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A PIOR BESTA 
 
 

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. 
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ت َ ُ"ُحِشِ (Alcorãoُ 81:05).ُ Allāhُ ‘Azza wa-Jalla diz no Qur’ān‘ُAẓīmuُ sh-Shān:ُ "Eُ

quando as bestas selvagens forem reunidas". Animais, ou pessoas com atributos selvagens, 

aumentarão no Dia do Julgamento. Na verdade, quase não há mais animais selvagens. A humanidade 

não deixou os animais selvagens viverem. Os próprios homens se tornaram os animais mais selvagens. 

Nem voando, nem correndo, pode nada sobreviver a eles. As pessoas não podem deixar os outros em 

paz. E nunca deixam de incomodar aqueles que estão no caminho certo. Elas os atacam e querem que 

elesُnãoُexistamُmais.ُNoُentanto,ُAllāh ‘ُAzzaُwa-Jalla está com os Seus servos justos. Os servos justos 

estão sob proteção. 

ExistemُAwliyā’uLlāhُneste mundo. Mas como agora é o fim dos tempos, a maioria deles está 

oculta.ُApenasُpoucosُsãoُconhecidos.ُAُmaioriaُestáُoculta.ُElesُaceitamُaُvontadeُdeُAllāhُهلالج لج, e 

elesُnãoُseُvoltamُcontraُela.ُSãoُpessoasُqueُaceitamُtudo.ُSeُnãoُhouvesseُAwliyā’,ُnenhum rizq, 

nemُmesmoُumaُgotaُd'água,ُviriaُaُesteُmundo.ُAllāhُ‘Azzaُwa-Jalla faz chover e dá rizq por conta 

deles. Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz:ُ“تمطرون وب  هم ترزقون بهم”.ُPara a honra dos rostos deles você recebe 

chuva. E para a honra dos rostos deles você ganhaُrizq.ُOُrizqُéُparaُtodasُasُpessoas.ُQuandoُAllāhُ

 dá rizq, não importa se somos muçulmanos, crentes ou descrentes. É importante que saibamos o هلالج لج

valor das pessoas para cuja honra ele vem. 

O resto das pessoas, como dissemos, estão atacando e comendo umas às outras como os 

pioresُ animaisُ selvagens.ُ Mesmoُ aُ maioriaُ dosُ Awliyā’ُ dizُ issoُ sobreُ essasُ pessoas.ُ Umaُ vez,ُ

MawlānāُfoiُaُalgumُlugarُcomُseuُGrandShaykhُeُrecebeuُumaُrevelação.ُEleُolhouُemُvoltaُeُnãoُ

viu nenhuma pessoa. Somente viu cobras, macacos, ratos, cães, lobos e raposas - todos os lugares 

estavam cheios deles. O GrandShaykh disse que essa era a realidade dessas pessoas, seus atributos 

selvagens. Todo mundo se transformou nesses animais. E eles não tinham intenção de se livrar de seus 

atributos. Eles estavam felizes por serem tão astutos, alertas, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Devemosُnos lُivrarُdeُtaisُatributosُdeُanimaisُeُtentarُalcançarُosُatributosُdosُAwliyā’uLlāh.ُ

As pessoas devem alcançar os atributos de seres humanos. Quando você olha para alguém e quer ser 

como ele, se ele for uma raposa, você também será uma raposa. Seُeleُforُumُcachorro,ُHāshāُminُal-

hudhr, você também será um cachorro. Não pense que você será um homem quando os imitar. "Este 

homem ganhou muito enganando os outros, aquele homem ganhou a licitação subornando alguém." 

Se você disser que este homem fez isso e aquele homem fez aquilo, e quiser fazer como eles, você será 

comoُeles.ُVocêُnãoُvaiُsubirُmaisُalto.ُSuaُposiçãoُcairáُaosُolhosُdeُAllāhُهلالج لج eُdosُAwliyā’uLlāh.ُEُ

vocêُseُpareceráُcomُosُanimaisُdaqueleُrebanho.ُQueُAllāhُهلالج لج nos proteja. É a hora de esses animais 

selvagensُaparecerem.ُBoasُpessoasُestãoُescondidas.ُEُseُnãoُfosseُporُelas,ُcomoُdissemos,ُAllāhُ

‘Azzaُwa-Jallaُnãoُdariaُumaُgotaُd'águaُparaُasُpessoas.ُQueُAllāhُهلالج لج eleveُoُmaqāmُdelas.ُQueُ

possamosُestarُjuntosُcomُelasُinsha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

07 de julho 2021/27 Dhu’l Qi’dah 1442 


