua e de dois lábios”. Então este
pequeno órgão que é a língua se o muçulmano o usar para obedecer a Deus,
mencionando seu nome, recitando o Alcorão, e na divulgação da religião, desta forma
alcançará a felicidade nas duas moradas, por outro lado se ele soltar a língua, a qualquer
momento, envolvendo qualquer um que seja, pois ele se exporá ao castigo de Deus
Todo-Poderoso. Muaz bin Jabal, que Deus esteja satisfeito com ele, perguntou ao
Mensageiro de Deus (S.A.A.W), sobre uma obra que o levaria ao céu e o manteria longe
do fogo, o Profeta informou-lhe as qualidades da bondade, suas portas e suas obras, e
depois disse: “Acaso não desejas que te diga quem é o controlador de tudo isto?
Respondeu: “Certamente que sim, ó Mensageiro de Deus!” Nesse momento, estirou a
língua, e disse: “preserve a sua língua!” Perguntou Moaz: “Ó Mensageiro de Deus,
seremos chamados a prestar contas pelo que dizemos?” O Profeta (S) respondeu:
“Oxalá tua mãe te tivesse perdido! As pessoas serão arrastadas pela face ao Inferno,
tão somente em virtude do resultado das suas línguas, isto é, do que falam).”. AHMAD.
Caros muçulmanos: A língua tem muitas adversidades, incluindo calunias, fofocas,
difamação e falsidade, e outras atrocidades que dissipam as boas ações e frustram as
boas obras.
Um dos flagelos mais perigosos da língua que se espalhou entre os povos é a (difamação)
até que o assunto dos conselhos tornou-se sobre a ausência de muçulmanos e sendo
apunhalados em suas honras, e é algo que Deus Todo-Poderoso proibiu e advertiu Seus
servos de comete-lo, e o descreveu como algo repugnante para as almas, pois o
Altíssimo revelou na surata Al Hujarat versículo 12: “ Não vos espreiteis, nem vos
calunieis mutuamente. Quem de vós seria capaz de comer a carne do seu irmão
morto? Tal atitude vos causa repulsa! Temei a Deus, porque Ele é Remissório,
Misericordiosíssimo.”
O Profeta (S.A.A.W) perguntou a seus companheiros: “Sabeis o que significa caluniar?”
Responderam: “Deus e o Seu Mensageiro sabem-no melhor!” O Profeta (S.A.A.W)
disse: “É relatardes sobre vossos irmãos aquelas coisas que os desgostam.” Um, da

roda, perguntou: “Mesmo que sejam coisas plausíveis?” O Profeta (S.A.A.W) disse: “Se
aqueles defeitos que tu mencionas estão presentes na pessoa, então a terás
caluniado; e se o indivíduo não tem o que tu disseste, então o terás difamado.”
(MUSLIM). Há muitas razões pelas quais uma pessoa pode difamar o seu irmão:
Ter raiva de uma certa pessoa: por um ato que prejudica uma certa pessoa e provoque
a sua raiva, então toda vez que a pessoa prejudicada lembre-se do acontecimento que
cause o seu nervosismo, então ela começa a difamar o seu irmão, e o tratamento para
este problema é lembrar das palavras de Deus mencionadas na surata AL Imran do
versículo 133 até 134: “Emulai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor e um
Paraíso, cuja amplitude é igual à dos céus e da terra, preparado para os tementes. Que
fazem caridade, tanto na prosperidade, como na adversidade; que reprimem a cólera;
que indultam o próximo. Sabei que Deus aprecia os benfeitores.”, e relembrar as
palavras do Profeta (S.A.A.W) quando disse: “Àquele quem reprimiu, ou reprime, sua
ira, ao tempo que pôde ter agido, Deus encherá o seu coração de satisfação no dia do
Juízo final.” AL TABARANI.
Concordar com os amigos, elogia-los e ajudá-los na difamação: por medo de ser
rejeitado por ser contra suas ações, pois meu irmão deve lembrar que aqueles que estão
presentes em um conselho em que há difamação, devemos defender o ausente irmão
deste mal, pois o nosso Profeta (S.A.A.W) disse sobre isto: “Quanto àquele que
defender a honra de um irmão, saiba que Deus o manterá afastado do fogo do Inferno
no Dia do Juízo.” (Tirmizi), então se estiver com receio que estas pessoas te afastem de
seus ambientes, lembre-se sempre, afastar-se dessa companhia imoral é uma
obrigação, a fim de preservar sua religião e a sua vida futura, e também preservar a si
mesmo, porque eles, por certo irão te difamar depois de um tempo.
Orgulho e inveja: uma pessoa pode querer diminuir a outra, dizendo por exemplo esta
pessoa é ignorante e inexperiente, e se mostrar perante as pessoas como um dos mais
sábios e dos mais intendidos, pois a inveja o leva a humilhar esta pessoa perante todo o
mundo, de fato, ao fazer isso, ele estará diminuindo o seu valor perante as pessoas e
perante a Deus, pois a arrogância e a inveja provocará a ira e o castigo de Deus.
Ironizar as pessoas: há pessoas que difamam as outras por mera brincadeira, e lembrar
de alguma situação onde ridicularize a pessoa para fazer os outros rirem, de fato, não
se esqueça abençoado por Deus os dizeres do Profeta (S.A.A.W) dizendo: “AI daqueles
que falam mentiras às pessoas para faze-las rir, ai deles, ai deles, ai deles.” TABARANI.
Por fim, meus queridos irmãos, se você ver um defeito em seu irmão, encobre-o e o
aconselhe ou fale com uma pessoa que é capaz de aconselhá-lo e corrigir o seu
comportamento, para que ele possa se arrepender e voltar, a fim de obter o bem de

Deus neste mundo e na outra vida, e não esperar pela sua ausência para expô-lo
perante as pessoas, pois você estará o mais afastado do bem entre as pessoas e o mais
próximo do inferno, porque, por certo a difamação consome as boas ações além de ser
uma das causas do castigo no túmulo e no dia do juízo final, buscamos o refúgio em
Deus para que nos afaste dela. Talvez vocês se lembrem da história do Mi'raj com o
Mensageiro de Deus (S.A.A.W), no hadith de Anas bin Malik, que Deus esteja satisfeito
com ele, relatou que o Profeta (S) disse: “Na noite da Ascensão, passei diante de umas
pessoas que tinham unhas de cobre, e com elas rasgavam os seus rostos peitos.
Perguntei para Gabriel quem eram aquelas pessoas. Ele disse: ‘São as que difamam
outras pessoas, e atentam contra a honra delas.” Abu Daúd.
Rogamos a Deus que proteja nossas línguas e nos guie para os bons costumes.

