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TODO MUNDO PENSA QUE SABE MAIS 
 
 

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 ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz que um dos sinais do fim dos tempos é “ 

ل  
ُ
ى   ِذي ِإْعَجاَبك

ْ
ِيهِ  َرأ

ْ
 Todos ficarão encantados com sua própria opinião”. Todo mundo gosta de seu“,” ِبَرأ

próprio pensamento. Todo mundo gosta de sua opinião e não gosta da opinião dos outros. Nosso Santo 

Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam aponta para isso como um sinal do fim dos tempos e que Qiyāmah 

está próximo. E o que é gostar da sua opinião? Existe uma coisa chamada democracia agora. Todo 

mundo fala o que pensa. Todo mundo gosta de si mesmo e não gosta dos outros. Não há problema 

nisso quando se trata de assuntos mundanos. Todos podem gostar de seus pensamentos e seguir seu 

próprio caminho. Algumas pessoas são bem-sucedidas e outras fracassam. Alguns são bons e alguns 

são ruins. As pessoas podem obter sua punição neste mundo. Mas elas carregam o castigo deste 

mundo. E mesmo se elas não levarem nada para ākhirah [outra vida, a eterna], eles podem viver neste 

mundo tanto no sofrimento quanto na alegria. 

Mas você não pode dar sua opinião sobre os assuntos de ākhirah. Isso já foi decidido. Você não 

pode se levantar e dizer: "Eu não gosto disso, eu quero de uma maneira diferente". Mesmo se você 

fizer isso, não será útil para você ou para os outros. Haverá fitnah [discussão, conflito]. E você será 

punido aqui e no futuro por isso. Será inútil. Não comece coisas inúteis. Mesmo que o seu ego queira 

essas coisas, fique longe delas. Porque hoje o mundo inteiro pensa que pode fazer algo com base em 

suas opiniões. "Eu direi minha opinião", eles dizem. Você pode dizer o que quiser, mas não pode mudar 

este mundo. Aqueles que controlam o mundo brincarão com você como um brinquedo. Você não pode 

levar nada. Você apenas continua dizendo isso em seu lugar. Se você disser isso por sua ākhirah, eles 

destruirão sua ākhirah também. Você pode dizer sua opinião, mas você deve aceitar o Livro, a Sunnah 

e tudo que for correto no caminho de Allāh هلالج لج e na ṭarīqah. Você não pode ir além disso. Se você deseja 

fazer algo como aprender ou ensinar, você deve entender isso muito bem. Você deve ensinar às 

pessoas a verdade da maneira como ela vem de nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Algumas pessoas escrevem livros, isso e aquilo. Você deve mostrar esses livros às pessoas 

competentes e perguntar se há erros neles. Você deve quebrar seu ego e mostrá-los para aqueles que 

sabem. Se não fizer isso e houver um erro, você será punido por esse erro também. Se alguém ler seu 

livro e cometer um erro, isso ficará escrito no seu registro. Uma pessoa, duas pessoas - todas elas. 

Portanto, não é uma habilidade publicar um livro devido ao desejo do seu ego. Uma habilidade seria 

escrever um livro útil. E o útil é o certo. O que não está certo é inútil. Que Allāh هلالج لج não nos separe do 

caminho certo insha’Allah.  

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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