Os valores humanos na surata dos Aposentos (Al-Hujurat)
Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, 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 Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
O Nobre Alcorão está recheado de muitos versículos que estabelecem os mais nobres
valores morais e valores sublimes. De fato, há muitas suratas completas que foram
reveladas para estabelecer uma sociedade civil humana, assim como surata Al-Hujurat
que estabeleceu um conjunto de valores morais, incluindo: clareza e validação de todos
os assuntos, especialmente se esse assunto estiver relacionado aos assuntos pessoais,
onde Deus Todo Poderoso revelou no versículo seis da mesma surata: " Ó vós que
credes! Se vos chega um perverso com um informe, certificai-vos disso para não lesar
por ignorância, certas pessoas: então, tornar-vos-íeis arrependidos do que havíeis
feito." O Islam constrói tudo com convicção, nosso mestre Salomão (que a paz esteja
com ele) quando o pássaro poupa (tipo de pássaro) chegou a ele com a notícia daqueles
que adoravam o sol sem Deus, e ele a descreveu como a notícia da certeza, assim como
foi revelado na surata Al Naml versículo 27: " Salomão disse: "Olharemos se disseste
a verdade ou se és dos mentirosos." O Profeta (S.A.A.W) disse: " É o suficiente para
fazer um homem mentiroso apenas expandindo tudo o que ouve por aí. ". Al-Nawawi
(que Deus tenha piedade dele) disse: Geralmente ele ouve a verdade e a falsidade;
portanto, se ele falava tudo o que tinha ouvido, mentia para dizer o que não era.
Quando um homem foi até o nosso mestre Omar bin Abdul Aziz (que Deus tenha
piedade dele), e mencionou algo a ele sobre um homem, ele lhe disse: Se você deseja,
olhemos para o seu assunto, se você é um mentiroso, então você é do povo deste
versículo: " Se vos chega um perverso com um informe, certificai -vos disso.", e se for
verdadeiro, você é do povo deste versículo: " Incessante difamador, grande semeador
de maledicência.", e se quiser, nós o perdoamos, então ele disse: Perdão, ó comandante
dos crentes, eu não volto a comete-lo. Se cada um de nós quisesse verificar e ser claro
antes de emitir julgamentos ou antes de transmitir e publicar as notícias, pois desta
forma os rumores teriam perdido seu impacto e os propagadores destes rumores se
absteriam de espalhá-los entre as pessoas.
Incluindo: ficar longe de calunia, o Todo-Poderoso mencionou na surata Al Hujurat
versículo 12: " E não faleis mal, uns dos outros, pelas costas. Algum de vós gostaria de
comer a carne de seu irmão morto? Pois, odiá-la-íeis! E temei a Allah. Por certo. Allah
é Remissório, Misericordiador." Também foi narrado por Abu Huraira que o

Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: " Você sabe o que é calúnia? Eles (os
Companheiros) disseram: Deus e Seu Mensageiro sabem melhor. Em seguida, ele (o
profeta) disse: calúnia implica que você fale sobre seu irmão de uma maneira que ele
não goste. Foi-lhe dito: e se eu realmente encontrar em meu irmão o que mencionei,
Ele disse: Se é realmente encontrado (nele) o que você afirma, você de fato o caluniou,
e se isso não está nele, é uma calúnia.". O motivo da calúnia é que o homem se
preocupa com os defeitos dos outros e esquece os seus, o profeta ( S.A.A.W ) também
disse: " Um de vocês vê bem o menor erro em seu irmão e finge esquecer seus
próprios erros". É necessário que o ser humano defenda a honra do seu irmão, pois o
nosso Profeta (S.A.AW) disse: " Quem quer que proteja a honra de seu irmão, Allah
protege seu rosto do fogo no dia do Juízo final. "
Também é citado o fato de abster-se das más referências ofensivas: Deus Altíssimo
revelou na surata Al Hujurat versículo 11: " E não vos difameis, mutuamente." E
também mencionou na surata AL Hamza versiculo 1: " Ai de todo difamador,
caluniador." São aqueles que difamam os outros, os declaram culpados e os chamam
com apelidos que são odiosos para eles. A desgraça será o destino desses caluniadores.
Foi narrado por Abu Masoud (que Deus esteja satisfeito com ele), disse: " Quando fomos
ordenados a dar esmolas, começamos a trabalhar como carregadores (para ganhar algo
que poderíamos dar em caridade), Abu `Aqil veio com metade de um Sa` (medida
especial para grãos de alimentos) e outra pessoa trouxe mais do que ele, então os
hipócritas disseram: "Deus não precisa da esmola (ou seja, Abu` Aqil); e essa outra
pessoa deu esmola, mas para se exibir ". Então Deus mencionou na surata Al Taubah
versículo 79: " Quanto àqueles que calunia os fiéis, caritativos, por seus donativos, e
escarnecem daqueles que não dão mais do que o fruto do seu labor, Deus escarnecerá
deles, e sofrerão um doloroso castigo."
Incluindo: não zombar das pessoas, pois o verdadeiro crente não tira sarro, Deus
Altíssimo revelou na surata Al Hujurat versículo 11: Ó fiéis, que nenhum povo zombe
do outro; é possível que (os escarnecidos) sejam melhores do que eles (os
escarnecedores). Que tampouco nenhuma mulher zombe de outra, porque é possível
que esta seja melhor do que aquela.", nossa religião nos proibiu de tudo o que
prejudica os outros. Um dos atributos de um muçulmano é que não é prejudicial a
ninguém, e somente traz o bem para as pessoas e beneficia a humanidade.
O Profeta (S.A.A.W) proibiu tudo o que magoava os sentimentos com palavras, ações ou
sinais, Então ele (S.A.A.W) transmitia à pessoa o que eleva sua importância e mérito aos
olhos das pessoas, Foi narrado que a mãe de Moisés disse: Abd Allah Ibn Masoud foi
mencionado por Ali, e ele mencionou sua virtude, depois disse: Certa vez, ele havia
subindo uma árvore e queria colher frutos para seus companheiros, então seus

companheiros riram da precisão de sua perna, de modo que o Mensageiro de Deus
(S.A.A.W) disse: (Do que vocês estão rindo? É mais pesado na balança no dia da
ressurreição do que qualquer um).
Irmãos do Islam:
Um dos maiores valores que a surata Al-Hujurat defende é a manutenção do princípio
de fraternidade e reforma entre os povos, Deus Louvado seja mencionou na surata
AlHujurat versículo 10: " Sabe que os fiéis são irmãos uns dos outros;(1512) reconciliai,
pois, os vossos irmãos, e temei a Deus, para vos mostrar misericórdia. ", pois a reforma
é um dos maiores valores exigidos na abençoada surata, defendida por nossa verdadeira
religião, que estabelece uma sociedade humana coerente e tolerante e trabalha para
estabelecer o valor da coexistência em uma atmosfera de intimidade e proximidade,
longe do conflito, que é um tratamento para todos os cidadãos de conflito e discórdia.
No contexto da família, o Alcorão Sagrado convida-nos se houver uma discordância
entre dois cônjuges, e não fomos capazes de abordá-lo para levar o fato para aqueles
cuja bondade é marcada por uma das famílias para a reconciliação entre eles. Deus
Altíssimo revelou na surata AL Nissá versiculo 35: " E se temerdes desacordo entre
ambos (esposo e esposa), apelai para um árbitro da família dele e outro da dela. Se
ambos desejarem reconciliar-se, Deus reconciliará, porque é Sapiente, Inteiradíssimo.
".
Este espírito de reforma e se estende até a comunidade para se reconciliar, onde Deus
Louvado seja revelou também na surata Al Nissá versículo 114: " Não há utilidade
alguma na maioria dos seus colóquios, salvo nos que recomendam a caridade, a
benevolência e a concórdia entre os homens. A quem assim proceder, com a intenção
de comprazer a Deus, agraciá-lo-emos com uma magnífica recompensa. ".
O Profeta (S.A.A.W) explicou o resultado pela reforma e o efeito da corrupção, ele disse:
Queiram que que lhe conte de um grau melhor que a oração e a caridade?), eles
disseram: Sim, ó Mensageiro de Deus disse: ( A reforma entre duas partes, e a
corrupção entre duas partes é barbear (a terminação), não digo barbear o cabelo mas
a religião sim.) .
O verdadeiro crente faz da reforma um modo de vida, pois quando a encontramos,
encontraremos a bondade. Nosso Profeta (S.A.A.W) disse: (Em verdade, existem
pessoas que são consideradas a chave da bondade e bloqueadoras do mal, e algumas
pessoas são consideradas as chaves do mal e bloqueadoras da bondade. Tão
abençoado aquele que Deus Altíssimo concedeu as chaves do bem em suas mãos, e aí
daqueles que Deus concedeu as chaves do mal em suas mãos.).

