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As regras de construção da família e os meios de preservá-la. 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E, dentre Seus 

sinais, está que Ele criou, para vós, mulheres, de vós mesmos, para vos tranuilizardes junto 

delas, e fez, entre vós, afeição e misericórdia. Por certo, há nisso sinais para um povo que 

reflete." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e 

seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento. 

Após: 

A presença da entidade família na vida do ser humano é uma das maiores bênçãos que 

Allah, Glorificado Seja Ele, concedeu aos Seus servos, onde Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: 

" E Allah vos fez mulheres de vós mesmos e vos fez, de vossas mulheres, filhos e netos, e 

deu-vos por sustento das cousas benignas. Então, crêem eles na falsidaderenegam a graça 

de Allah?" 

Assim, a família é o núcleo da sociedade e constitui a força ou a base sobre a qual ela se 

funda. Assim, o Islã deu especial atenção à construção da família de forma coerente e de 

forma que predomine o afeto e a misericórdia entre todos os membros, o que levaria à 

segurança e estabilidade prevalecentes em toda a sociedade. Por este motivo, a legislação 

islâmica estabelece a escolha criteriosa e correta do parceiro, como elemento fundamental, 

que posteriormente conduziria à estabilidade da vida conjugal.  Da mesma forma, enfatiza a 

importância de ter a capacidade de assumir a responsabilidade de manter uma família e 

atender às suas necessidades econômicas, morais, sociais e psicológicas.  A este respeito, o 

Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, nos diz: " Ó jovens, aqueles de 

vocês que podem sustentar uma esposa devem se casar, pois (casamento) protege sua visão 

e preserva a pessoa da imoralidade. E quem não pode (casar) deve jejuar, por isso é um 

meio de reduzir o desejo sexual." 

Da mesma forma, a legislação islâmica destaca a necessidade de educar adequadamente as 

crianças e fazê-las sentir a obrigação de cumprir suas responsabilidades para com sua 

religião, sociedade e país.  Sendo assim, os pais assumem a responsabilidade de semear nos 

filhos os princípios religiosos e comunitários, bem como os hábitos e costumes úteis que 

representam a base de uma família justa e poderosa. Neste sentido, Allah, Glorificado Seja 

Ele, dizendo :  " Ó vós que credes! Guardai- vos, a vós mesmos e a vossas famílias, de um 

Fogo, cujo combustível são os homens e as pedras." E também nosso Profeta Muhammed, 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, dizendo neste respeito: " Allah questionará 

a cada pessoa responsável sobre a responsabilidade que Ele confiou a ele, ele a manteve ou 

a perdeu? Ele irá questionar o homem sobre os membros de sua pequena família". De fato, 

a retidão dos filhos representa motivo de alegria e regozijo para os pais tanto na vida 

mundana quanto na outra vida, onde Allah, Glorificado Seja Ele, dizendo: " E os que dizem: 

"Senhor nosso! Dadiva-nos, da parte de nossas mulheres e de nossa descendência, com 

alegre frescor nos olhos e faze-nos guia para os piedosos." E nosso Profeta, que a paz e as 
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bênçãos de Allah estejam com ele, dizendo neste respeito: " Quando um homem morre, sua 

ação é interrompida, exceto três coisas, Caridade, cujo benefício é contínuo;  ou 

conhecimento do qual o benefício continua a ser colhido, ou um filho justo que suplica por 

ele. " 

Nosso Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, nos mostra que a melhor 

pessoa, seja homem ou mulher, é aquela que mostra as melhores qualidades para com sua 

própria família: “ O melhor entre vocês é aquele com o melhor caráter com a família dele, e 

sou do melhor caráter com a minha família”. Portanto, nosso Profeta, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, foi o melhor marido, o melhor pai e o melhor avô. 

Portanto, quem não faz bem para os pais, não tem nenhum bem nele. 

********** 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo 

dos Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus 

familiares, companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

O Islã presta especial atenção à preservação da entidade da família para que seja 

consistente e afável baseada no amor, respeito e estima mútuos. Ao meditarmos e 

refletirmos sobre o Sagrado Alcorão, perceberemos que Allah, Glorificado Seja Ele, qualifica 

a mulher como “o marido” do homem, enquanto o termo “esposa” não existe em nenhum 

dos versículos do O Alcorão Sagrado, como se Allah, Glorificado Seja Ele, fizesse do 

equivalente linguístico e terminológico uma referência à igualdade moral entre os dois. 

Referindo-se a isso, Allah, Glorificado Seja Ele, dizendo: " Elas são para vós vestimentas, e 

vós sois para elas vestimentas." E também ( Todo Poderoso) dizendo: " E elas têm direitos 

iguais às suas obrigações, convenientemente." E também, Glorificado Seja Ele, dizendo: " 

Há, para os homens, porção do que logram, e há, para as mulheres, porção do que 

logram." Da mesma forma, o Profeta, que a paz esteja com ele, diz no Sermão de 

Despedida: " Vocês têm direitos sobre suas mulheres e suas mulheres têm direitos sobre 

vocês". 

Assim, a vida entre os dois cônjuges é baseada na paz, no amor, na misericórdia e no 

cumprimento dos direitos e deveres recíprocos, longe de qualquer forma de supremacia ou 

opressão. A vida conjugal não pode alcançar a estabilidade no quadro de um clima de 

opressão e dominação, mas deve alcançá-la no âmbito da estima e do respeito mútuos e do 

esforço de ambos os cônjuges para criar um lar feliz para eles e enfrentar os desafios da 

vida. Abu Adardá, que Allah esteja satisfeito com ele, disse uma vez à sua esposa: (Se você 

me encontrar com raiva, encontre uma maneira de me satisfazer, se eu encontrar você com 

raiva, ainda encontrarei uma maneira de satisfazê-la, porque se não, não poderemos 

continuar vivendo juntos). Portanto, não há dúvida de que a felicidade, a estabilidade e a 

tranquilidade na família são essenciais para alcançar a alegria tanto na vida mundana quanto 

na outra vida. 

Ó nosso Senhor! concede-nos esposas e filhos que sejam para nós um conforto e motivo de 

alegria e que faça-nos um bom exemplo para os piedosos (que temem a seu Senhor). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


