Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
A calunia e seu perigo

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.
A calunia – é a conversa entre as pessoas com o objetivo de fazer o mal - é um dos
pecados mais perigosos da língua, mas muitas pessoas a subestimam. Ibn Abbás que
Deus esteja satisfeito com ele relatou que uma vez o Profeta (S.A.A.S), ao passar diante
de dois túmulos, observou: “Os (moradores) destes dois túmulos estão sendo
castigados por pecados que não são graves, embora, de fato, se trate de pecados
muito graves. Um deles costumava caluniar o próximo, e o outro costumava urinar
sem estar oculto.” (Bukhari e Muslim).
Caro irmão: A melhor ação é a reconciliação entre as pessoas, e o maior pecado é a
discórdia entre as pessoas. O Mensageiro de Deus (S.A.A.S) disse: “Quereis que vos diga
de um ato de grau maior que o jejum, a oração e a caridade? (voluntário), disseram
sim, ele disse: reconciliar, pois a discórdia entre as pessoas corta a sua fé, assim como
corta o seu cabelo.”, e é por isso que a discórdia entre as pessoas foi um ato de
demônios. O Mensageiro de Deus (S.A.A.S) disse: “Satanás perdeu toda a esperança de
ser adorado por aqueles que praticam as orações na Península Arábica, porém ainda
mantém suas esperanças de poder semear a discórdia entre eles.” (Muslim), pois o
Profeta (S.A.A.S) disse sobre aquelas pessoas que demonstram amor e clamam por
conselhos, mas na verdade elas são corruptas e guardam ódio: “ vocês encontrarão das
pessoas mais maldosas, aquelas de duas faces que que receberão estas com um rosto,
e aquelas com outro rosto. ” (Muslim).
Amado irmão: cuidado com as calunias e a discórdia entre as pessoas. O Profeta
(S.A.A.S), disse: “Não entrará no paraíso o caluniador.” (Muslim). E esteja ciente de
que o arrependimento e pedir por perdão pela calunia não é suficiente, mas deve
consertar o que corrompeu da melhor maneira que puder, e também saber que assim
como existem boas ações continuas, existem pecados contínuos que continuam mesmo
após a morte, uma dela é a calunia. Enquanto os efeitos da separação que você causou
entre duas pessoas forem contínuos, o seu pecado também será. É por isso que meu
irmão se apresse em se arrepender e se esforçar para reconciliar as pessoas para que
Deus possa perdoar você.

Querido irmão: Quantas casas foram destruídas pela calunia? Quantos laços familiares
foram corrompidos? Quantos amigos foram separados? entre outros males, e é por isso
que Deus Todo-Poderoso nos advertiu contra ouvir o caluniador revelando na surata Al
Hujurat versículo 6: “ Ó fiéis, quando um ímpio vos trouxer uma notícia, examinai-a
prudentemente, para não prejudicardes ninguém, por ignorância, e não vos
arrependerdes depois. ”, e também revelou na surata Al Calamo do versiculo 10 ao 12:
“E jamais escutes a algum perjuro desprezível, detrator, mexeriqueiro, tacanho,
transgressor, pecador. ”. E saibam que assim como a caluniador transmitiu as palavras
de outras pessoas a você, ele transmitirá suas palavras a outras pessoas, então tome
cuidado para não os acompanhar ou sentar-se com eles, e lembrar-se do que o Profeta
(S.A.A.) disse em um hadith: “Posso informa-los dos maiores benfeitores entre vos?,
disseram sim nosso Profeta, ele disse: são aqueles que quando você os vê te lembrarão
de Deus. Depois disse: Posso informa-los dos maiores malfeitores entre vos? Disseram
sim nosso Profeta. Então ele disse: Os caluniadores que separam o amor entre as
pessoas, e causam problemas para os inocentes.” (Ahmad)
Rogamos a Deus que nos guie a sua senda reta e nos ajude a recordar Dele, obedecê-Lo
e adorá-Lo bem.

