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“Ao considerar a sério o casamento, deves colocar a ti próprio as seguintes
perguntas; que tipo de mulher é que queres, quais devem ser as qualidades
dela a fim de se estabelecer uma família Islâmica e pacífica, e como é que
saberás quem ela é.”
Quando se fala no casamento durante estes tempos “modernos”, os Muçulmanos
tornam-se horrorizados conjurando imagens de um casamento arranjado,
tentando encontrar aquele/a companheiro/a “perfeito/a”, quanto de um cargo
financeiro se tornará, e assim por diante. A realidade é que o Islam veio para
solucionar estes problemas, e não para exacerbe-los, mas infelizmente nós
integrámos as nossas tradições e costumes locais com o Islam e assim o casamento
tornou-se uma preocupação importante para o homem em vez de uma
experiência deliciosa.
Ao viver numa livre sociedade Ocidental, pervertida e corrupta, o jovem
Muçulmano encontra muitas tentações e testes, como resultado da mistura com
mulheres, que ele tem que enfrentar e vencer. Ele tem que resistir
constantemente a estas tentações, que lhe são atiradas na rua, na mídia e no
trabalho. E assim, a sabedoria do Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) ecoa sobre
quando ele disse: “Ó homens jovens, aqueles entre vocês que podem sustentar
uma esposa devem-se casar, pois isso restringe os olhos de apanhar (olhares
maléficos) e preserva uma pessoa de imoralidade...”
Ao considerar a sério o casamento, deves colocar a ti próprio as seguintes
perguntas; que tipo de mulher é que queres, quais devem ser as qualidades dela a
fim de se estabelecer uma família Islâmica e pacífica, e como é que saberás quem
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ela é. Como Muçulmanos, nós acreditamos que Allah quer o melhor para nós, e
que o Seu Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) ilustrou isto através da sua própria
vida. Nota portanto que através de seguir o conselho do nosso próprio Criador, e
o do Seu amado servo, só podemos ser bem sucedidos.

COM QUEM SE CASAR
O Islam é claro sobre o tipo de esposa que deves procurar. O Profeta (sallAllaahu
'alayhi wa sallam) disse: “Uma mulher é casada por quatro razões: pela sua
propriedade, seu estatuto, sua beleza, e pela sua religião; portanto tenta obter
uma que é religiosa, que vós sejam abençoados.” Isto define especificamente que
tipo de companheira é que devemos estar a procurar, pois se nos casar-mos com
ela para qualquer outra coisa senão a sua piedade religiosa, o nosso casamento
está certo a cair na miséria. Verdade, beleza e charme são difíceis de resistir, mas a
beleza não dura para sempre e não te garante a obediência e religiosidade dela.
Estatuto financeiro é dinâmico, e assim é o estatuto mundano, contudo, a
religião estabelece fortemente uma família, e pode ser que através da tua intenção
de casar com ela pela sua religião, o resto te seja dado de qualquer maneira.
Em outro hadith o Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: “Todo o mundo é
uma provisão, e o melhor objecto de benefício do mundo é a mulher piedosa.”
Imagina! Nada neste mundo é tão valioso como uma mulher piedosa! Este ponto
foi sublinhado muitas vezes por RasulAllaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam), ele
próprio, quando foi perguntado quais (eram) as três coisas que ele amava mais,
mencionou uma mulher piedosa. Uma vez que o versículo seguinte foi revelado:
“E aos que entesouram o ouro e a prata e não os despendem no caminho de
Allah, alvissara-lhes doloroso castigo. Um dia, quando os incandescerem no
fogo do Inferno, e, com eles, lhes cauterizar as fontes e os flancos e os dorsos,
dir-se-lhes-á: 'Isto é o que entesourastes, para vós mesmos: então, experimentai,
o que entesouráveis.'” [At-Taubah: 34:35]. Umar (radiyAllaahu 'anhu) foi citado a
dizer que, quando esta ayah foi revelada, ele aproximou-se do Profeta (sallAllaahu
'alayhi wa sallam), submetendo que a ayah pesava fortemente sobre a mente dos
Sahaba. RasulAllaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) repondeu que a melhor coisa
entesourada é uma esposa dedicada que causa prazer ao ser vista, que obedece
imediatamente a ordens e cuida inteiramente da propriedade dela própria e do
sua marido quando ele está fora.
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Abu Bakr perguntou certa vez a RasulAllaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) qual era
a melhor coisa a ser entesourada, e ele (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) respondeu:
“A língua na relembrança de Allah, o coração cheio de graças a Allah, e uma
mulher piedosa que ajuda em ações virtuosas”.
virtuosas” Olha o quão valioso tal mulher é
na visão de Allah! Como pode um homem viver infeliz com uma pessoa como
essa.

QUALIDADES DA MULHER PIEDOSA
Tudo bem, dizes tu, convenceste-me, mas o que faz realmente dela uma mulher
piedosa? A resposta é simples: Allah Ele Próprio descreveu aquelas qualidades
que são mas amadas por Ele no Alcorão, e nos ahaadith existem inúmeros relatos
dos atributos virtuosos de uma mulher piedosa. O que se segue são algumas ayahs
sobre os atributos da mulher que deves estar procurando, nota portanto estas
qualidades finas e apreciativas.
“E as benignas mulheres para os benignos homens, e s benignos
homens para as benignas mulheres.” [Surah an-Nur 24:26]
“Então, as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência
dos maridos, pelo que Allah as custodiou.” [Surah an-Nissa' 4:34]
“Quiçá, se ele se divorcia de vós, seu Senhor lhe dê em troca
mulheres melhores que vós, moslimes, crentes, devotas,
arrependidas, adoradoras, jejuadoras...” [Surah at-Tahrim 66:5]
E depois, na surah Ahzab, está uma lista completa dessas qualidades amadas por
Allah, qualidades que já agora devem ser evidentes tanto nos homens como nas
mulheres. Portanto, meu querido irmão, escolhe-a pelos seguintes atributos:
–
–
–
–
–
–

uma mulher Muçulmana
uma mulher Muçulmana
uma mulher crente
uma mulher devotada
uma mulher de verdade
uma mulher que seja paciente e constante
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–
–
–
–
–

uma mulher que seja humilde
uma mulher que dê caridade
uma mulher que jejue e que se negue a si própria
uma mulher que guarde a sua castidade
uma mulher que se envolve muito no louvor a Allah. Entre as quatro
mulheres perfeitas conhecidas estava Maryam (Maria). Ela era amada por
Allah devido às suas qualidades religiosas: “Ó Maria! Sê devota a teu
Senhor e prosterna-te e curva-te com os que se curvam.” [Surah Al-'Imran
3:43].
3:43] Outra foi a esposa do Faraó: “E Allah propõe um exemplo para os
que crêem: a mulher de Faraó, quando disse: 'Senhor meu! Edifica, para
mim, junto de Ti, uma casa no Paraíso...'” [Surah at-Tahrim 66:11]

O Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) amava as suas esposas devido às suas
qualidades religiosas. Aisha relatou uma vez as belas qualidades de Zainab:
“(Zainab) foi aquela que de alguma forma tinha um grau de igualdade comigo
nos olhos do Mensageiro de Allah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam), e eu nunca vi
uma mulher mais avançada na piedade religiosa que Zainab, mais consciente de
Deus, mais verdadeira, mais viva para os laços de sangue, mais generosa e tendo
mais sentido de auto sacrifício na vida prática e tendo mais disposição de
caridade e assim mais perto de Allah, o Altíssimo, do que ela.”
Ah, tu pensas, que nunca vais encontrar tal mulher! Bem, se isso fosse verdade,
Allah não teria descrito-a em primeiro lugar, e além disso essas qualidades eram
emanações das mulheres descritas acima. O Islam lida com a realidade, não com
ficção. Claro, a mulher perfeita não existe, no entanto “se as odiais, pacientai:
quiçá, odieis algo, em que Allah faz existir em bem abundante.” [Surah an-Nissa'
4:19].
4:19] Lembra-te que tu também não és perfeito.

SABER QUEM ELA É
Para encontrar essa mulher piedosa, há dois passos a serem tomados, e o
primeiro depende da tua observação pessoal. Na Surah Nissa', Allah solicita às
mulheres crentes para que elas “baixem suas vistas e custodiem seu sexo e não
mostrem seus ornamentos”,
ornamentos” e que elas também “não batam, com os pés, no
chão, para se conheça o que escondem de seus ornamentos...” [Surah an-Nur
24:31].
24:31] Se observares uma mulher atuando modestamente, não sendo demasiada
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óbvia através das suas ações (abaixando a sua voz quando à volta de homens),
uma que tente esconder as suas atrações (que incluem a sua beleza externa bem
como os seus encantes internos), então sabes que ela tem algumas dessas
qualidades preciosas. Quando vires uma mulher seduzindo descaradamente, não
se preocupando com as suas roupas reveladoras, tendo conversas livres com
homens mantém-te longe, muito longe. Tenho a certeza que quando te casares
irás de querer que a tua esposa devote o seu amor para ti, e não para outros vinte
“apenas bons amigos”.
Através de (uma) simples observação, podes obter um vislumbre da sua natureza;
por exemplo, a forma como ela está ao conversar, como ela mantém o contacto
visual, as roupas dela, onde ela passa o tempo, etc. Procura pelos seus pontos
fortes, e não stresses sobre os fracos.
No entanto, depois disso tudo, ainda temos que vir ao tema mais importante.
Podes olhar quanto queiras para ela, contratar um investigador particular para a
localizar, ler o seu diário (coisas que eu considero extremas e não-Islâmicas) no
entanto, depois de tudo isso, ainda temos que chegar ao tópico mais importante,
meu caro irmão, ninguém conhece o seu coração e as suas intenções, ninguém
sabe se ela se vai tornar amarga ou mais religiosa, ou se vocês são adequados um
para o outro, exceto Allah.

CONFIANÇA EM ALLAH
Estamos a escolher a nossa esposa pelos seus valores permanentes;
nomeadamente a sua devoção religiosa, integridade moral, caráter, etc. Mas
acredita-me, se tentar-mos nós próprios a combinar um casamento, quase certo
que vai falhar, porque não temos conhecimento.
Allah ama um servo quando ele põe a sua confiança nEle. Quando fazemos isto,
isso ilustra como nós confiamos nEle para ajuda, e prova a nossa sinceridade para
com Ele e estabelece que reconhecemos o Seu conhecimento e a Sua sabedoria
infinita. O Islam é parecido como uma casa, e na minha estimativa nada cimenta
essa casa mais junta do que colocar a nossa confiança em Allah. Foi relatado
sobre a autoridade de Jabir ibn 'Abdullah que o Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa
sallam) costumava ensinar os seus companheiros para buscarem, através de uma
du'a especial (conhecida como istikharah), a orientação de Allah em todas as
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questões que os afetava. RasulAllaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: “Quando
estiveres confuso sobre o que deves fazer em uma certa situação, ora então duas
rak'at de nafl salaat e lê a seguinte du'a (du'a de istikharah).”
Estou surpreendido com as críticas lançadas a esta du'a, e à sua negligência. Nós
somos seres humanos, sem poder nesta esfera da vida, conhecedores suficientes
apenas para sobreviver. Então, porque não deveríamos voltar para Allah e buscar
a Sua ajuda perfeita quando precisamos dela? Allah responde à chamada do Seu
servo quando ele pede por orientação, e nós estamos, apesar de tudo, procurando
por fazer algo a fim de agradá-Lo.
Existem muitas noções erradas sobre istikharah. Muitos Muçulmanos oram, lêem
a du'a, e correm para a cama à espera de ver um sonho mostrando-lhes a sua
futura esposa, qual é a sua cor favorita, e outras fantasias estranhas. Esse não é o
objectivo deste salaat.
Os resultados de istikharah podem assumir muitas formas. Basicamente, vais pelos
teus sentimentos, (ou seja, pensas sobre tudo com cuidado e depois tomas uma
decisão). Além disso, podes observar que eventos mudaram, a favor ou contra ti –
assim reavalias a tua situação mais uma vez – e talvez a tua decisão mude.
Finalmente, como um dom maravilhoso de Allah, podes ser abençoado com um
sonho.
O Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) enviou uma vez a Zainab uma proposta de
casamento. Ela recusou a aceitar a resposta de imediato, manifestando a sua
intenção de remeter o assunto a Allah: “Eu não faço nada até solicitar a vontade
do meu Senhor.” Allah, o Responsivo, respondeu à sua solicitação de ajuda e
revelou uma ayah aprovando o casamento. Podemos parecer chocados pela sua
recusa de aceitar uma proposta daquele que é o melhor marido que qualquer
mulher pode ter, no entanto, ela estava apenas a reconhecer que é Allah que sabe
o quão um casamento será bem sucedido, e como um sinal de apreço, esta
resposta está agora preservada no nosso Livro Sagrado: al-Qur'an.
O Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse certa vez a Aisha: “Vi-te num sonho
durante três noites quando um anjo te trouxe a mim em um pano de seda e ele
disse: 'Aqui está a tua esposa', e quando eu removi (o pano) da tua cara, eis que
eras tu mesmo, então eu disse: 'se isto é de Allah, deixai então que Ele realize
isto'”. O casamento é um passo sério e requer a atitude certa. Se o casamento
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completa metade da nossa fé, não deve então essa metade ser a melhor das
metades? Uma mulher casada pelos motivos errados só pode debilitar a família
Muçulmana. Considera que ela será a tua companheira durante a vida, a
cuidadora dos teus filhos/as. Não te cases com ela por riqueza mundana, mas por
a sua riqueza em sabedoria e conhecimento Islâmico. O seu estatuto nesta vida
não é mais do que ilusório, escolhe-a portanto pelo seu estatuto no olhar de
Allah. Beleza é apenas superficial, mas a beleza de Iman é transcendente. Ao pedir
a Allah por uma esposa, invoca-O pelos Seus bonitos nomes, como Ele nos
ordenou: “E de Allah são os mais belos nomes: então, invocai-O com eles...”
[Surah 'Al-'a'raf 7:189]. Pergunta por uma companheira que é devotada, piedosa,
paciente e assim por diante. Sê daqueles que dizem: “Senhor nosso! Dadiva-nos,
da parte de nossas mulheres e da nossa descendência, com alegre frescor nos
olhos e faze-nos guia para os piedosos.” [Surah al-Furqan 25:74]. Eu não posso dar
uma melhor conclusão do que dizer que deves colocar toda a tua confiança em
Allah. Tens que ter confiança na Sua preocupação por nós, e pela Sua capacidade
de nos ajudar. Allah diz: “E, se decidires algo, confia em Allah. Por certo, Allah
ama os confiantes nEle.” [Surah Al-'Imran 3:159]. Que Allah nos ajude nos nossos
esforços sinceros em seguir os Seus comandos e o caminho do Seu amado servo,
e que nos providencie com mulheres que Ele ama.
“E, quando Meus servos te perguntarem, por Mim, por certo,
estou próximo, atendo a súplica do suplicante, quando Me
suplica. Que eles Me atendam, então, e creiam em Mim, na
esperança de serem assisados.” [Surah al-Baqarah: 2:189]
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