Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Educação dos Filhos

Louvado seja Allah, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade
exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu
servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o
Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros.
Ó crentes: uma das maiores bênçãos que Deus concedeu ao seu servo é a graça
dos filhos, pois se eles forem bons, isso nos felicitará neste mundo e na vida após
a morte, eles são como a boa ação continua para os muçulmanos após a sua
morte, assim como o Profeta (S.A.A.W) disse em um hadith de Abi Huraira, (que
Deus esteja satisfeito com ele): “Quando morre um ser humano, suas obras
deixam de ter continuidade, salvo em três casos: uma caridade permanente,
um conhecimento benéfico e um filho virtuoso que implore a Deus por ele.”.AL
TARMIZI. E os filhos são da responsabilidade dos pais, onde seremos
questionados sobre eles no dia do Juízo final, conforme o nosso Profeta
(S.A.A.W) disse: “"Cada um de vocês é um guardião e responsabilizados por
aquilo que lhe é confiado.... Um homem é um guardião em relação a sua casa,
e é responsável por tudo o que está ao seu cuidado.”.
Ao falarmos sobre criar nossos filhos, devemos considerar as seguintes questões:
1. Devemos suplicar a Deus que nossos filhos sejam virtuosos e guiados, pois
era o costume dos profetas e mensageiros, assim como Deus revelou na
surata AS SAFÁT versículo 100, quando o Profeta Ibrahim (que a paz
esteja com ele) suplicou dizendo: “Ó Senhor meu, agracia-me com um
filho que figure entre os virtuosos!”, e também o profeta Zacarias (que a
paz esteja com ele) rogando a Deus na surata AL IMRAN versículo 38
dizendo: “Ó Senhor meu, concede-me uma ditosa descendência, porque
és Exorável, por excelência.”. Então as suplicas dos pais para com os filhos,
são das atendidas por Deus Altíssimo, pois Abu Huraiara (que Allah esteja
satisfeito com ele) relatou que o Profeta (S.A.A.W) disse: “ “Há três
súplicas a Deus que, sem dúvida alguma, serão atendidas: a súplica de
um oprimido, e a de um pai para o seu filho a de um viajante”.AHMAD

2. Semear a fé e a verdadeira doutrina no coração dos filhos, como se o pai
ensinasse aos filhos o amor e a exaltação de Deus e que todas as bênçãos
em nossas mãos são pelas graças DELE, o Criador da terra e do céu, o
Ouvinte Vidente nada é comparável a ELE, e também semear o amor pelo
Profeta (S.A.A.W) , além de ensina-los e treina-los a realizar os atos de
adoração, como oração e jejum, assim como foi mencionado na surata
TAHA versículo 132: “E recomenda aos teus a oração e sê constante, tu
também. Não te impomos ganhares o teu sustento, pois Nós te
proveremos. A recompensa é dos devotos.”
3. Semear a moral islâmica no coração das crianças pequenas, como a
honestidade, fidelidade, cumprir as promessas, e educa-los e treina-los
com a Conduta islâmica. A educação de comer e beber, do sono, da
hospitalidade, do Conselho, da paz, a educação de suprir as necessidades,
educação com o vizinho, com a pessoa que espirra além de outras
condutas que se perderam dos lares dos muçulmanos, a menos aqueles
tem a misericórdia de Deus.

4. Sermos um exemplo virtuoso para com os nossos filhos, pois eles abrem
os olhos, o primeiro contato que eles tem são com os pais, e através deles
toma um rumo na vida, seu modo de viver, seguindo os passos deles, pois
a causa mais comum do desvio dos filhos é o desvio dos pais, ou um deles,
e em troca a religiosidade deles, e as boas condutas são uma das principais
razões para a virtude das crianças.
5. Proteger seus filhos do mal, evitando locais inadequados e imorais,
mantendo-os sobre seus cuidados e monitora-los, para que não sigam os
más caminhos, seja através de amigos, Internet ou de outros meios. Afim
de proteger a integridade de suas crenças, e educação, deve-se criar
alternativas apropriadas e saudáveis, seja através de jogos ou dispositivos
que auxiliam o lazer com o benefício, até que as crianças encontrem com
que ocupar o seu tempo livre. Deus Altíssimo mencionou na surata AL
TAHRIM versículo 6: “Ó fiéis, precavei-vos, juntamente com as vossas
famílias, do fogo, cujo alimento serão os homens e as pedras, o qual é
guardado por anjos inflexíveis e severos, que jamais desobedecem às

ordens que recebem de Deus, mas executam tudo quanto lhes é
imposto.”.
6. Agir com justiça entre as crianças, é de extrema importância, pois muitos
pais fazem diferença entre os filhos ao dar um presente, pois o nosso
Profeta (S.A.A.W) negou a testemunhar a entrega de um presente para um
filho sem os outros. Foi narrado por Al-Nu'man ibn Bashir (que Allah esteja
satisfeito com ele), que disse: “Meu pai me deu algo. Ummu ‘Amra Filha
de Rawaha (mãe de Nu’man) disse: ‘Não aceito até que coloque o
Rassulullah (S.A.A.W) à par do assunto.’ Meu pai foi ter com o
Rassulullah (S.A.A.W) e lhe disse: ‘Dei a este meu filho com ‘Amra, filha
de Rawaha, um presente. Ela me ordenou que o colocasse à par do
assunto.’ O Rassulullah (S.A.A.W) perguntou: ‘Deste o mesmo presente
a todos os teus filhos?’ Ele respondeu que não. Disse o Profeta: ‘Teme a
Allah e sê justo com os teus filhos!”. Bukhari. A justiça impede que as
crianças seguem os maus comportamentos, e por causa da injustiça, surge
a desmoralização, e se abre a porta dos conflitos e brigas entre as crianças.
7. Ter compaixão por eles e trazer a felicidade a eles, mesmo que seja através
das boas palavras, assim também devemos levar em conta a natureza da
crianças e seus desejos, e na Sunnah do Profeta (S.A.A.W) confirma isso
nos hadiths depois que ele prolongou na prostração da oração do habitual,
e foi perguntado pelos companheiros o motivo disso o Profeta (S.A.A.W)
respondeu: “Meu neto subiu nas minhas costas, me preocupei de não
interromper a sua alegria, o deixei terminar de brincar,”AHMAD, pois ele
levou um de seus netos para a oração (Hassan Ou Hussein que Deus esteja
satisfeito com eles).
Por fim: educar as crianças é de nossa responsabilidade, pais, educadores,
meios de comunicação e estudiosos todos participam na educação,
porque quando uma criança nasce do ventre de sua mãe, nasce com
natureza inata (fé verdadeira), mas quem que muda esta fé? E quem polui
essa pureza e clareza?
Eu digo, somos nós os humanos que lidamos com essa criança,
transformamos a fé em descrença, a verdade em mentira, a justiça em

injusta e agressão, a integridade e modéstia em obscenidade e
descaminho, e a prova disto são as palavras reveladas no sagrado Alcorão
surata AR RUM versículo 30: “Volta o teu rosto para a religião
monoteísta. É a obra de Deus, sob cuja qualidade inata Deus criou a
humanidade. A criação feita por Deus é imutável.”, então não tente
mudar a criação de Deus e a natureza das pessoas, pois o Abu Hurra (que
Deus esteja satisfeito com ele ) relatou que o Mensageiro de Allah
(S.A.A.W) disse: “Nenhuma criança nasce, na natureza inata (fé
verdadeira), e seus pais o tornam judeu, cristão ou masdeístas. ”
BUKHARI
Portanto, nossa grande tarefa é garantir que a natureza inata (fé
verdadeira) da criança seja preservada para que a criança cresça em
benefício de si mesma, de seus pais, sua sociedade e de sua religião.
Rogamos a Allah para que proteja os nossos filhos e os filhos de todos os
muçulmanos.

