Famílias bem-sucedidas
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 casamento é o único caminho certo para a sobrevivência da humanidade e de uma
das criaturas escolhida por Deus sobre todas as outras criaturas de uma maneira digna,
pois o nosso casamento, é baseado no Livro de Allah e na Sunnah do Profeta, e tudo o
que é determinado desde o início do casamento, sua continuação e seu fim, é
estabelecido por Deus Todo-Poderoso. A continuação do casamento e seu sucesso é um
dos propósitos da verdadeira legislação (Shar'a al-Hanif), e isto só pode acontecer
quando estabelecer os limites de Allah, assim como foi revelado no Alcorão Sagrado
surata Al Bacara versículo 230: “ambos temam contrariar as leis de Deus.”. Al-Tabari
que Deus tenha misericórdia de sua alma diz: E o estabelecimento dos limites de Deus:
agir corretamente, e os limites de Deus: é o que ele ordenou e o que obrigou cada um
deles a fazer pelo seu parceiro por causa do relacionamento que existe entre eles.
Assim que o casamento é realizado conforme Deus ordenou, existem direitos e
obrigações de cada um dos cônjuges, e esses direitos são exigidos pelo islam, e quem
cumprir essas obrigações e deveres terá a sua a recompensa e quem as deixar terá o seu
castigo, pois dos seus objetivos é a união da família, e assim a vida conjugal alcançará
um grau permanente de estabilidade e felicidade. Isto é da virtude de Allah e de Sua
misericórdia de mostrar e esclarecer seus regulamentos, para cumprir, confiar e crer em
sua sabedoria, e esses direitos são cumpridos pelo casal, desta forma serão felizes nesta
vida e na outra, onde Deus resumiu em suas palavras mencionadas na surata Al Bacara
versículo 228: “porque elas tem direitos equivalentes aos seus deveres.”.
Esses direitos que tornam cada um dos cônjuges agradável com o seu companheiro e o
preparam para uma boa convivência e harmonia continua, pois, a família foi colocada
em um plano administrativo para garantir uma caminhada bem-sucedida, onde o
marido é o chefe da família, e a mulher coopera com o marido, ela é a dona da casa,
além de ser a responsável pela sua família, pois isto é o complemento da nossa religião,
assim como Deus Altíssimo revelou na surata Al Bacara versículo 228: “porque elas tem
direitos equivalentes aos seus deveres, embora os homens tenham um grau sobre
elas, porquanto Deus é Poderoso, Prudentíssimo.”

Dos direitos das mulheres incluem o dote, o gasto familiar, moradia, orienta-la, instruila a pratica do bem e as adorações, e proibi-la do mal e das impurezas, ser paciente e
tolerante com ela, conceder seus direitos, e dá lhe tempo suficiente para ela se
ambientar, fortalecer o seu laço familiar, cuidar dela e ter ciúmes, ser justo com ela em
todos os caso. O Profeta Muhammad (S.A.A.W) disse: “Portanto, tratai bondosamente
as mulheres.” BUKHARI, e em outro hadith (dito) o mensageiro de Deus disse: “Entre
o dinheiro gasto na causa de Deus, ou na libertação de um escravo, ou em caridade e
o gasto com a família, a recompensa maior será pelo gasto com a família.” MUSLIM.
Os direitos do marido: obediência nas boas obras, o companheiro Abdul Rahman bin Auf
que Allah esteja satisfeito com ele relatou que o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse:
“Se a mulher orar as cinco vezes, jejuar seu mês, se preservar e obedecer o seu marido,
lhe disseram: Entre no paraíso através de qualquer porta quiseres.” IBN HABAN,
preservar a honra e o patrimônio do marido, assim como foi revelado pelo Altíssimo na
surata An Nissa versículo 34: “Os homens são os protetores das mulheres, porque
Deus dotou uns com mais (força) do que as outras, e pelo o seu sustento do seu
pecúlio. As boas esposas são as devotas, que guardam, na ausência (do marido), o
segredo que Deus ordenou que fosse guardado.”, preservá-lo do incerto é cuidar de
sua fortuna, Abu Hurayrah relatou que o Profeta (S.A.A.W) foi perguntado: “ Quem é a
melhor das mulheres?, Ele respondeu: "A melhor de vossas mulheres é aquela que se
regozija quando seu marido a olha, que obedece suas ordens, que, estando ele
ausente, guarda preciosamente sua lembrança e sua fortuna." AL NISAAI.
Foi narrado que Husayn ibn Muhsin (que Allah esteja satisfeito com ele) que sua tia veio
até o Profeta (S.A.A.W) e ele a perguntou: “Você tem marido? ela disse sim, a
perguntou novamente: como você o trata? Ela disse: da melhor forma possível, ele
disse: o seu tratamento é o seu caminho para o paraíso ou para o inferno.” AHMAD, e
há outros hadith do Profeta (S.A.A.W) que fala dos diretos dos homens sobre as
mulheres, e como elas devem tratar seus maridos. Do seus direitos dos homens, ela não
deve sair de casa, exceto com a sua permissão, não permitir que ninguém entre a sua
casa, exceto aqueles que ele autorizou, não jejuar voluntariamente enquanto estiver
presente e sem a sua permissão, levar em consideração a dignidade e os sentimentos
de seu marido, tratar bem a sua família, e sempre agradecer o que o marido trazer de
sustento desde que esteja dentro do seu alcance.
Ambos devem cooperar para trazer a felicidade para suas vidas e afastar o mal e a
tristeza o máximo possível, cooperando em obedecer a Deus e suas recomendações.
Além de ter responsabilidade compartilhada na constituição de uma família e na criação
dos filhos, como devem também manter o segredo um do outro e não o revela-lo, não
falar mal um do outro entre as pessoas, sejam pessoas próximas ou distantes. E que

cada um deles cumpra o direito do outro e cumpra os requisitos no nível psicológico e
físico, a fim de alcançar as palavras de Deus, mencionadas na surata Al Rum versículo
21: “Entre os Seus sinais está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma
espécie, para que com elas convivais; e colocou amor e piedade entre vós. Por certo
que nisto há sinais para os sensatos.”, e o Profeta nos deu um dos mais grandiosos
exemplos a este respeito, Aisha que Allah esteja satisfeito com ela relatou que o
Mensageiro (S.A.A.W) disse: “O melhor dentre vós é o melhor para a sua família, e eu
sou o melhor dentre vós para a minha família.”

