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MÃES SÃO ESCOLAS

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem,
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.

Há dias em que as pessoas se lembram dos velhos tempos. Há aqueles dias com memórias
amargas, e outros com memórias doces. Hoje é um desses. A irmã Hajjah Anne faleceu num dia como
hoje, há 24 anos atrás. E depois de amanhã é o Urs de Hajjah Anne [lembrança da morte]. Isso já faz
17 anos. Que Allah  ﷻfaça seu Maqam no paraíso.
Eram pessoas especiais, como as que ouvimos nas histórias dos velhos tempos. Elas prestaram
muito serviço, físico e espiritual. Elas apoiaram Mawlana Shaykh Nazim, sempre servindo. E partiram
com tudo realizado neste mundo. Mawlana Shaykh Nazim costumava ir para o serviço e pregar. E ela
cuidava da casa. Ela nunca pediu nada de que precisasse. E ela tinha habilidade para costurar. Mawlana
Shaykh Nazim costumava dizer que as meninas deveriam aprender a costurar . Às vezes, elas podem
sustentar suas famílias com isso, se quiserem. Hajjah Anne o fez. Ela adorava à noite e servia durante
o dia sua família e os irmãos e irmãs.
Ela cozinhava, liderava Dhikr, dava conselhos e atendia às necessidades das pessoas que
chegavam. Ela viveu bem esta vida e faleceu bem para Akhirah [vida eterna] no dia 3 de Shawwal do
calendário islâmico. E nos lembramos hoje para homenageá-la; como seu Maqam é alto! Nosso
Sagrado Profeta  ﷺdisse que o paraíso está sob os pés das mães. Nosso Santo Profeta  ﷺé ‘ ق
دقصا صد
ِ  ’أ ال ِين,‘O mais verdadeiro entre os verdadeiros’. Na verdade, o paraíso está sob os pés dessas
mães. Servi-las e honrá-las é algo de que Allah  ﷻgosta. É a ordem de Allah ﷻ.
Um homem veio ao nosso Sagrado Profeta  ﷺe pediu conselho. Ele lhe disse para obedecer a
sua mãe. E essa mãe deve ser uma boa mãe, obediente ao Islã. Ela deve trilhar o caminho do Islã para
que eles cheguem ao paraíso. As mães de antigamente cuidavam de seus filhos. Agora, chegou a tal
ponto que antes mesmo de as crianças completarem dois anos, já são enviadas para creches. E as mães
andam por aí sem cuidar dos filhos. As mães são escolas. Elas são escolas e Madrasah, onde ensinam
conhecimento. Devem criar bem os filhos, para que constituam boas gerações. Caso contrário,
gerações incapazes de qualquer coisa são criadas.

E o primeiro dano será para os pais. “Como eles se tornaram assim?” Você não os educou e
treinou. E então você resmunga: “Nós somos bons, mas eles são ruins”. Pode ser verdade que você é
bom. Mas você tem que ensinar a seus filhos o que é bom e mau, certo e errado. Você tem que ensinar
a eles o que é halal e haram no início. Nem tudo é haram. E nem tudo é halal. Você deve mostrar halal
como halal e haram como haram, para que seu filho tenha medo de Allah  ﷻe tenha vergonha das
pessoas. Agora não há mais o medo de Allah ﷻ, nem constrangimento.
Existe apenas satisfação do ego. “Nosso filho é fraco. Vamos alimentá-lo ”. Alimentar não
ajuda. Você torna tudo pior alimentando-o. Você o torna mais selvagem. Ele deve comer o quanto
quiser. O importante não é alimentar, mas dar mais atenção à sua educação. Que Allah  ﷻnos proteja.
Ficamos chateados pelas crianças muçulmanas, porque podemos certamente dizer que elas não são
mais bem criadas. Não há treinamento agora. Em vez de os filhos servirem e mostrarem respeito aos
pais, os pais tornaram-se servos dos filhos. "O que você quer? Deixe-nos dar a você”. Está errado. O
treinamento é necessário. Se você der tudo a eles, eles terão dificuldades no futuro. Os pais nem
sempre estarão ao seu lado. Mesmo que estejam, as pessoas não têm tanta força física e espiritual.
Portanto, você deve treiná-los enquanto são pequenos. Você não deve dar tudo o que eles
querem, para que controlem seus egos. E você deve dizer a eles o que é bom e o que é ruim. Se você
não disser, eles aprenderão como quiserem e seguirão os caminhos errados. Que Allah  ﷻproteja todas
as crianças muçulmanas insha’Allah. Que Allah  ﷻas proteja. Este é o maior problema da atualidade,
pois as gerações estão se perdendo. Depois vêm os filhos e querem que sigam o caminho certo. Shukr
a Allah ﷻ, algumas crianças vêm. Às vezes é difícil para elas, mas com Du’as [súplicas], mais delas
seguirão para o caminho certo, insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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