11446 - Como deve ser uma festa islâmica de casamento?
Pergunta
Eu sou um novo muçulmano e meus pais são cristãos, eles concordaram em fazer parte em um
casamento islâmico, mas quais são os passos que precisamos dar em relação a isso? Eles farão
em sua casa e concordaram com os requisitos da comida e bebida da festa após a cerimônia.
Estamos tentando fazê-lo para que todos estejam confortáveis. Mas eu não tenho ideia de como
proceder antes, durante ou depois e quero ter certeza que tudo está no lugar para que, mais
tarde, eu não descubra que houve uma falta por algum passo não observado. Pensei que já
estávamos casados, mas descobri que não ﬁzemos corretamente. Preciso saber.
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Para informações sobre as etapas envolvidas em um contrato de casamento correto, consulte a
pergunta nº. 2127.
No que diz respeito a ter uma festa de casamento na forma islâmica, você tem que manter-se
longe das coisas que são proibidas pela shari'ah (legislação islâmica), mas que muitas pessoas
não prestam atenção durante as celebrações, como o seguinte:
No que diz respeito à mulher: ir ao cabeleireiro masculino, não-mahram para ter o cabelo
penteado; ou adornar-se de uma forma que seja haraam, como reduzir as sobrancelhas tirando
seus pelos, ou usar tatuagens, ou aplicar extensões de cabelo, ou outras coisas haram, porque o
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) amaldiçoou aquela que arranca (os
pelos das) sobrancelhas e quem tem isso feito, aquela que acrescenta extensões de cabelo e
quem pede para fazer isso; imitar os kuﬀaar em seus vestidos, porque geralmente o vestido de
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noiva mostra muitos dos encantos da mulher e seu corpo, de tal forma que o vestido é muito
revelador - buscamos refúgio com Allah - e também uma grande quantidade de dinheiro é
desperdiçada na vestimenta.
Entre as ações haraam que têm a ver com o homem são: barbear-se para a noite de casamento, o
que é feito com base em que isso o torna mais bonito, mas isso é algo haram de acordo com a
shari’ah; deixar suas roupas caírem abaixo do tornozelo (isbaal).
Segue-se uma lista de coisas haram que homens e mulheres devem evitar na festa de casamento:
1- Mistura de homens com mulheres, e coisas que estão envolvidas nisso, como cumprimentar e
apertar as mãos um do outro e homens e mulheres dançando juntos, porque tudo isso é haram e é
um assunto muito sério.
2- Tirar fotos, mesmo que os homens façam isso entre si ou as mulheres façam isso entre si.
3- Beber álcool ou comer carne de porco.
4- Permitir que o marido entre onde as mulheres estão, para levar sua esposa.
5- Mulheres usarem roupas reveladoras, apertadas ou curtas dentre elas, porque isso é haraam –
então, imagine usá-las na frente dos homens?
6- As pessoas devem evitar gastar extravagantemente ou ir aos extremos, exibindo-se em festas
de casamento, porque isso pode acabar com a bênção.
7- Marido e esposa trocarem anéis e, assim, imitarem os kuﬀaar, pensando que isso aumentará o
amor do marido por sua esposa e vice-versa.
Finalmente, ambos os parceiros devem saber que quanto mais os ensinamentos do Islam forem
seguidos na festa de casamento, mais abençoado será o casamento, mais amor e harmonia
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haverá entre eles e menos problemas encontrarão em sua vida conjugal. Pois se a vida conjugal
se baseia, desde o início, em coisas haram, que vão contra os mandamentos de Allah, como eles
podem esperar que o casamento seja bem-sucedido depois disso? Houve muitos casamentos onde
se apresentaram coisas que eram contra os mandamentos de Allah, e eles não duraram. Tema a
Allah com relação à festa e mantenha-a livre de coisas que são proibidas no Islam. Que Allah
abençoe a ambos. Pedimos a Allah que lhes dê força. Que Allah abençoe nosso Profeta
Muhammad.
E Allah sabe melhor.
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