A necessidade da nação pela veracidade

Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de Allah,
sua família, e seus companheiros.

Nossa nação era uma das nações mais nobres, das mais honrosas e das mais generosas
nações quando a sinceridade era o seu conceito e método de vida. O Profeta (S.A.A.W)
educou os seus companheiros na veracidade, mesmo se voltássemos para a história da
nossa nação, você encontrará que a veracidade era uma das características dos sábios,
dos comerciantes e dos produtores, pois o Sincero (S.A.A.W) os ensinou a não mentir
sob nenhuma circunstância.
O profeta (S.A.A.W) nos mostrou os melhores exemplos da sua veracidade em várias
situações, na seriedade e nas brincadeiras, nas palavras e nas ações, até mesmo a sua
aparência a sua sinceridade (S.A.A.W), assim como foi evidenciado pelo fato que o
pontífice Abdallah Ibn Salam quando ele viu o Profeta (S.A.A.W) certificou-se de sua
veracidade e disse que seu rosto não era de mentiroso, então declarou o seu Islam e se
rebelou contra a descrença, negação e teimosia dos judeus.
O Profeta (S.A.A.W) antes da revelação era conhecido como o verídico confiável, e
quando alguém o via ou ele entrava em alguma reunião, Eles diziam: "O verídico
confiável chegou” Quando Deus ordenou que avisasse a sua família e tribo, ele
(S.A.A.W) subiu ao Monte Safa em Meca e diz: “ Se eu dizer a vocês que há um exercito
no vale que irá atacar vocês, vocês acreditariam? Responderam: sim, pois em tudo que
foi testado só falou a verdade.” BUKHARI.
O Ali (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: “O Mensageiro de Allah (S.A.A.W) tem
o melhor coração entre as pessoas, o mais verdadeiro com as palavras, o mais digno dos
caráteres e comportamento, o mais nobre nos relacionamentos, quem o vê o respeita,
quem se relaciona com ele o amaria e quem o descreve diz quem nunca conheceu um
homem igual a ele.

A veracidade é uma palavra universal para o significado de todo bem, e não se limita à
veracidade das palavras apenas como algumas pessoas entendem, pois ela tem vários
significados:
1. Veracidade na intenção: É a dedicação pela obra de Deus, pois Deus não aceita
se o trabalho não for dedicado somente a ELE, pois se tiver a intenção somente
do benefício na vida mundana, então a sinceridade na intenção será anulada e a
sua obra será eliminada. Deus Altíssimo revelou na surata Hud versículos 15 e
16: “Quanto àqueles que preferem a vida terrena e seus encantos, far-lhesemos desfrutar de suas obras, durante ela, e sem diminuição. Serão aqueles
que não obterão não vida futura senão o fogo infernal; e tudo quanto tiverem
feito aqui tornar-se-á sem efeito e será vão tudo quanto fizerem.”. Pois
devemos ser sinceros com a nossa intenção perante Deus, assim como
mencionou na surata AL Tauba versículo 119: “Ó fiéis, temei a Deus e
permanecei com os verazes!”
2. A veracidade nas palavras: significa que você realmente diz pois o muçulmano
só fala a verdade, a veracidade é exigida em cada palavra que sai da boca do
muçulmano, mesmo que a conversa seja em tom de brincadeira, pois o Islam se
espalhou na maioria das partes do mundo com a veracidade dos muçulmanos,
nas vendas,
compras e suas transações, então as pessoas ficavam
impressionadas com a honestidade e a tolerância dos muçulmanos, por estes
motivos que eles convertiam a religião de Deus em grupos. A falta com a verdade
em algum assunto é uma traição, como disse o Profeta (S.A.A.W): “Um grande
mal é cometido, quando você relata um assunto mentiroso ao seu irmão
muçulmano, e ele acreditando em você. Abu Dawoud”.
3. A veracidade nas obras: Isto significa que uma pessoa acredite em seus atos e
ações e que seu interior seja igual ao que ela aparenta ser, ou seja, seus atos não
aparentam diferenças entre seu interior e o que esta pessoa é. Como aquele ele
não ordena a praticar o bem pois ele não o faz, e não o coíbe o ilícito pois ele o
pratica. Deus Altíssimo mencionou na surata AL Israa versículo 80: “E dize: Ó
Senhor meu, faze com que eu entre com honradez e saia com honradez;
concede-me, de Tua parte, uma autoridade para socorrer(-me).” Um dos
companheiros disse: “Eu buscar refúgio em Allah da submissão do cinismo, foi
perguntado: e o que é a submissão do cinismo? Ele respondeu: quando você vê
o corpo submisso a Deus e o coração não.”
A veracidade é necessária para o bem da nação, é a chave para todo bem, pois é
a diferença entre as pessoas de fé e as hipócritas. Veio um homem ate o Profeta

(S.A.A.W) e o perguntou: “O Profeta Qual é o caminho para o paraíso? Ele disse:
“A veracidade se o servo falar a verdade, isto o levará pelo caminho da
bondade; e se tornará bondoso que o conduzirá ao Paraíso, A mentira leva aos
atos indecentes, se cometer tais atos será blasfeme-o, e se blasfemar entrará
pro inferno.”
Quais são os frutos ou os benefícios da veracidade:
1. Triunfar o paraíso: Apenas as palavras do Profeta (S.A.A.W): A veracidade
conduz à bondade, e a bondade conduz ao Paraíso.” BUKHARI, são
suficientes, pois não existe algo maior do que o paraíso, que o muçulmano
possa desejar.
2. O conforto da consciência e da auto tranquilidade vem com as palavras do
Profeta (S.A.A.W) que diz: “Abandona o que te deixa em dúvida, pelo que
não te deixa em dúvida, pois, a veracidade é o sossego, e a mentira é o
tormento da alma.”TARMIZI
3. Deus abençoa as pessoas verídicas na saúde, dinheiro e nos filhos, e obterá
os mais altos graus da fé neste mundo e na próxima vida.
4. Ser elogiado perante os Anjos, assim disse o Mensageiro de Deus (S.A.A.W):
“disse que se um homem disser constantemente a verdade, Deus o
inscreverá como realmente veraz!”.
A veracidade é uma das necessidades da vida social e da nossa sociedade de
hoje, se sociedade aderir e estabelecer a veracidade, pois as portas da
corrupção e do mal não serão mais estabelecidas, não haverá engano,
fraude, roubo, agressão, traição, calúnias e nem fofoca. E se a veracidade
prevalece entre os muçulmanos, eles seriam abençoados com bênçãos,
segurança, prosperidade e prazer.
A partir disto surge a grande necessidade em seguir neste caminho e resgatar
uma geração que crê em Deus, Deus a recompensará, e percorrá o bem em
sua vida, e isso somente acontece com veracidade que é a base do bem como
todo.

