Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

O hijab (véu) da mulher muçulmana

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
O Islam colocou as mulheres em uma posição privilegiada e considerou que a
benevolência com elas é o caminho para o paraíso. Pois se esta mulher for mãe, o paraíso
estará sob seus pés (ou seja, a serviço dela), ou uma menina, onde os cuidados e a boa
educação com ela o protegerão do fogo do inferno, ou uma esposa, tudo o que você
gastar com ela, assim como os bons cuidados, é uma das melhores caridades e se for uma
irmã, manter o laço familiar e os cuidados com ela, lhe trará benção nos bens e na vida.
O Islam cuidou do bem-estar da mulher e deu-lha sua dignidade, e por isso nosso Senhor
Altíssimo estabeleceu várias ordens para protegê-la e honrá-la, incluindo dentro destas
ordens é o hijab (véu).
Deus impôs o véu às mulheres em todas as leis religiosas e ainda existem textos
mencionando o véu no Antigo Testamento como em Gênesis (24: 64-65) e no Novo
Testamento, como na carta a Timóteo (2: 9) e sua mensagem a Coríntios (11: 5).
Hijab (véu) significa preservação e proteção, não como alguns pensam que é apenas um
lenço na cabeça, mas é uma disciplina preservada pelas mulheres em suas vestes (roupas)
e é uma maneira de se relacionar com outras pessoas nas (falas e ações).
Primeiro: o véu (hijab) é uma vestimenta imposta por Deus Altíssimo às mulheres para
honra-las, porque tudo que é precioso deve ser preservado e protegido, o véu é para
proteger parte do seu corpo de ser visto pelos homens de uma maneira maliciosa ou
infringi-lo pelo toque, pois o véu é uma mensagem para os homens, para que lidam com
as mulheres através de suas palavras e ações, olhar para sua alma antes de do seu corpo,
o corpo da mulher pertence a ela e não para infringi-lo, seja por toque ou por olhar
malicioso, entretanto Deus Todo-Poderoso explicou os regulamentos do véu, assim como
foi revelado na surata Al-Nour versículo 31: “Dize às fiéis que recatem os seus olhares,
conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que
(normalmente) aparecem; que cubram o colo com seus véus e não mostrem os seus

atrativos), a não ser aos seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados,
seus irmãos, seus sobrinhos, às mulheres suas servas, seus criados isentas das
necessidades sexuais, ou às crianças que não discernem a nudez das mulheres; que não
agitem os seus pés, para que não chamem à atenção sobre seus atrativos ocultos. Ó fiéis,
voltai-vos todos, arrependidos, a Deus, a fim de que vos salveis”.
Das condições da vestimenta do véu, incluiu cobrir o corpo, exceto o rosto e as mãos, e
não ser justa que apareça os detalhes de seu corpo e não ser transparente, de modo que
mostre o que está por baixo, pois Fátima Al-Zahra, a filha do Profeta (S.A.A.W), nos dá
um exemplo de adesão à etiqueta do hijab, quando ela estava doente, Asmaa Bint Amis
a visitou e a encontrou triste e pensou que era por causa da doença, então a sra. Fátima
disse que estava preocupada que, com a mortalha fosse estreita e descrevesse os
detalhes de seu corpo após a sua morte, então a Sra. Asma disse que viu na terra de
Abissínia (Etiópia) carregando um corpo em um caixão, então nada aparecia da pessoa,
assim sendo ela pediu que o fizessem um para ela, e esta foi a primeira vez que os árabes
carregaram um morto dentro de um caixão. Isto demonstra o quanto que ela estava
preocupada em respeitar as maneiras do hijab, mesmo após a morte.
Segundo: as boas maneiras de se relacionar com as outras pessoas (falas e atos), assim
como dizíamos que faz parte do véu das mulheres muçulmanas, então sobre as boas
maneiras de falar, o Todo-Poderoso mencionou na surata Al Ahzab versículo 32: “não
sejais insinuantes na conversação, para evitardes a cobiça daquele que possui morbidez
no coração, e falai o que é justo.”, por outro lado as boas maneiras de agir foi revelado
pelo Todo-Poderoso na surata Al Cassas 25: “E uma (moça) se aproximou dele,
caminhando timidamente.” e também na surata Al Nur versículo 31: “que não agitem os
seus pés, para que não chamem à atenção sobre seus atrativos ocultos.”. O véu das
mulheres muçulmanas, em seu sentido abrangente, não restringe a liberdade das
mulheres, mas garante o status e a preservação delas, pois é uma vestimenta para o
corpo, Para que a mulher mostre o seu espírito, pensamentos e inteligência, e não temer
que alguém a infrinja, seja por olhar ou pelo toque.
O véu de uma mulher muçulmana faz parte de sua identidade e, quando caminha por
qualquer lugar, declara o seu orgulho pelo Islam, como também chama as outras a
seguirem seus passos e sejam virtuosas, além de convidar os outros para que conheçam
o Islam. Louvado seja Allah, vivemos em uma sociedade que não impede a liberdade de
crença, então porque não obedecer os mandamentos de Deus.
Servos de Deus: O Profeta (S.A.A.W) advertiu as mulheres para o não cumprimento das
normas da vestimenta do véu no relacionamento, então ele (S.A.A.W) disse: “Há duas
classes entre os moradores do Inferno que não as vi: uma é o daqueles que portavam
açoites com os quais flagelavam as pessoas a torto e a direito, sem nenhuma razão; e a

outra é daquelas mulheres que usavam roupas sumárias e transparentes, provocadoras
e indecentes; suas cabeças pareciam gibas de camelos. Esses dois grupos jamais entrarão
no Paraíso, nem lhe sentirão o perfume.” MUSLIM, então aquelas que usavam roupas
inapropriadas para mostrar o seu corpo, e outras provocadoras e indecentes, isso
significa que elas lidavam com os homens longe dos limites da decência e educação, pois
são tendenciosas a não seguir a senda reta e são causadoras de desvio das pessoas.
O véu é a ordem de Deus que devemos obedecer, assim como foi revelado na surata An
Nur versículos 51 e 52: “A resposta dos fiéis, ao serem convocados ante Deus e Seu
Mensageiro, para que julguem entre eles, será: Escutamos e obedecemos! E serão
venturosos. Aqueles que obedecerem a Deus e ao Seu Mensageiro e temerem a Deus e
a Ele se submeterem, serão os ganhadores!”. A recompensa da obediência a Deus é
acompanhar os profetas no paraíso, pois o Altíssimo mencionou na surata An Nissa
versículos 69 e 70: “Aqueles que obedecem a Deus e ao Mensageiro, contar-se-ão entre
os agraciados por Deus: profetas, verazes, mártires e virtuosos. Que excelentes
companheiros serão! Tal é a benignidade de Deus. E basta Deus, Que é Sapientíssimo.”.
Devemos cuidar meus entes queridos para aconselhar as nossas esposas e filhas. Pois nós
somos responsáveis por elas diante de Deus, como também devemos ter cuidado a não
seguir os hábitos que não são do Islam e relembrar o dito (hadith) do Profeta (S.A.A.W),
onde disse que quem buscara satisfação de Deus, pois Deus estará satisfeito com ele e o
evitará das maldades das pessoas, e quem provocar a ira de Deus para satisfazer as
pessoas, Deus o punirá e provocará a ira das pessoas contra ele. Rogamos a Deus que nos
guie para a sua senda reta.

