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Pergunta:Pergunta: É  permissível  mencionar  o  nome  e  o  carácter  das  pessoas  quando  alguém É  permissível  mencionar  o  nome  e  o  carácter  das  pessoas  quando  alguém  
necessita criticar a eles e os seus pensamentos?  necessita criticar a eles e os seus pensamentos?  
    
Resposta:Resposta: Se alguém escreve algo que contradiz a pura   Se alguém escreve algo que contradiz a pura  Shari'ah  Shari'ah  (Lei Divina)(Lei Divina), e distribui, e distribui  
aquele material, ou se ele propaga aquele parecer nos media, então torna-se compulsório oaquele material, ou se ele propaga aquele parecer nos media, então torna-se compulsório o  
refutar e expor a falsidade do que ele diz. Não há nada de errado em mencionar o nomerefutar e expor a falsidade do que ele diz. Não há nada de errado em mencionar o nome  
dessa  pessoa  ou  em  advertir  as  pessoas  sobre  ele  se  ele  chama  à  inovação,  o  dessa  pessoa  ou  em  advertir  as  pessoas  sobre  ele  se  ele  chama  à  inovação,  o  ShirkShirk   
(politeísmo)(politeísmo),  ou  se  ele  chama  as  pessoas  ao  que  Allaah  proibiu  ou  (chama)  para  a,  ou  se  ele  chama  as  pessoas  ao  que  Allaah  proibiu  ou  (chama)  para  a  
desobediência. Até este dia, existem pessoas versadas e crentes dentre os chamadores paradesobediência. Até este dia, existem pessoas versadas e crentes dentre os chamadores para  
a verdade e portadores da a verdade e portadores da Shari'ahShari'ah que cumprem esta obrigação, sinceramente para Allaah que cumprem esta obrigação, sinceramente para Allaah  
((Subhaanahu  wa   Ta'aalaSubhaanahu  wa   Ta'aala)  e  para  o  benefício  dos  Seus  servos,  reprovando  a  injustiça,)  e  para  o  benefício  dos  Seus  servos,  reprovando  a  injustiça,  
convidando à verdade, advertindo os outros contra esses que propagam as falsidades e aconvidando à verdade, advertindo os outros contra esses que propagam as falsidades e a  
retórica destrutiva.  retórica destrutiva.  
    
E Allaah é o Expositor de (todo o) sucesso.E Allaah é o Expositor de (todo o) sucesso.
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