Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Zele pelos seus filhos antes que seja tarde demais

Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
Hoje, pela vontade e o êxito de Deus Todo-Poderoso, vou falar de um tema muito
importante, principalmente porque vivemos no país estrangeiro, e raramente você
encontrará alguém que segue sua religião e cria seus filhos em uma educação islâmica
correta. Nosso assunto é intitulado: “Zele pelos seus filhos antes que seja tarde demais.
“e isso só pode ser alcançado com uma educação correta sobre o Islam, pois a religião
se perdeu entre alguns dos filhos de muçulmanos nesses países, então você encontra
filho de pai muçulmano distante da sua religião, ou até mesmo dispondo de uma posição
religiosa diferente do Islam.
Precisamos ter um senso de responsabilidade em relação à nossa religião, que a
perdemos, abrindo a mão do nosso direito próprio e, em seguida, os direitos de nossos
filhos e por essa razão surgiu uma geração de muçulmanos neste país que conhece do
islam apenas o nome, por este motivo que você só encontra pouca diferença entre um
muçulmano e uma outra pessoa, que Deus Todo-Poderoso os preserve, e dificilmente
há qualquer diferença entre uma mulher muçulmana e uma outra pessoa, exceto
aquelas que Deus lhe concedeu a sua misericórdia, e por Deus, você será perguntado
sobre tudo isso nas mãos do Deus Todo-Poderoso, pois Cada um de vós é um pastor, e
cada um de vós tem responsabilidades para com os que estão ao seu encargo, assim
como foi relatado por Ibn Ômar (que Deus esteja satisfeito com ele) relatou que o
Profeta (S.A.A.S) disse: “Cada um de vós é um pastor, e cada um de vós tem
responsabilidades para com os que estão ao seu encargo. O líder é um pastor, e tem
responsabilidade para com o seu povo; o homem é um pastor, em sua família, e tem
responsabilidade para com ela; a mulher é uma pastora, na casa de seu marido, e tem
responsabilidades para com a sua família; e o servente é um pastor, na propriedade
do seu patrão, e tem responsabilidade para com ela. De sorte que cada um de vós é
um pastor, e tem responsabilidades para com o que esteja ao seu encargo.” (Mutaffac
alaih).
Nosso Senhor Exaltado seja Ele, ordenou-nos a criar nossos filhos e todas as pessoas da
nossa casa com uma educação islâmica correta, e protegê-los e a nós mesmos do o fogo
do Inferno, revelando na surata Al Thrim 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. ”, e
mencionou também na surata Taha versículo 132: “E recomenda aos teus a oração e
sê constante, tu também. ”, você será perguntado e julgado pela criação dos seus
filhos; pois eles são confiados a você, e você deve manter esta confiabilidade, entretanto
assim como os pais são o principal motivo para a integridade ou desvio dos seus filhos,
assim como foi relatado por por Abu Hraria que Deus esteja satisfeito com ele relatou
que o Profeta Muhammad (S.A.AS) disse: “ Toda criança nasce com natureza pura
monoteísta e seus pais o tornaram cristão ou judeu, assim como o camelo nasce
perfeito sem defeito nenhum. ” Então, Abu Hurairah, que Deus esteja satisfeito com
ele, disse, e leiam se quiserem surata Al 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. Esta é a verdadeira religião; porém,
a maioria dos humanos o ignora.”.
Que o homem escolha bem a sua esposa, e deixe a mulher e seus responsáveis
escolherem melhor o seu marido, pois este é um dos fatores mais fortes para preservar
seus filhos. Ensinem e ordenem seus filhos a orar, apegam seus corações à mesquita,
participem dos conselhos de conhecimento, sentam-se com os justos e os mantêm
longe dos maus amigos. Não esqueçam o papel dos fatores auxiliares que ajudam
fortemente a preservar nossos filhos e sua identidade islâmica, como matriculá-los em
escolas islâmicas que ensinam o nobre Alcorão, a língua árabe, a literatura islâmica, bem
como as ciências modernas, e antes e depois disso, buscamos a ajuda de Deus TodoPoderoso para criar nossos filhos e rogamos a Deus para que eles sejam justos e guiados,
conforme declarado no Sagrado Alcorão e dito pelos nossos justos predecessores, que
Deus esteja satisfeito com todos eles.
Digo isso por fim, e peço perdão a Deus, para mim e para vocês.

