A modéstia é uma divisão da fé

Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, testemunhamos que não há
divindade além de Deus e Muhammad é Seu servo e Mensageiro. Rogamos
que Allah abençoe o seu profeta, sua família e seus companheiros.
Eu falo hoje de uma categoria das categorias da fé, umas das maiores éticas
do Islam, um conceito das qualidades do Misericordioso, dos anjos e um
dos caráteres da moralidade dos profetas.
Que é o conceito da modéstia.
Sentimos muito sua falta em nosso tempo presente, a perdemos em nosso
comportamento, nossa ética, em seriados, filmes, talk shows, em nossos
relacionamentos, nos mercados, casamentos, parques, ruas, nos meios de
comunicação como o face book, WhatsApp, Instagram e outros meios de
relacionamento, colocando fotos nuas e vídeos que mostram o que não é
apropriado, encontrando homens que não têm vergonha de colocar fotos
nuas além das que mulheres que não têm vergonha de colocar sua imagem
na internet mostrando seu corpo toda produzida.
Meus irmãos do Islam e da Fé:
Hoje estamos em extrema necessidade desta moralidade divina para
controlar a vida, ajustar o relacionamento com Deus, o relacionamento com
as pessoas e corrigir o senso social.
O significado da modéstia: A modéstia é uma mudança e decadência que
prejudica uma pessoa do medo de estar fazendo algo que o prejudique. Por
exemplo, aquele que comete atos elícitos encontra-se com medo e
decadência de ter feito algo errado.
As divisões da modéstia: A modéstia natural da pessoa e a modéstia
adquirida.
Quanto à a modéstia natural da pessoa: É quando o homem e a mulher
tivessem decência em mostrar seus corpos nu ou pronunciar palavras

obscenas ou feias diante das pessoas, e para esclarecer mais esta situação,
os nossos pias Adão e Eva que a paz esteja com eles, quando comeram da
árvore e apareceu a sua nudez rapidamente eles se cobriram, Deus
Altíssimo revelou na SURATA TAHA versículo 121: "E ambos comeram (os
frutos) da árvore, e suas vergonhas foram-lhes manifestadas, e puseramse a cobrir os seus corpos com folhas de plantas do Paraíso.”, no entanto,
muitas pessoas perderam sua moralidade e modéstia natural, então a
mulher sai exibida revelando partes de sua nudez diante de pessoas assim
como os homens e como muitas pessoas vendo sites pornográficos na
Internet e vendo a nudez dos outros.
Quanto à modéstia adquirida: É a modéstia gerada no coração sempre que
a religião do crente, a sua fé ou a sua devoção aumente, ela aumenta. Onde
o ser humano vê a si mesmo como sendo humilde em relação ao seu Senhor
Todo-Poderoso em todos os momentos para que ele seja perdoado de seus
pecados e ser trazido para mais perto de Deus pela sua obediência.

As virtudes da modéstia: e a modéstia têm muitas virtudes
Basta que a modéstia é uma virtude e honra das características de Deus
Todo-Poderoso, o Profeta (S.A.A.W) disse: “O vosso Senhor é Vivente,
Generoso, tem vergonha de devolver as mãos vazias que o servo estende
a Ele.” (Abu Daúd, Tirmizi e Ibn Mája). A decência é uma descrição digna
DELE, não é como a decência das criaturas, que é de mudança e de
decadência, mas é em deixar o que não é compatível com a capacidade de
sua misericórdia, perfeição de suas qualidades, generosidade e seu
grandioso perdão, o ser humano comete o pecado, chama e pede a Deus,
Deus atende ao seu pedido porque ELE tem vergonha de não responder ao
seu chamado.

A modéstia é uma característica dos anjos. O Profeta (S.A.A.W) disse que os
anjos ficam envergonhados de Uthman ibn Affan (que Allah esteja satisfeito
com ele) Muslim, o significado que eles o respeitavam e os honravam, como
se uma pessoa estivesse sentada diante de alguém importante.
E a modéstia é a moralidade e característica atribuída aos profetas, aqui
está o nosso Profeta (S.A.A.W) era mais tímido que a Virgem no quarto de
sua casa, Bukhari e Muslim.
Um certo dia venho até o Profeta (S.A.A.W) uma mulher perguntando-o,
como se lavar quando a mulher está naqueles períodos? Ela disse que ele a
ensinou como se lavar e se purificar com pedaço de algodão com MISK, e
ela disse como eu me purifico? O Profeta (S.A.A.W) respondeu: Se
purificando louvado seja Allah! E se virou colocando sua mão sobre seu
rosto de vergonha. Aisha (que Alla esteja satisfeito com ela) disse entendi
o que ele queria dizer a puxei até mim e a expliquei o que deve fazer.
Muslim
No livro al-Sahihain o Profeta (S.A.A.W) disse que o Profeta de Deus Moisés
era um homem tímido que não mostrava nada de seu corpo.
Uma das virtudes da modéstia é de ser uma divisão da fé, narrado por Abu
Huraira que o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse: “a Fé tem mais de
sessenta ou mais de setenta ramificações, a melhor delas é a declaração de
que Não há divindade a não ser Allah, o Único, e a mais modesta é a
remoção do que é prejudicial do caminho de Deus e a decência é uma
ramificação da fé.”
Uma de suas virtudes é ser um símbolo exclusivo da religião islâmica. Na
Sunan de ibn Majah, foi narrado por Zayd ibn Talha que o Profeta (S.A.A.W)
disse:" cada religião tem seu caráter, e o caráter do Islam é a modéstia."
Como alcançar a modéstia:
Narrado por Abd-Allah ibn Mas'ood que o Profeta (S.A.A.W) disse: Seja
modesto diante de Deus de acordo com Seu direito à modéstia perante
Ele.” Eles disseram: “Ó mensageiro de Deus, em verdade somos modestos.

Louvado seja Deus.” Ele disse: “Não é isso. Modéstia diante de Deus de
acordo com Seu direito à modéstia é que protejam suas cabeças e o que
elas contem; e seus estômagos no que ingere. E lembrem da morte e
tribulações vinculadas a isso; e quem desejar a Vida Eterna, deixe os
adornos dessa vida. Quem quer que faça tudo isso é verdadeiramente
modesto diante de Deus de acordo com Seu direito à modéstia.”

A modéstia é preservar a audição, visão e língua e não usá-los para a
desobediência de Deus, e comer apenas o halal e buscar somente o bem, e
lembre-se da morte e que você a Deus retornará e que está vida mundana
acabará e que a vida eterna que perdurara.
Como necessitamos neste momento para este caráter requintado e como
precisamos criar nossos filhos jovens como este caráter divino e como que
precisamos da modéstia para termos vergonha de Deus e nos aproximar
DELE com obediência e evitar os pecados.

