A BENEVOLÊNCIA PARA COM OS PAIS
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

Um dos maiores deveres de um muçulmano é o dever com os pais, e é por isso que o
Todo-Poderoso o comparou com o seu direito sobre o muçulmano, pois o Altíssimo seja
revelou na surata Al Nissa versículo 36: “Adorai a Deus e não Lhe atribuais parceiros.
Tratai com benevolência vossos pais.”, o Altíssimo recomendou que fossemos
benevolentes com eles e sejamos bons companheiros mesmo que fossem infiéis, mas
nos ordenou a não os obedecer em cometer os pecados e não associar a sua Majestade
a alguém, assim como o Todo-Poderoso mencionou na surata Lucman versículos 14 e
15: “E recomendamos ao homem benevolência para com os seus pais. Sua mãe o
suporta, entre dores e dores, e sua desmama é aos dois anos. (E lhe dizemos):
Agradece a Mim e aos teus pais, porque retorno será a Mim. Porém, se te
constrangerem a associar-Me o que tu ignoras, não lhes obedeças; comporta-te com
eles com benevolência neste mundo.”, além disso, Um dos atributos dos profetas de
Deus, que a paz esteja com eles, foi que Deus os louvou pela benevolência com os pais,
assim como revelou na surata Mariam (Maria) sobre o Profeta Yahya (JOÃO) - que a
paz esteja com ele, no versículo 14: “e piedoso para com seus pais, e jamais foi
arrogante ou rebelde.”, e também o Altíssimo seja, mencionou o Profeta Issa (Jesus) ) que a paz esteja com ele na surtata Mariam (Maria) versículo 32: “E me fez piedoso
para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde.”
Houve muitos versículos no Alcorão e textos na Sunnah que que desperta a
benevolência com os pais e alerta contra sua desobediência, pois o Todo-Poderoso
mencionou na surata Al Isra versículos 23 e 24: “O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele; que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice
alcance um deles ou ambos, em vossa companhia; não os reproveis, nem os rejeiteis;
outrossim, dirigi-lhes palavras honrosas. E estende sobre eles a asa da humildade, e
dize: Ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de
mim, criando-me desde pequenino!” e também na surata Al Ankabout versículo: “E
recomendamos ao homem benevolência para com seus pais;”, e por último o que foi
revelado no versículo 15 da surata Al Ahkaf: “E recomendamos ao homem
benevolência para com os seus pais.”.

Muitos ditos (ahadith) também apareceram no mérito de honrar os pais, proibindo a
sua desobediência e violar suas ordens, até que o Profeta (S.A.A.W) classificou a
benevolência com os pais acima do Jihad, Abdullah Ibn Mass’ud (que Deus esteja
satisfeito com ele) relatou que perguntou ao Profeta (S.A.A.W): “Qual é o mais favorito
ato perante Deus?” Respondeu: “A prática da oração em seu devido tempo.”
Perguntou novamente: “Que vem depois?” Respondeu: “O bom tratamento aos pais.”
Perguntou mais uma vez: “Que vem depois?” Respondeu: “Lutar pela causa de Deus.”
(Muttafac alaih), em outro hadith (dito) venho até o Profeta (S.A.A.W) E disse: “Oh,
Mensageiro de Deus: eu queria batalhar e vim para consultá-lo, o respondeu: “Você
tem mãe?” Ele disse: Sim, ele disse: fique ao seu lado, pois o paraíso estará sob seus
pés (ou seja, a serviço dela).” Al NIssaí, além disso Abu Huraira (que Deus esteja
satisfeito com ele) relatou que o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “Que o seu nariz
seja esfregado na areia, que seu nariz seja esfregado na areia, que seu nariz seja
esfregado na areia, isto é, que seja humilhado, aquele que vê os pais, ou um deles,
atingirem avançada idade e não consegue entrar no Paraíso (por não os servir).”
(Musslim)
O que se entende por benevolência para com os pais é ser bondoso com eles em todos
os aspectos da caridade em palavras e ações, bondade com as boas palavras e não
levantar a voz com eles, manter o vínculo contínuo, bondade em realizar serviços e suas
necessidades materiais, ser gentil com eles, levando em consideração seus sentimentos
e pensamentos, buscando a satisfação deles e concretizar o que eles gostam.
Saiba que a benevolência para com os pais e sua obediência, demonstra o seu valor
como homem, eles são a razão para sua felicidade nas duas moradas, pois eles são o
motivo da sua existência, seus pais quem tem mais compaixão por você entre as
pessoas, são as pessoas mais próximas a você, sofrem nesta vida para ver a sua
felicidade, se desgastam para você ter conforto, passam fome para dar-lhe o melhor, te
oferecem tudo sem pedir nada em troca e a sua mãe que te carregou no seu ventre por
nove meses, enfrentando as adversidades e as dores da gravidez até te dar à luz; então,
ela foi paciente com a sua indisposição e doença quando você era jovem e assim o seu
pai que te criou e cuidou de você na sua infância e na adolescência. Um homem disse a
Omar Bin Al-Khattab, (que Deus esteja satisfeito com ele): “Eu tenho uma mãe idosa,
ela não atende às suas necessidades, exceto e minhas costas são seu assent, então eu
a cumpri o meu dever com ela, certo? Ele disse: Não. Porque ela fazia isso com você e
ficava feliz e deseja a sua sobrevivência, e você faz desejando a sua morte, mas você
é bondoso, e Deus recompensa muito por um pouco.”
benevolência para com os pais é uma dívida que deve ser cumprida pelo ser humano,
pois como você condena, será condenado, e um de seus frutos imediatos encontrará

em seus filhos, pois eles serão benevolentes e bondosos com ele, assim como ele foi
com seus pais. Isso é algo certo, nunca coloque os seus interesses pessoais ou os desejos
de seus amigos ou de sua esposa acima o de seus pais, nunca esqueça que eles são as
melhores pessoas a quem deve oferecer a sua amizade, Abu Huraira (que Deus esteja
satisfeito com ele) relatou que um homem foi ter com o Profeta (S.A.A.W) e lhe
perguntou: “Ó Mensageiro de Deus quem é a melhor pessoa a quem devo oferecer a
minha amizade?” Ele respondeu: “A tua mãe”. O homem perguntou novamente: “E
quem mais?” Ele respondeu: “A tua mãe”. “E depois dela”, ele perguntou. O Profeta
S) respondeu: “A tua mãe”. “E depois dela?”, ele perguntou, novamente. O Profeta S)
respondeu: “O teu pai” (Muttafac alaih). Cuidado com aqueles que te influenciam para
desobedecer aos seus pais ou em subestimar seus direitos, ou se atrever a negligenciar
o direito deles, ou julga-los como dois idosos que não entendem nem valorizam as coisas
e não conhecem os desenvolvimentos da vida. Essa pessoa não tem nada de
benevolência nela ou em sua companhia. Omar bin Abdul Aziz - que Deus tenha
piedade dele - disse: "Não conviva com alguém que foi negligente com seus pais; pois
ele não será benevolente com você, assim como foi com seus pais.”
É uma falha a pessoa se distraia em não cuidar de seus pais, quaisquer que sejam as
circunstâncias, pois a sua obediência e o bom cuidado, sua recompensa é maior das
adorações facultativas, entre estas pessoas, aquelas que chegam para seus pais com um
mordomo ou motorista e acham que ja cumpriram o seu dever e estão livres da
responsabilidade, e com isso não os vista com frequência, Isso é um erro, porque a
benevolência com eles não é um assunto a ser discutido, nem vendido ou comprado,
não importa o quanto esse mordomo fizer por eles, não será como o filho, ou seja basta
apenas uma visita ao seus pais com os netos para alegra-los e com isso, trazer a paz e a
tranquilidade a eles. Sim, é bom trazer-lhes um mordomo que os ajude, mas não
esqueça que eles também precisam da nossa presença em suas vidas.
Portanto, temam a Deus e não desperdicem essa grande oportunidade que é uma porta
dos portões da bondade e do paraíso, e não hasteie em aumentar os serviços e cuidados
que você presta a seus pais, pois a desobediência dos pais é dos grandes pecados, assim
como o Profeta (S.A.A.W) disse: “Os pecados maiores são: associar alguém com Deus,
desobedecer os pais, matar uma pessoa inocente e jurar falsamente.”. AL BUKHARI.
Portanto, meu querido irmão, cuide da benevolência com eles, mesmo que a justiça do
pai e da mãe se oponha, especialmente se houver inimizade entre eles como o divórcio
e coisas do gênero. Então, uma pessoa deve cumprir o seu dever junto a eles da melhor
maneira possível e garantir que eles sejam reconciliados e que nenhum deles seja hostil
com o outro, rogamos a Deus Todo-Poderoso que nos torne naqueles que realizam estes
grandes deveres e nos instrua no paraíso por essa grande porta.

