O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES
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.
O Islam nos ordenou que fortalecermos os nossos laços familiares, e a
fraternidade: é a relação de parentesco entre você e os outros, seja ela distante
ou próxima, ou relação de parentesco entre herdeiros ou não. Mas infelizmente
hoje em dia encontra-se quem não conhece seus parentes, nem mesmo os visita
nem que seja uma vez em sua vida, ou para verificar as suas condições de vida, e
talvez tenha os ofendido com atos ou palavras ou ambos.
Devemos aprender que o verdadeiro fortalecimento dos laços familiares, é atar
este laço com quem com quem o cortou, pois o Profeta (S.A.A.W) disse: “O
fortalecimento dos laços familiares não consiste em darmos com generosidade,
em reciprocidade, mas darmos aos parentes que cortam os seus laços conosco.”
BUKHARI. É necessário que atemos o nosso laço familiar, para alcançarmos a
misericórdia de Deus Todo-Poderoso, seja ela atada ou cortada.
E o rompimento do laço familiar é a corrupção na terra em todas as suas formas
e aparências, que provoca a ira de Deus Todo-Poderoso e amaldiçoa aqueles que
o rompem, assim como foi revelado na surata MOHAMMAD versículos 22 3 23:
“É possível que causeis corrupção na terra e que rompais os vínculos
consanguíneos, quando assumirdes o comando. Tais são aqueles que Deus
amaldiçoou, ensurdecendo-os e cegando-lhes as vistas.”.
Deus Altíssimo nos ordenou para que tratarmos nossos parentes de todas as
formas de generosidade possíveis assim como foram mencionados nos
versículos, destes versículos, versículo 83 surata AL BACARA: “E de quando
exigimos o compromisso dos israelitas, ordenando-lhes: Não adoreis senão a
Deus; tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos e os
necessitados; falai ao próximo com doçura; observai a oração e pagai o zakat.
Porém, vós renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número entre
vós.” E na mesma surata versículo 215 Deus revelou dizendo: “Perguntam-te

que parte devem gastar (em caridade). Dize-lhes: Toda a caridade que fizerdes,
deve ser para os pais, parentes, órfãos, necessitados e viajantes
(desamparados). E sabei que todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará
consciência.”.
Assim como nos instou a Sunnah do Mensageiro de Allah(S.A.A.W) No
fortalecimento do laço familiar, foi narrado por Abu Ayyub Ansari, que Allah
esteja satisfeito com ele que um homem pediu ao Profeta (S.A.A.W): “Rogo-te
que me diz qual a ação que me dará direito de entrar no Paraíso.’ Disse o Profeta
(S): “Adora a Deus, não associes nada nem ninguém a Ele, cumpre a oração,
paga o zakat e trata bem os teus parentes de sangue.” (BUKHARI E MUSLIM)., e
o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) a considerou como um dos sinais de fé em Deus
Todo-Poderoso, dizendo: “Quem crê verdadeiramente em Deus e no Último Dia
deve ser generoso para com os convidados. E quem crê em Deus e no Último
Dia deve se relacionar com seus parentes. E quem crê em Deus e no Último Dia
deve falar o que é certo, com bondade, ou ficar calado.”. (BUKHARI E MUSLIM)
O Islam proibiu a ruptura do laço familiar, prometendo a quem o fizer sofrerá com
os tipos mais graves de sofrimento na vida mundana e na vida após a morte,
como foi revelado na surata AR RAAD versículo 25: “Aqueles que violam o
compromisso com Deus, depois de o haverem constituído, que desunem o que
Deus ordenou fosse unido e causam corrupção na terra, sobre eles pesará a
maldição e obterão a pior morada.” O Mensageiro de Allah (S.A.A.W) nos disse
que o Paraíso é proibido aos que rompem com os laços familiares dizendo:
“Jamais entrará no Paraíso aquele que romper com os laços de sangue.”
(BUKHARI E MUSLIM). Além disso, quem corta o laço familiar Deus acelera seu
castigo neste mundo, além do que será reservado de castigo e sofrimento na
outra vida, pois o Profeta (S.A.A.W) disse: “Não há pecado mais merecedor para
que Allah Altíssimo cumpra antecipadamente o castigo de seu autor neste
mundo, juntamente com o que Ele reservará para ele na outra vida de opressão
e rompimento de laços de familiares.”. ABU DAUD.
A ruptura do laço familiar é uma doença mortal que destrói o indivíduo e a
sociedade, e o seu tratamento resume-se às consequências que a ruptura traz ao
ser humano de preocupação e angústia nesta vida mundana e na outra após a
morte, além de informar os frutos do atamento deste laço, pois conhece-los é

uma das maiores razões para realiza-los, e o atamento do laço familiar tem
muitos frutos, sendo as mais importantes são:
1.

A ligação de Allah àqueles que atam o laço familiar, Ele lhe
concederá a sua misericórdia, além de facilitar a sua vida e o libertará das
angustias, pois o Mensageiro de Deus (S) disse: “Quando Deus
estabeleceu a criação, o útero se levantou para dizer: ‘Esta é a ocasião
em que Te imploro a proteção para não sofrer de rompimento dos
vínculos (dos meus parentes).’ Disse Deus: ‘Assim seja! e acaso
comprazer-te-ia se concedesse algo da Minha Bondade a quem os
mantivesse, e excluísse da Minha misericórdia a quem os rompesse?’ O
útero respondeu: ‘Sim!’ E Deus, louvado seja, disse: ‘Assim será.’” O
Mensageiro de Deus (S) prosseguiu: “Recitai, se desejais, o versículo: ‘É
possível que, ao assumirdes o comando, causeis corrupção na terra e que
rompais os vínculos (com vossas parentes). Tais são aqueles a quem Deus
amaldiçoou, ensurdecendo-os e cegando-lhes as vistas’” (Alcorão
Sagrado, 47:22-23). (Muttafac alaih).
2. O fortalecimento do laço familiar é uma das bençãos na riqueza e na vida
do ser humano, assim como o Profeta (S.A.A.W) disse: ““Aquele que
gostaria de alcançar uma maior riqueza e uma vida mais farta deveria
fortalecer os seus laços consanguíneos.” (Muttafac alaih).
3. A boa ação para com os parentes, sua recompensa é o dobro, então a
caridade com os outros é uma simples caridade, e com eles é uma caridade
e uma afeição, pois o Profeta (S.A.A.W) disse: “: “Dar esmolas aos pobres
é uma caridade, e dá-las a um parente, equivale à prática de dois atos,
isto é caridade e benevolência para com o parente, ao mesmo tempo.”.
(Tirmizi)
Em conclusão, eu digo: o fortalecimento do laço familiar é a base da
construção da sociedade, pois ela aproxima os familiares e fortalece os
laços entre os seus membros, e este vínculo afeta a sociedade e a torna
uma sociedade boa, forte e unida, e é esta sociedade que buscamos.

