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Objetivos

·       Aprender a definição de difamação e calúnia, e a diferença entre ambas.

·       Entender por que fofocamos.

·       Entender a proibição Islâmica da difamação.

·       Aprender quando a difamação é permitida.

O Islam é uma religião de paz, amor e compaixão que nos ensina que devemos
respeitar a honra, a reputação e a privacidade dos demais. Mentiras, suspeitas,
difamações, calúnias e fofocas são pecados graves e destrutivos, que vão contra o que o
Islam representa e semeiam inimizade e discórdia entre os muçulmanos. Causam
hostilidades entre os familiares, vizinhos e amigos. Portanto, o Islam os define proíbe
claramente nos termos mais severos.

O que exatamente é difamação e calúnia?
Nosso Profeta explicou isso de forma clara. Certa vez ele perguntou a seus

companheiros:

"Vocês sabem o que é difamação?"  Disseram: "Allah e Seu Mensageiro sabem mais." Ele disse:
"Falar sobre seu irmão algo que ele não goste." Foi-lhe dito: "E se o que for dito sobre o meu
irmão for verdade?" Ele disse: "Se o que dizes é verdade, então o difamastes, e se não for
verdade, então o caluniastes." (Sahih Muslim)

'Difamar significa alguém falar algo verdadeiro sobre outra pessoa pelas costas.' (Silsilah
as-Sahihah)

Zombar das pessoas através de expressões faciais negativas ou de gestos com a mão
enquanto não estão cientes (vendo), também é uma forma de difamação.

Por que fofocamos e difamamos?
·       Para nos aliviar, especialmente em caso de ódio.
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·       Para unir-se a um grupo de amigos.

·       Para mostrar nossa superioridade e derrubar os outros.

·       Para agir de forma divertida e brincalhona.

·       Por ciúme ou raiva.

·       Por pena de alguém.

·       Para aliviar o tédio.

·       Para impressionar os outros.

·       Por arrogância.

A estrita proibição da calúnia
Allah proíbe a calúnia no Alcorão, comparando-a com o horrível ato de canibalismo: "Ó

fiéis, evitai tanto quanto possível a suspeita, porque algumas suspeitas implicam
em pecado. Não vos espreiteis, nem vos calunieis mutuamente. Quem de vós sois
capazes de comer a carne do seu irmão morto? Tal atitude vos causa repulsa!
Temei a Deus, porque Ele é Remissório, Misericordiosíssimo." (Alcorão 49:12)

Muitas vezes, difamamos e fofocamos sobre os demais sem refletir muito nisso.
Tratamos com leviandade, porém, em verdade isso pode ser um pecado grave aos olhos
de Allah! O Alcorão diz: "Quando a receberdes em vossas línguas, e dissestes com
vossas bocas o que desconhecíeis, considerando leve o que era gravíssimo ante
Allah." (Alcorão 24:15)

Muitas pessoas estão muito ocupadas espalhando calúnias que ouvem e não param por
um minuto ponderando se elas são verdadeiras ou não. Allah diz: "Deveríeis, ao ouvi-la,
ter dito: 'Não nos compete falar disso. Glorificado sejas! Essa é uma grave
calúnia'?" (Alcorão 24:16)

Temos que ter cuidado para não deixarmos escapar a nossa língua. O Profeta
Muhammad disse: "Quando o homem acorda todos os dias pela manhã, todas as
partes do seu corpo admoestam a língua dizendo: 'Temei Allah por nós, porque
estamos sob a vossa misericórdia; se fores justa, seremos justos e, se fores
corrupta, seremos corruptos.'" (Tirmidhi)

A recompensa de controlar a língua é o Paraíso. Disse o Profeta Muhammad: "Aquele
que protege sua língua de palavras ilícitas e suas partes privadas de relações
sexuais ilícitas, lhes garantirei a entrada no Paraíso." (Sahih Al-Bukhari, Sahih
Muslim)
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A proibição de ouvir fofocas
Não devemos prestar atenção na fofoca que critica um muçulmano ou ouvi-la com

prazer e esperando ouvir mais. Allah disse: "Não sigas (ó humano) o que ignoras,
porque pelo teu ouvido, pela tua vista, e pelo teu coração, por tudo isto será
responsável!" (Alcorão 17:36) O Profeta disse: "Quem defende a honra de seu
irmão, Allah protegerá seu rosto do fogo no Dia da Ressurreição." (Silsilah
as-Sahihah)

Devemos recordar as qualidades do melhor muçulmano, tal como definiu nosso Profeta.
Ele disse: "É aquele de quem os muçulmanos estão a salvo do mal de sua língua e
de suas mãos." (Sahih Muslim)

Quando a difamação é permitida?
O Islam nos ensina que se as pessoas estão sendo ridicularizadas ou difamadas em

nossa presença, devemos defender a honra delas. Se não o fizermos, arriscamo-nos a
privar-nos da ajuda sempre necessária da misericórdia de Allah. No entanto, algumas
situações nos permitem informar aos outros sobre o que alguém fez.

1.     Ao acudir a uma autoridade para solucionar um problema devido a uma injustiça.

2.     Ao buscar orientação religiosa de um erudito muçulmano.

3.     Ao obter ajuda para corrigir um erro ou prevenir um desastre.

4.     Ao consultar sobre assuntos de casamento, negócios, sobre um vizinho antes de se
mudar, etc.

Nesses casos, podemos revelar apenas o que for necessário sobre a pessoa em questão.
Essas formas de 'difamação' são permitidas.
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