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O PROFETA ملسو هيلع هللا ىلص É O MELHOR EXEMPLO 

 
 

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 suportou todas as dificuldades. É por isso que estamos seguindo 

através dessas dificuldades, como sua Ummah (comunidade). As maiores dificuldades deram-se 

durante o tempo do nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Foi a pior época para os muçulmanos - a tribo de nosso 

Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص - e para os árabes em geral, quando o Islam apareceu pela primeira vez.  

Havia ali o caminho da verdade, mas eles o haviam esquecido. Eles adoravam ídolos. 

Simplesmente abandonaram a religião e se tornaram incrédulos. Quando nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse-

lhes para voltar ao caminho da verdade, eles reagiram com muita agressividade. Criaram muito 

conflito. E mesmo assim, por misericórdia, nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tratou-os com bondade e paciência.  

Então ele ملسو هيلع هللا ىلص foi para Madīnah. Não foi fácil em Madīnah também. Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

permaneceu paciente contra todos os tipos de adversidades e se tornou um exemplo para que nossa 

fé se mantivesse forte. As pessoas da atualidade largam tudo na primeira dificuldade. Elas fogem e 

evitam fazer qualquer coisa em contraposição. Elas escolhem a saída mais confortável, que é fugir.  

Mas fugir não é bom. Você está em jihād contra o seu ego. Fugir do jihād, de uma batalha, na 

frente do inimigo é um dos maiores pecados. Porque quando um homem foge, todo o exército é 

afetado. Ele pode ser a razão da derrota geral. Existe o grande jihād e o pequeno jihād. O maior jihād 

é a batalha contra o ego. Quando você está lutando contra seu ego, nunca fuja. Continue lutando. 

 Nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fez jihād ao longo de toda sua vida, tanto espiritualmente quanto 

contra o ego. Seu ego já era muçulmano. Então ele nos aconselhou a fazer jihad contra nosso ego. E 

este é o Karāmāh - e milagre - que mostra que nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص é mesmo um Profeta. Ele ملسو هيلع هللا ىلص 

poderia obter o que há de melhor e mais valioso sem pedir. Ele ملسو هيلع هللا ىلص é o servo mais amado de Allāh ‘Azza 

wa-Jalla.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla nunca rejeita seu desejo. Mas, para ser um exemplo para as pessoas, nosso 

Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص não aceitou. Ele vivia como um homem comum, mesmo nas piores condições. E o 

maqām [nível espiritual] de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aumentou muito. Que Allāh ملسو هيلع هللا ىلص deixe-nos seguir 

o caminho certo, e nos mantenha neste belo caminho, insha’Allah. Não conseguimos tolerar muito, 

mas que Allāh ‘Azza wa-Jalla nos ajude. Que Ele não nos teste. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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