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NÃO FAÇA O QUE ELES QUEREM 
 
 

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 Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص mencionou em seu khuṭbah de despedida e em outros lugares que 

os direitos dos muçulmanos são ḥarām.  Quem quer que tome os direitos dos muçulmanos faz uma 

coisa ḥarām.  Qual é o seu direito?  Seu sangue, propriedade e honra.  Esses são os direitos dos 

muçulmanos.  Quem quer que viole seus direitos, a maldição de Allāh هلالج لج, dos anjos e de toda a 

humanidade se abate sobre eles.  Eles recebem uma punição aqui e na vida futura.  Mas as pessoas do 

tempo presente não mostram respeito pelas coisas de ninguém.  Se uma pessoa difama alguém ou 

revela partes ocultas da vida privada dessa pessoa, o que pode parecer ḥalāl, sem que ela saiba e 

depois as mostra a todos, é um dos maiores pecados.  Tem um limite e uma punição.  Devemos 

respeitá-los. 

 Mas, infelizmente, os muçulmanos também são como os não-muçulmanos.  Estamos vivendo 

em uma época terrível, a época de Fitnah, o fim dos tempos.  Nós sabemos bem o que é ruim.  Para se 

mostrar, todos estão fazendo coisas incessantemente e tentam fazer tudo o que podem.  Eles tiram 

suas fotos e depois as carregam e mostram em todos os lugares.  Allāh ‘Azza wa-Jalla deu a você como 

privado.  É sua honra e sua pureza.  Você não tem o direito de jogá-las na frente de todos.  Seu direito 

é protegê-las.  Mas as pessoas da atualidade estão em uma condição tão estranha que procuram mais 

maneiras de se mostrar para que as pessoas olhem para elas.  Elas não se importam se as pessoas 

gostam delas ou não.  Elas querem que eles as olhem.  É uma coisa estranha.  Nos velhos tempos, 

quando alguém fazia algo embaraçoso, ela ficava com vergonha.  Ela gostaria que ninguém a visse e 

que insha’Allah ela não tivesse caído em desgraça.  E agora as pessoas estão tentando se envergonhar 

mais para que as pessoas olhem mais para elas, prestem mais atenção a elas e possam ser famosas. 

A fama é ruim para a humanidade, diz ḥadīth sharīf.  A fama é ruim.  Não é uma coisa boa.  Mas 

a humanidade, as pessoas do tempo presente - shayṭān as está dominando.  Ele as mantém na coleira 

e as monta em todos os lugares como deseja.   

 

 



 

 

 

 

 

 

As pessoas pensam que estão agindo certo e bem, sem perceber o quanto de mal estão 

fazendo.  Elas estão se destruindo.  Elas estão destruindo suas famílias e a todos.  Que Allāh هلالج لج nos 

proteja desse mal.  É um grande desastre.  Este feitiço entrou na mente de todos.  Eles estão fazendo 

as coisas mais vergonhosas para serem famosos.  Aqueles que fazem isso não são poucos.  Todo mundo 

está fazendo isso agora.  Antes, performers e celebridades sempre faziam alguma loucura para se 

manterem na moda.  Agora, milhões de pessoas fazem essa loucura todos os dias para serem famosas.  

Você não obtém nenhum benefício por ser famoso.  Você só consegue se prejudicar.  Devemos saber 

disso.  Todas as pessoas, tanto mulheres como homens, devem proteger sua pureza.  Elas não devem 

mostrar as partes íntimas para todos.  É um pecado, uma pena.  Você vai se arrepender disso.  Há 

pessoas que dizem: "Como eu pude fazer isso? Como cometi esse erro?"  “Eu me arrependo muito”.  

Mas agora é passado.  Uma vez postado, ela atinge não apenas alguns, mas milhões de pessoas.  Que 

Allāh هلالج لج nos proteja desse mal.  É um dos grandes Fitnah do fim dos tempos.   

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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