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PROMESSA DE ALLAH (SWT) 
 
 
 

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. 
 

 

ْلنَا نَْحنُ  إِنَّا  لََحافِظ ونَُ لَه ُ َوإِنَّا الِذِّْكرَُ نَزَّ  (Alcorão 15:09).  Allahهلالج لج diz no Alcorão Sagrado: “Na 

verdade, fomos nós que enviamos o Alcorão e, de fato, nós o protegeremos.” Allahهلالج لج está 

dizendo que favoreceu as pessoas enviando-lhes as ordens de Allahهلالج لج e a lembrança de 

Allāhهلالج لج. Ninguém pode terminá-las.  Ninguém é capaz de removê-las.  Allāh ‘Azza wa-Jalla 

não permite isso. Somente Eleهلالج لج pode remover. E quando isso acontecer, a ressurreição 

acontecerá.  Esta religião do Islã e as belas ordens de Allāhهلالج لج são dadas para o benefício das 

pessoas até Qiyāmah [Dıa do Juízo]. É um grande favor. Quem conhece o seu valor está 

no lucro. Quem não conhece o seu valor está vivendo sem propósito e está perdendo 

tempo. Ele não tem nenhum benefício. 

 Nosso Sagrado Profetaملسو هيلع هللا ىلص falou sobre essas ordens. Vivendo pelo belo Sagrado 

Alcorão, ele as ensinou aos ṣaḥābah [Companheiros do Profetaملسو هيلع هللا ىلص]. E então, após os 

ṣaḥābah, surgiram os verdadeiros estudiosos. Eles transmitiram esse dever para a Ummah.  

Porque shayṭān começou sua luta para destruir esta religião desde o início. Ele tentou 

aproveitar a menor chance de destruí-la. E ele encontrou apoiadores. Ele encontrou 

assistentes para si. Junto com eles, ele tem tentado destruir a religião do Islã, essa coisa 

linda, a cada chance. Mas Allāh ‘Azza wa-Jalla a está protegendo. É a promessa de Allāh 

‘Azza wa-Jalla. Ele disse: "Vamos protegê-la". É por isso que as pessoas com mentes sãs, 

que Allāhهلالج لج esteja satisfeito com elas, sabem que o serviço feito por esses estudiosos que 

vieram depois do ṣaḥābah, não pode ser feito por qualquer um. Eles escreveram esses 

conhecimentos com o apoio divino, com a ajuda de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Eles os 

transmitiram para a Ummah. Este serviço dura até Qiyāmah.  

 



 

 

 

 

 

 

Aqueles que estão contra eles até Qiyāmah, aqueles que estão contra eles desde os 

tempos antigos e ainda são contra nos tempos atuais, eles são soldados e assistentes de 

shayṭān. Mas eles nunca podem prejudicar o Islã. Está protegido. Enquanto Allāh ‘Azza 

wa-Jalla o proteger, nada pode afetá-lo. Quando ʾIbrāhīm ‘alayhi s-salām foi lançado no 

fogo, ele se viu na água. Ninguém poderia chegar perto dele. O fogo estava queimando. E 

estava queimando de longe. Quando há uma ordem e proteção de Allāhهلالج لج, não tenha medo. 

 As pessoas de hoje em dia dizem: "Ouvimos isso ou aquilo sobre este erudito".  

Não acredite no que você ouve. Eles são mal falados desde os velhos tempos. Na verdade, 

esses estudiosos não fizeram ou escreveram nada sem a permissão do Sagrado Profetaملسو هيلع هللا ىلص. E 

quando eles estavam escrevendo, eles o fizeram com ablução. Alguns deles não escreveriam 

a menos que fizessem Istikhāra [forma de consulta a Allāhهلالج لج] e vissem nosso Sagrado 

Profetaملسو هيلع هللا ىلص em um sonho.  E o que eles escreveram é por inspiração do nosso Sagrado 

Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Porque com o passar dos dias, a verdade pode se perder. Eles deixaram as belas 

obras de nosso Sagrado Profetaملسو هيلع هللا ىلص puras e limpas para as pessoas as lerem. Como essas 

obras são autênticas, o coração dos leitores se enche de luz. Eles falam a verdade. Seus 

corações estão cheios de verdade. E a verdade sai de suas bocas. Que Allāhهلالج لج os exalte. Seu 

serviço é para o prazer de Allāhهلالج لج. Eles não pediram nada de ninguém. Eles não pediram 

dinheiro ou patentes. E eles não tinham dinheiro e recusaram status. E por causa de sua 

recusa, a maioria deles tornou-se shaḥīd [testemunha] por não aceitar. Existem muitos 

estudiosos que não pediram dinheiro e títulos, eles o fizeram apenas para o prazer de Allāhهلالج لج 

e assim se tornaram shaḥīd. Suas posições são muito altas na presença de Allāhهلالج لج. Que seu 

conhecimento, luz e virtudes estejam sempre sobre nós, insha’Allah.   

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 
 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

16 Junho 2021/05 Dhu`l Qi`dah 1442 


