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O PROFETA ملسو هيلع هللا ىلص É O NOSSO MAIOR EXEMPLO 

 
 

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. 
 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla está nos mostrando os atributos de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  

“O melhor Adab é o seu Adab”, Ele هلالج لج diz: Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: ‘ ُخلُقَ  لَعَلَىَ  َوإِنَّكََ  

 E, de fato, você tem um grande caráter moral.” (Alcorão 68:04). Ele está mostrando“ ,’َعِظيمَ 

as belas maneiras, o belo caráter de nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Não existe pessoa melhor do 

que ele.  E ele é o maior dentre os profetas. Seus atributos são também louváveis. Eles são 

grandes personalidades, mas nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص é ainda maior do que os outros. Com 

base nesse status tão elevado, ele fala a coisa mais importante. A coisa mais necessária para 

os muçulmanos é imitar nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Precisamos agir como ele ملسو هيلع هللا ىلص e ser como 

ele ملسو هيلع هللا ىلص. Certamente, é difícil alcançá-lo. Mas você deve fazer isso. Você deve imitá-lo. É a 

coisa mais importante. Você não vai conseguir imitar exatamente sua adoração ou outros 

atos. Mas como ele disse no ḥadīth sharīf que lemos no Khutbah: " أْجِلسَُ و ، العبدَُ يأكلَُ كما آكلَُ  

العبدَُ يجلسَُ كما ", "Tudo o que um escravo come, eu como o mesmo. Mas o escravo se senta, 

eu faço o mesmo." Um escravo é a pessoa que é negociada. As pessoas o tratavam mais 

como um escravo do que como uma pessoa normal. Eles não o viam como alguém de alta 

posição, como alguém livre. Eles olhavam para ele como um escravo. E nosso Sagrado 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص está mostrando o ponto mais humilde e mais elevado, dizendo: "Tudo o que um 

escravo come, eu como o mesmo. Independentemente de como ele se senta, eu faço igual" 

 A humildade é uma coisa boa.  Todo mundo gosta de humildade. Pessoas humildes 

são amadas por todos. Pessoas arrogantes não são amadas. Quando alguém é arrogante, 

Allāh ‘Azza wa-Jalla não o ama. Quando Ele não o ama, ninguém mais o ama. Ser como 

nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nos traz beleza e bondade. As pessoas da atualidade estão tentando 

imitar as pessoas que estão fora de si e de sua humanidade.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Existe essa moda. O coração da moda é o coração de shayṭān. Mawlānā costumava 

dizer que é onde o mal se espalha entre as pessoas. Na verdade, a maldade está se 

espalhando em todos os lugares da mesma maneira. Eles estão tentando fazer o oposto do 

que nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse. Não há pureza. E então não há Adab.  Se contarmos 

todos eles, não há bondade a ser vista. Como o caráter de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص é o 

melhor, shayṭān não pode tolerar isso e ele tenta fazer as pessoas agirem ao contrário. Se 

você não puder fazer isso, peça ajuda de Allāh هلالج لج. Como dissemos, uma pessoa deve ter 

pelo menos humildade, essa bela atitude. É o suficiente para ela. Por causa da humildade, 

já que é o melhor atributo de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Allāh هلالج لج vai te amar também.  

Quando Allāh هلالج لج ama você, Ele faz com que os outros também o amem. Ele diz em āyati 

karīmah.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: ‘ ََ تُِحبُّونََ ُكنتُمَْ إَِن قُلَْ َُ يُْحبِْبُكمَُ فَاتَّبِعُونِي َللاَّ َللاَّ  ',‘ Se você ama 

Alá ’, então'  "Se você ama Allāh هلالج لج, siga-me. Faça o que eu faço. Allāh هلالج لج vai te amar então". 

 Temos uma grande lição em nossas mãos. E isso é para imitar as ações de nosso 

Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que ele fez em sua vida. E há belas pessoas que vieram depois dele. É 

benéfico seguir o caminho deles. Algumas pessoas dizem que você não deve ligar seu 

coração a ninguém e deve olhar apenas para Allāh هلالج لج. Como você pode olhar para Allāh هلالج لج 

se não há ninguém que lhe ensine, se não há nenhum Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص? Para onde você 

vai olhar? Como você o encontrará? Existem alguns estudiosos que apareceram no final 

dos tempos e falam para confundir as pessoas;  "Não dê ouvidos a Awliyā. Não dê ouvidos 

a ninguém." Não ouvir Awliyā significa não ouvir nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Awliyā ouve 

nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Essas pessoas lhe dizem: "Não coloque ninguém em seu coração. 

Esteja com Allāh هلالج لج". É assim que eles confundem outras pessoas. Eles falam sem saber ou 

sem entender. Não queremos julgar mal, mas é isso. Que Allāh هلالج لج nos proteja deles. 

 Não importa se alguém não é um perfeito conhecedor de si mesmo.  Mas ele carrega 

a responsabilidade quando se dirige às pessoas e as engana. Porque Awliyā’uLlāh significa 

o servo amado de Allāh هلالج لج. Eles são amados porque seguem e imitam nosso Santo Profeta 

 Significa que encher seu coração de amor por Awliyā, ṣaḥābah e nosso Sagrado Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

 não é uma coisa ruim. Pelo contrário, você não pode viver sem eles. Se você não tem o ملسو هيلع هللا ىلص

amor deles, você nunca pode ter o amor de Allāh هلالج لج. Muçulmanos e crentes devem ser 

confiáveis. Caso contrário, eles terão amor apenas por seus egos. Embora desejem amar 

Allāh ‘Azza wa-Jalla, eles amarão seus egos. E toda a sua vida será desperdiçada. Que Allāh 

 .nos proteja هلالج لج

 

 



 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 
 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

18 de junho 2021/07 Dhu’l Qi’dah 1442 


