Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
A veracidade e como alcançá-la
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.
Louvado seja Deus, Senhor dos Mundos, revelou na surata Al Tauba versículo 19: “Ó
fiéis, temei a Deus e permanecei com os verazes!”, e o Profeta (S.A.A.S) disse: “A
veracidade conduz à bondade, e a bondade conduz ao Paraíso. De sorte que se um
homem disser constantemente a verdade, Deus o inscreverá como realmente veraz.
A mentira conduz à perversidade e a perversidade conduz ao Fogo. Deste modo, se
um homem disser sempre mentiras, Deus o inscreverá como irremediavelmente
mentiroso.” (Muttafac alaih).
Caros irmãos muçulmanos: Um dos nobres valores e boa moral que nossa verdadeira
religião exige é o valor da veracidade. A veracidade é o pilar da religião, a origem da
conduta e o título da nobreza, até que alguns estudiosos definiram a verdadeira fé como
a veracidade e disseram: “A fé é que você diga a verdade enquanto pensa que a
veracidade pode prejudicá-lo, e não diga mentira quando você acha que a mentir pode
te beneficiar.”, e também disseram: “Digam a verdade mesmo vendo nela sua perdição,
pois na veracidade a salvação, evitem mentir, mesmo vendo nela sua salvação. Pois na
mentira está a perdição ", e quem adere ao Sagrado Alcorão descobre que Deus TodoPoderoso tornou a veracidade e a fé inseparáveis. A fé de um servo não pode ser
concretizada sem a veracidade, entretanto a veracidade é o que Deus - Louvado seja
descreveu a si mesmo, mencionando na surata Al Nissa versículo 87: “Quem é mais leal
do que Deus, quanto ao que diz?”. É também um dos atributos dos profetas e
mensageiros, assim como a mentira é um dos atributos dos hipócritas, o profeta
(S.A.A.S), disse: “Existem quatro características (para se conhecer a hipocrisia); quem
as tiver será um autêntico hipócrita, e quem tiver só uma delas terá a característica de
hipocrisia, até que a abandone. Caso se confie nele, trai a confiança; se conta algo,
mente, se faz um pacto, viola-o; e se tem alguma diferença com alguém, age com
perversidade.” (Muttafac alaih).
Todo muçulmano deve ser verdadeiro em suas palavras e ações. Há tipos de veracidade:
1. Veracidade nas palavras
2. Veracidade nas ações
3. Veracidade na intenção

A veracidade traz frutos e benefícios aos verazes, incluindo:
a. Amor de Deus pelos verazes.
b. O amor das pessoas.
c. Traz paz aos corações.
d. Êxito e o apoio de Deus aos verazes.
Existem maneiras de nos ajudar a alcançar a veracidade:
1.
2.
3.
4.
5.

Deus Todo-Poderoso nos observando em segredo e em público.
A companhia dos verazes
Ensinar a veracidade aos jovens
Súplica para que Deus nos torne verazes
Ter conhecimento do castigo que Deus reservou para os mentirosos.
É digno de nós, irmãos do Islam, sermos verazes em todos os assuntos de nossa
vida, pois iremos alcançar a felicidade neste mundo e na vida eterna. Oh Deus,
faça-nos verazes.

