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TİMİDEZ É BOAS MANEİRAS  
 
 

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. 
 

 

Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz: “Se você não se sente envergonhado, faça o que quiser.”  Se você 

não é tímido, faça o que quiser.  Ser tímido vem do Islam, é de ʾīmān.  Porque se uma pessoa não é 

tímida, pode mostrar todo tipo de desgraça.  Ela não tem vergonha, então ela não se importa.  Uma 

pessoa que está ciente de si mesma teme Allāh هلالج لج e se sente tímida de Seus servos quando quer fazer 

algo.  Ele tem medo de Allāh هلالج لج e tem timidez.  Como parte das boas maneiras, a timidez é uma coisa 

boa, um belo atributo.  É o que convém às pessoas, o que convém aos muçulmanos.  Shayṭān está nos 

ensinando a falta de vergonha.  Aqueles que estão juntos com shayṭān estão ensinando isso.  Pessoas 

que são contra os muçulmanos, o Islam e Allāh هلالج لج estão fazendo isso.  Elas querem que os outros 

também o façam.  Não é o suficiente para elas.  Elas querem que os outros sejam como elas.  Elas 

desejam que todos sejam queimados no fogo do inferno. 

Se você fez algo incapaz de controlar seu ego, não se entregue.  Não se envergonhe.  As pessoas 

não o fazem agora.  Elas fazem algo de propósito para que se tornem famosos e para que as pessoas 

falem sobre elas.  Elas não se importam se as pessoas falam mal ou bem sobre elas.  O importante é 

que elas satisfaçam seus egos e se tornem um mau exemplo para as [demais] pessoas.  Quem faz o 

mal e ensina os outros sem envergonhar-se, ou se os outros olham para ele e aprendem com ele, os 

pecados que cometem são por ele e por eles [de todos que aprenderam e pecaram].  Se houver uma 

pessoa, os pecados de uma pessoa serão colocados sobre ele.  Se houver dez pessoas, os pecados de 

todas elas são colocados sobre ele. 

 Portanto, timidez não é uma coisa ruim.  Como é o fim dos tempos agora, eles estão 

mostrando isso como ruim.  Dizem que alguém é tímido e não sabe fazer nada, fica ruborizado na 

frente das pessoas e quase desmaia, não consegue falar, que pena.  Na verdade, ele é dos amados 

servos de Allāh هلالج لج.  Sayyidina ʿUthmān raḍiya Llāhu ‘anhu Dhu-nurayn era casado com duas filhas de 

nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Ele era muito tímido.  Ele era muito tímido.  Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse 

que os anjos se sentiam tímidos por causa de sua timidez.  Até os anjos se sentiam tímidos.  Se fosse 

uma coisa ruim, nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص não o elogiaria.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Que Allāh هلالج لج deixe as pessoas verem a verdade.  Que eles saibam o que é bom e o que é mau.  

Agora, no final dos tempos, eles vêem o bom como mau e o mau como bom.  Que Allāh هلالج لج nos deixe 

ver a verdade.  Eu não direi mais nada. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

27 de junho 2021/17 Dhu’l Qi’dah 1442 


