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Objetivos:

·       Aprender a importância das éticas islâmicas e ideais de família.

·       Aprender a importância de separar um certo tempo para estudar o din em família.

·       Entender a importância de comunicar-se efetivamente com seus filhos.

Termos em árabe

·       InshaAllah - Deus queira, se Deus quiser. É um lembrete e reconhecimento de que
nada acontece, exceto pela vontade de Allah.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta

·       Din - O modo de vida baseado na revelação islâmica; a soma total da fé e prática de
um muçulmano. Din é frequentemente usado para significar fé ou religião do Islam.

Introdução
A chave para uma sociedade islâmica pura

começa com a família, pois é o núcleo de uma
sociedade saudável. O Profeta, que a misericórdia e
as bênçãos de Allah estejam sobre ele, deu etapas
detalhadas para criar uma família adequadamente;
sem dúvida, é uma grande responsabilidade. Ele
disse:

"Qualquer um que seja responsável por outros, mas não cumpra essa responsabilidade
adequadamente, será preterido do Jannah (morada celestial)." (Sahih Muslim)
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A paternidade é realmente uma tarefa imensa; especificamente, parentalidade no
Ocidente. O que os pais devem considerar, como devem criar os filhos? Neste artigo,
exploraremos algumas dicas práticas que todos os pais devem ter em mente.

Crie um ambiente familiar adequado
Os filhos criados em um lar "feliz" geralmente tornam-se muçulmanos mais fortes e

melhores. Eles adotam mais facilmente os ideais islâmicos e defendem a cortesia e a
etiqueta comuns que devem ser o padrão para todo muçulmano.

Para garantir que um lar seja "feliz", os próprios pais devem defender a ética islâmica
adequada. Eles também devem se comunicar de maneira clara e aberta. Quando as
crianças veem que seus pais estão se comunicando nesse método; nenhum um dos pais
fica agitado, zangado ou violento, isso levará as crianças a compartilharem seus
sentimentos e pensamentos e se sentirão seguras. Essa etapa é absolutamente imperativa,
pois uma das principais causas de problemas começa com a falta dela. Se uma criança
sente que não pode se comunicar com seus pais, ela buscará atenção em outros lugares,
seja com amigos, que podem influenciá-la de maneira muito negativa. Dependências de
drogas, relações pré-conjugais ilegais e pior podem ser o resultado.

O próximo passo a ser tomado para garantir esse ambiente é amar seus filhos e
mostrar a eles que você os ama. O Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele, beijou seu neto, Al-Husain, na presença de al-Aqra bin Habis, que Allah
esteja satisfeito com os dois. Al-Aqra disse: "Tenho dez filhos e nunca beijei nenhum
deles!" O Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse:
"Aquele que não mostrar misericórdia, não será mostrado misericórdia.[1]

As crianças que se sentem amadas retornam a compaixão que recebem. Isso é
evidente pela maneira do Profeta em lidar com elas. Um dia, enquanto orava, ele
prolongou sua prostração e os Companheiros começaram a se preocupar; depois de
algum tempo, o Profeta retomou a oração normalmente. Certamente, os Companheiros
perguntaram-lhe sobre a prostração prolongada; eles disseram: "Ó Mensageiro de Allah,
você prolongou a prostração e pensamos que havia recebido revelação ou que algo ruim
havia acontecido contigo!" Ele sorriu e disse: "Nem uma coisa, nem outra, mas meu
neto subiu nas minhas costas eu não queria encurtar o prazer dele."[2]

Outro passo para um lar "feliz" é ter os dois pais igualmente envolvidos na criação dos
filhos. Frequentemente, testemunhamos um dos dois pais se envolvendo mais, enquanto o
outro fica distante. Uma criança criada com o amor e a afeição de ambos os pais
prosperará muito mais em um nível mental e psicológico do que aquela que tem apenas
um deles.

Hora do estudo
Um lar sem o conhecimento adequado do Islam é um lar de desesperança e desorientação. O
estudo do din ajudará a orientar e nutrir as crianças para tornarem-se muçulmanos retos. Essa


                            Parentalidade no Isla... 2 of 4 www.NewMuslims.com



'hora do estudo' deve incluir ensinamentos do Alcorão, da Sunnah e de histórias dos
Predecessores Virtuosos.

Se os pais não são bem versados na leitura do Alcorão, devem registrá-los em uma aula de
Alcorão em uma mesquita local. Se os pais tiverem sorte em encontrar uma em sua área, eles não
devem parar por aí; isso é apenas um começo. A família como um todo deve se esforçar
continuamente para estudar o Islam juntos. Devido à presença de muitos recursos hoje, isso não
deve representar um problema. Existem muitos sites, como (newmuslims.com), que dão
ensinamentos importantes e fundamentais do Islam de maneira fácil e direta.

É importante que os pais reservem uma parte do tempo, toda semana, em que a família se reúna
e aprenda juntos. Isso ajudará a solidificar a unidade familiar. As crianças não sentirão que estão
"sobrecarregadas" no processo de aprendizagem, pois os adultos estão participando do processo.

Devido às muitas distrações em nossa sociedade, os métodos de ensino devem se tornar
interessantes. Os pais devem diversificar e ensinar de uma maneira divertida; seja através do
jogo ou dando prêmios para quem for capaz de alcançar o máximo.

Os pais sempre desejam que seus filhos se tornem melhores que eles. Essa atitude é
muito boa, mas não deve levá-los a se tornarem muito exigentes. Consistência é a chave
para o sucesso.

Escute seus filhos
Em uma sociedade ocidental, é absolutamente imperativo ter uma linha aberta de comunicação
com seus filhos. As crianças precisam ser ouvidas e compreendidas e os pais precisam ver o que
dizem sem se tornarem críticos.

Se as crianças se sentirem seguras em se abrir para os pais quando tiverem problemas, se
sentirem-se "bem-vindas" a fazer perguntas em caso de dúvida, isso fortalecerá o vínculo entre os
pais e os filhos, além de afastar influências negativas que podem afetar a criança neste estágio
crítico de crescimento.

Muitos pais falam com os filhos, mas esquecem de ouvir, deixando-os à sua própria sorte e
forçando-os a tomar suas próprias decisões quando precisam de orientação. Quanto mais você os
envolver em casa, menor a probabilidade de eles seguirem o caminho errado, InshaAllah.

Ouvir seus filhos é uma ferramenta muito importante à disposição dos pais; serve como uma
"verificação da realidade", pois as crianças são um espelho dos seus comportamentos.

Uma das melhores maneiras de consolidar esse relacionamento entre filhos e pais é
através da biografia do Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele. As histórias podem ser lidas antes de dormir e pode-se perguntar às crianças o que
elas mais gostaram na história. Também podem ser solicitados a implementar lições
básicas das histórias de suas próprias vidas. Eles serão capazes de tomar melhores
decisões por si mesmos, enfrentar as ações erradas e também serão capazes de se
expressar de maneira eficaz.
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Notas de Rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari

[2] Ahmed
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