4631 - Romper laços de parentesco e relacionamentos
Pergunta
Qual é o signiﬁcado de silat al-rahm (manter os laços de parentesco)?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O Islam incentiva a manutenção dos laços de parentesco devido ao grande efeito que isso tem em
atingir a coesão social e perpetuar a cooperação e o amor entre os muçulmanos. Sustentar os
laços de parentesco é um dever porque Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
“…E temei a Allah, em nome de Quem vos solicitais mutuamente, e respeitai os laços
consanguíneos…”
[al-Nissa' 4:1]
“E concede ao parente seu direito, e ao necessitado e ao do caminho…”
[al-Isra’ 17:26]
Allah nos alertou contra a quebra dos laços de parentesco (interpretação do signiﬁcado):
“E os que desfazem o pacto de Allah, após havê-lo ﬁrmado, e cortam o que Allah ordena estar
unido e semeiam a corrupção na terra, esses terão a maldição e terão a pior Morada.”
[Al-Ra'd 13:25]
Que castigo poderia ser pior do que a maldição e a péssima morada que aguarda aqueles que
quebram os laços de parentesco? Eles se negam à recompensa por manter os laços de parentesco
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na Outra Vida, além de negarem-se a muitos benefícios neste mundo, que seria uma vida longa e
uma ampla provisão. O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)
disse: "Quem quiser que sua provisão (rizq) seja aumentada e sua vida seja prolongada, deve
manter os laços de parentesco." (Relatado por al-Bukhari, 5986 e Muslim, 2557). Abu Hurairah
(que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele) disse: “Allah criou o universo, e quando Ele terminou, o parentesco (al-rahm) se
levantou e disse: ‘Esta é a posição de alguém que busca Tua proteção contra ser quebrado.’ Allah
disse: ‘Sim, seria mais do teu agrado se Eu cuidasse de quem cuide de ti e cortasse aqueles que te
cortem?’ Aquilo respondeu: ‘É claro.’ Allah disse: ‘Então a tua súplica é concedida.’” O Profeta (que
a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Recita, se desejares (interpretação do
signiﬁcado) Então, se voltásseis as costas, quiçá, semeásseis a corrupção na terra e cortásseis
vossos laços consanguíneos? Esses são os que Allah amaldiçoou: então, Ele os ensurdeceu e lhes
encegueceu as vistas. [Muhammad 47:22-23].” (Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, 16/112).
Uma vez que entendermos isso, precisamos nos perguntar: quem é aquele que sustenta os laços
de parentesco? Isso foi explicado pelo Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele) quando ele disse: “Aquele que mantém um relacionamento com seus parentes apenas porque
estes mantêm um relacionamento com ele não está verdadeiramente sustentando os laços de
parentesco. Aquele que verdadeiramente sustenta esses laços é aquele que faz isso mesmo se os
outros romperem o relacionamento. ”(Relatado por al-Bukhari, 5645).
Se a relação é meramente retornar favores; retribuir uma coisa por outra e não tomar a iniciativa,
então isto não é sustentar os laços de parentesco, é apenas retribuir na mesma moeda. Algumas
pessoas seguem o princípio de dar um presente em troca de outro e de visitar em troca de uma
visita, por isso, se alguém não lhes der um presente, elas não lhe darão um presente e, se
ninguém as visitar, elas não visitarão ninguém. Isto não é o que signiﬁca sustentar os laços de
parentesco absolutamente, e isso não é o que é exigido pelo Islam. Isto é apenas retribuir na
mesma moeda, não é o grau mais elevado que o Islam nos encoraja a alcançar. Um homem disse
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ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele): “Eu tenho parentes
com os quais tento manter contato, mas eles me cortam. Eu os trato bem, mas eles abusam de
mim. Eu sou paciente e bondoso para com eles, mas eles me insultam.” O Profeta (que a paz e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Se tu és como dizes, é como se estivesses colocando
areia quente em suas bocas. Allah continuará a apoiar-te enquanto tu continuares a fazer isto.”
(Relatado por Muslim com o comentário de al-Nawawi, 16/115). Quem poderia aguentar areia
quente? Buscamos refúgio em Allah contra a quebra dos laços de parentesco.
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