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NÃO ACEITE MAIS DO QUE VOCÊ PODE CARREGAR 

 
 

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 não dá a uma pessoa mais do que ela pode suportar. Bismi Llāhi r-Raḥmāni 

r-Raḥīm: ‘ 
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 Allah não dá uma carga a uma alma exceto [dentro de] sua‘ ,’ُوْسَعَها ِإل

capacidade.’ (Alcorão 02: 286). Allāh هلالج لج dá tanto quanto as pessoas podem suportar. Pode ser 

diferente para todos ou igual para todos. Mas são coisas que as pessoas podem carregar. Allāh ‘Azza 

wa-Jalla não os torna responsáveis por tudo o que não podem carregar. Todos podem seguir as 

diretrizes do Islam. E então há a Sunnah e Nafl. Quem é capaz de realizá-los deve fazer o máximo que 

puder. Quanto mais boas ações as pessoas têm, mais lucro elas obtêm. Allāh ‘Azza wa-Jalla não precisa 

delas. Ele não precisa de nossas boas ações ou caridade. No entanto, Allāh ‘Azza wa-Jalla as ama. Ele 

 está feliz com elas. Quando Seus servos O obedecem e fazem coisas boas, Allāh ‘Azza wa-Jalla fica هلالج لج

satisfeito. Ele deseja o bem deles. E quando eles não fazem absolutamente nada, não há mal nenhum 

para Allāh ‘Azza wa-Jalla. 

Mas a humanidade deve fazer tudo o que puder. Eles não devem levar como fardo tudo o que 

não podem fazer. Mesmo com Sua própria essência, Allāh ‘Azza wa-Jalla não está dando muito peso 

às pessoas. Mas às vezes as pessoas prometem fazer isso e aquilo. E quando elas não conseguem fazer 

essas coisas, elas quebram sua promessa. Não é uma coisa boa então. Não há problema em não fazer 

algo quando você não prometeu fazê-lo. Mas quando você promete que fará algo e dá esperança às 

pessoas, às vezes você as engana e às vezes não consegue cumprir sua promessa. Você toma os direitos 

dessas pessoas então. Você é responsável por isso. É claro que não é bom prometer algo e não cumprir. 

Allāh ‘Azza wa-Jalla ordena manter sua promessa. Se você não pode cumprir, não prometa. Prometa 

o mínimo que puder. É melhor prometer doar somente 1 dólar e cumprir a promessa, do que prometer 

doar 1.000 dólares e não cumprir. Quando você promete e dá esperança, você acaba quebrando sua 

promessa e irritando as pessoas. E isso não vai acabar bem para você. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como dissemos, não se sobrecarregue. Não se torne um fardo para si mesmo. Mesmo que 

alguém o force a fazer uma promessa, diga: "Farei o meu melhor insha’Allah. Não prometo, pois não 

posso fazer muito. Mas vou ajudá-lo tanto quanto posso". Você está livre para fazer o que quiser. Mas 

quando você diz: "Não se preocupe. Vá descansar. Eu cuidarei de tudo", quando eles perceberem que 

você não vai conseguir, eles dirão: "Se você tivesse nos dito que não era capaz desde o início, não 

estaríamos nesse estado". Você também pode ser amaldiçoado por eles. Portanto, as pessoas, e 

especialmente os muçulmanos, devem medir todas as suas ações para não tomar o direito de ninguém 

e para não dar falsas esperanças. Quando damos esperança e não entregamos, isso não é bom para 

nós. Como Allāh ‘Azza wa-Jalla diz, Allāh‘ Azza wa-Jalla não dá a ninguém um fardo que ele não pode 

carregar. Que Allāh هلالج لج nos proteja e nos faça daqueles que mantêm sua promessa e serviço insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

30 de junho 2021/19 Dhu’l Qi’dah 1442 


