
 

 
 
 
 
 
 

NAQSHBANDI DO BRASIL: naqshbandibrasil.org/sohbats-de-mawlana 
 
 

DÊ A QUEM PEDIR 

 
 

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. 
 

 

وا  
ُ
نِفق

َ
ا ِمن َوأ م مَّ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
 diz no Alcorão Sagrado: 'E gaste [no caminho de هلالج لج Allah  .(Alcorão 63:10) َرز

Allah] com o que Nós fornecemos a você.' Allāh 'Azza wa-Jalla diz: "Nós demos a você provisão, use-a 

para bons propósitos e ajude as pessoas  com isso".  Allāh هلالج لج está ordenando isso.  Ontem, um de 

nossos irmãos perguntou algo.  Quando Allāh هلالج لج pede algo, é Farḍ?  Nós temos que fazer isso?  Não é 

Farḍ.  Existe uma ordem de Allāh هلالج لج e existe Farḍ.  Quem pode fazer pode fazer.  E não há 

responsabilidade para quem não o faz.  Contanto que ele não faça coisas ruins, tudo bem.  E Allāh هلالج لج 

ordena coisas boas.  Quando você faz o bem, você tem lucro.  Você obtém o prazer de Allāh هلالج لج e 

Thawāb.  É semelhante aqui: ‘ ن
َ
واَوأ

ُ
ِفق م ِمن 

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
اَرز  E gaste [no caminho de Allah] com o que nós‘ ,’مَّ

fornecemos a você.’ (Alcorão 63:10).  "Retribua com as provisões que demos a vocês. Ajude as pessoas 

com isso".  Quem puder, dá.  Allāh هلالج لج devolverá dez por um, cem por um a ele.  Allāh ‘Azza wa-Jalla 

dará 100.000 por um, dependendo da ocasião.  Quando você dá durante ḥajj em Makkah, você recebe 

100.000 de volta, por exemplo.  É semelhante em outras ocasiões também. 

Portanto, não é Farḍ para as pessoas, mas existe um significado para as pessoas se 

interessarem em doar aos outros.  Quando você não executa o Farḍ, você comete um pecado.  Orar 

cinco vezes por dia é Farḍ, por exemplo.  Quando você não ora, você comete um pecado.  Zakāh é 

Farḍ.  Você comete um pecado quando não o entrega.  Mas há pessoas para quem Zakāh é Farḍ e 

outras para quem não é.  Não é Farḍ para quem não tem dinheiro.  E é Farḍ para quem o possui.  É o 

mesmo com ḥajj.  É Farḍ para quem pode pagar.  Se eles não forem, eles cometem um pecado até que 

o façam.  Não é o mesmo com o jejum.  O jejum é para todos.  É Farḍ para todos, independentemente 

do dinheiro.  Mas é Farḍ para pessoas saudáveis.  Se a saúde de alguém está ruim, não é Farḍ. 

Portanto, Farḍ e ordens são diferentes.  Existem muitas ordens de Allāh هلالج لج que não são Farḍ.  

Quem os obedece chega mais perto de Allāh هلالج لج e ganha o Seu prazer.  E este é um deles.  Para dar e 

fazer boas ações, para retribuir.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Às vezes acontece que as pessoas dão obedecendo à ordem de Allāh هلالج لج para pessoas que 

merecem, em sua opinião.  E às vezes não funciona assim.  Se não funcionar, o Farḍ foi cancelado?  

Este Thawāb foi cancelado então?  Não, não foi.  Porque as pessoas fazem o que veem e sabem.  Se a 

outra pessoa trapaceia, engana a si mesma.  Allāh ‘Azza wa Jalla aceita as ações da pessoa.  Sua boa 

ação será aceita. 

É bom dar.  Nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz que mesmo que alguém venha andando a cavalo e 

peça algo, peça ṣadaqah, é bom se você der.  Andar a cavalo nos velhos tempos era como dirigir um 

carro agora.  Como ficará se alguém vier em um bom carro e pedir algo em nome de Allāh هلالج لج ?  Você 

vai mandá-lo embora?  Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص não está dizendo isso.  Ele está dizendo para não 

mandá-lo de mãos vazias.  Dê a ele.  Mesmo se ele tiver, dê a ele.  Também existe este assunto;  não 

mandar embora de mãos vazias.  Algumas pessoas são desavergonhadas.  Algumas pessoas reclamam 

quando você lhes dá pouco.  E alguns até xingam você.  Você está liberado de seu dever.  Mawlānā 

Shaykh Nāẓim costumava dizer também para não mandar embora de mãos vazias, mas para dar até 

mesmo pouco.  Você cumpre seu dever.  Eles podem gostar ou não.  Eles não terão aceitado esse favor.  

E você terá dado o seu ṣadaqah.  Allāh هلالج لج o aceitará.  Que Allāh هلالج لج permita que todos nós façamos boas 

ações insha’Allah.  Que não precisemos de ninguém.  Que Ele هلالج لج sempre nos deixe ajudar outras 

pessoas insha’Allah. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

24 de junho 2021/13 Dhu’l Qi’dah 1442 


