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OLHE PARA VOCÊ MESMO 

 
 

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. 
 

 

Se esses muçulmanos lidarem com eles mesmos, não precisarão de mais nada.  Allāh هلالج لج irá 

ajudá-los.  É dito no ḥadīth sharīf de nosso Santo Profeta, “ ِم  ُحُسن   ِمن  
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perfeição do Islã de alguém é deixar o que não lhe diz respeito”.  O melhor muçulmano é aquele que 

não lida com coisas que não lhe dizem respeito.  Um muçulmano que tenta lidar consigo mesmo e 

corrigir suas falhas é o melhor muçulmano, diz nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam.  

Eles estão errados em tudo e quando se trata dos outros, eles dizem que essas pessoas estão agindo 

errado e tentam alertá-los.  Eles pensam que os estão alertando.  Na verdade, enquanto outros estão 

bem, eles lhes causam dúvidas. 

  Existem muitas dessas pessoas que servem como associados de shayṭān e se mostram como 

muçulmanos, mas distanciam as pessoas da religião.  Basta que as pessoas se olhem para ver seus 

erros.  Só então você pode julgar os outros e apontar os lados certo e errado.  E quando você lida com 

pessoas que não têm nada a ver com você, elas vão fugir da religião.  Eles não aceitarão nada depois.  

Devemos tratar os outros com essa sabedoria.  Existem certas palavras que devem ser ditas em certos 

lugares.  Mesmo que seja verdade, você não deve dizê-lo se isso puder prejudicar alguém.  Existem 

algumas mentes estranhas.  Essas mentes não foram educadas por ṭarīqah.  Essas mentes não tiveram 

um Murshīd [mestre].  Eles pensam que estão agindo certo, mas estão agindo errado.  Eles não 

favorecem ninguém.  Eles são aqueles que não são favorecidos. 

Portanto, Adab é importante e sabedoria é importante.  Se você quiser fazer algo sozinho, não 

pode.  Você vai prejudicar a si mesmo e aos que estão ao seu redor.  Porque onde quer que você 

interfira, seu mal se espalhará.  Você será um ponto borrado na água limpa.  Quando você diz coisas 

desnecessárias, essa água limpa fica turva.  Você não pode beber.  Que Allāh هلالج لج nos proteja da maldade 

dessas pessoas.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Havia pessoas assim nos velhos tempos e existem agora.  Eles sempre existiram.  Milhares 

dessas pessoas existiram.  Desde a época de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص até agora, seus nomes não 

podem ser lidos.  Os Ṣaḥābah e estudiosos, verdadeiros estudiosos e murshīds de ṭarīqahs foram 

respeitados.  O resto foi esquecido.  E se eles não se arrependeram, eles devem ter ido a ākhirah com 

essa responsabilidade.  Que Allāh هلالج لج nos proteja do mal delas.   

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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