217409 - Criando ﬁlhos em um ambiente iníquo
Pergunta

Eu tento o meu melhor como muçulmana, mas meu marido diz coisas ruins contra o Islam, eu
tento explicar coisas para ele, mas ele não escuta, ele é educado, enquanto eu não. Eu tento
aprender sobre o Islam no Alcorão e na sunnah, mas não sou perfeita, tenho 6 ﬁlhos: três com
mais de 13 anos e 3 com menos de 9 anos. Como devo proceder para ser uma muçulmana
melhor? E incentivar meus ﬁlhos, já que os mais velhos não rezam todas as orações. Às vezes isto
é ok, mas na maioria das vezes isso me deixa para baixo.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Não importa quão longe uma pessoa está do Islam e de seus ensinamentos, ainda permanece nela
um núcleo de bondade e uma inclinação natural para a verdade, que necessita alguém para
procurá-la e alcançá-la, e oferecer o chamado à fé e um conselho sincero.
A educação do seu marido não garante que ele não cometa erros, então tente inﬂuenciá-lo
aconselhando e exortando-o gentilmente, e busque a ajuda de Allah, pois Ele será suﬁciente e te
auxiliará. Peça a Ele, gloriﬁcado seja, que instile no coração dele e nos das pessoas ao seu redor,
luz pela qual eles verão a verdade, e peça a Allah para ajudá-los a segui-la.
Como seu marido é educado, tente fornecer a ele livros religiosos acadêmicos ou artigos úteis que
sejam adequados à sua situação e ao problema que você deseja resolver, para que ele possa lê-
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los em seu tempo livre. Talvez, assim, Allah abra o coração dele. Tenha certeza de que Allah
nunca vai atrapalhar suas esperanças ou decepcioná-la se você buscar a Sua ajuda e tomar as
medidas apropriadas.
Além disso, você também pode encontrar áudios e vídeos de palestras e sermões benéﬁcos,
especialmente se você sabe que seu marido tem uma preferência por certos daa'iyahs ou
masha’ikh.
Você deve entender que está engajada em uma grande jihad, uma jihad por causa de seu
compromisso religioso e para proteger a si mesma, sua família e seus ﬁlhos, em um ambiente que
não te apoia ou ajuda a manter sua identidade. Além disso, você está se esforçando para
estabelecer os mandamentos de Allah em relação a si mesma e à sua família. Você deve entender
que sua recompensa será proporcional à sua luta e esforço.
Para estabelecer em seus ﬁlhos um amor pelo Islam e seus ensinamentos, você deve fazer o
seguinte:
Dê aos seus ﬁlhos, diariamente, bastante do seu tempo e converse com eles sobre a grandeza do
Islam e seus ensinamentos. Conte-lhes muito sobre a vida do Profeta (que a paz e as bênçãos de
Allah estejam sobre ele), pois as pessoas amam ouvir histórias. Esteja muito perto deles, pois –
com a permissão de Allah – sua proximidade terá uma inﬂuência sobre eles, e você será uma boa
inﬂuência para eles.
Tenha um quadro em casa onde você escreva belas frases e ensinamentos religiosos contendo
versículos do Alcorão e ahadith, os quais você mude de tempos em tempos, para que todos na
casa possam lê-los e isso causará um impacto neles. Esta é uma maneira de oferecer conselhos
indiretos.
Você também pode estabelecer uma porção (wird) do Alcorão que você leia diariamente com seus

2/3

ﬁlhos, pois o Alcorão é luz e orientação.
Tente usar palavras e frases islâmicas, e faça com que seus ﬁlhos se acostumem com termos da
etiqueta islâmica e adhkaar (recordações) que tenham a ver com assuntos diferentes, como
quando comer e beber, ou dormir, e assim por diante.
E Allah sabe melhor.
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