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CONHEÇA O VALOR DO IMAN 
 
 

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 هلالج لج ‘Azza wa-Jalla Says:‘ وا ُ ِّبر
َ
ك
ُ
َ  َوِلت

ّ
ى  اَلل

َ
م   َما َعل

ُ
اك
َ
د
َ
 E para glorificar a Allah por aquilo [para] ‘,’ ه

que Ele te guiou.’ (Alcorão 02: 185).  Ele هلالج لج diz para completar as boas ações destes dias.  Quaisquer 

que sejam os deveres a serem cumpridos, observe-os e cumpra-os.  Existe o dever de ḥajj nestes dias.  

Ḥajj está proibido este ano como no ano passado.  É proibido por causa de alguma Sabedoria de Allāh 

  .Existe um obstáculo para os muçulmanos irem a ḥajj.  Acontece.  Às vezes, fica fechado por anos  .هلالج لج

Este é o segundo ano em que as pessoas não podem ir a ḥajj.  Pouquíssimas pessoas estão indo.  Eles 

são pouquíssimos de sua nação.  E como é proibido agora, as pessoas não são responsáveis por esse 

dever. 

Além desse dever, existem outros deveres para estes dias.  Devemos fazer e completá-los.  É a 

ordem de Allāh هلالج لج para todos;  se ele vai ou fica.  Outro dever é honrar Allāh هلالج لج, fazer takbīr [recitar 

Allahu Akbar] e Exaltá-Lo هلالج لج.  Devemos fazer takbīr e dizer Allāhu Akbar, Allāhu Akbar até o final de ’Īd.  

Alguns deles são wājib [quase obrigatórios] e outros são sunnah.  Devemos fazer isso e, em seguida, 

cumprir outras obrigações, como a oração de 'Īd al-Adhā e o qurbān.  Faça-os e alcance suas virtudes.  

Você deve fazer shukr para Allāh هلالج لج, como Allāh هلالج لج ‘Azza wa-Jalla diz:‘  ى
َ

ل م   َما عَ
ُ
اك
َ
د
َ
 Por aquilo [para]‘ ,’ ه

que Ele هلالج لج te guiou.’ (Alcorão 02: 185).  Ele هلالج لج te deu orientação.  Uma pessoa que recebe orientação 

é uma pessoa de sorte.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: ‘ا َوَما
َ
اه

َّ
ق
َ
  ُيل

َّ
و ِإَل

ُ
  ذ

 
ِظيم   َحظ

 ,E nada é concedido‘ ,’عَ

exceto aquele que tem uma grande porção [do bem]." (Alcorão 41:35).  Uma pessoa guiada é uma 

pessoa de muita sorte.  É uma grande sorte.  É a maior sorte obter orientação ou ter orientação.  É a 

melhor coisa para as pessoas.  Portanto, devemos fazer takbīr para isso.  Quando essa coisa linda é 

dada, os muçulmanos fazem takbīr. 

 Estamos vivendo nestes dias agora.  Devemos fazer shukr para Allāh هلالج لج por estes dias também.  

Estes dias são dias difíceis para a humanidade, para as pessoas serem mais precisas.  Não para a 

humanidade, porque não há mais humanidade.  A humanidade das pessoas se transformou em 

bestialidade.  É por isso que as pessoas que recebem orientação hoje em dia têm sorte.  Eles deveriam 

fazer shukr para isso.   

 



 

 

 

 

 

 

Não importa o quão difícil seja, as pessoas que têm a Orientação de Allāh هلالج لج devem saber que 

é mais valioso acima de tudo.  Há bondade e benefício em tudo para nós.  E as pessoas que recebem 

orientação devem saber seu valor.  As pessoas que nascem orientadas não sabem seu valor.  Existem 

pessoas que lidam com isso, muitas das quais são sinceras.  Mas as pessoas que não são sinceras são 

mais. 

As pessoas de quem estamos falando, aqueles que lidam com religião e trabalham como 

imāms [líderes] e pessoas que aconselham outras pessoas, infelizmente pensam mais sobre as opiniões 

dos outros e não sobre a Ordem de Allāh هلالج لج ‘Azza wa-Jalla.  Eles não pensam sobre o que Allāh هلالج لج ‘Azza 

wa-Jalla Diz, eles O esquecem هلالج لج.  Pessoas que não têm nada a ver com religião, não 'īmān [fé], mas 

religião, porque há um longo caminho para eles chegarem a' īmān;  pessoas sem religião e 'īmān dizem 

algo, e nossos imāms são os primeiros a obedecê-los.  Eles não deveriam ouvi-los de forma alguma.  

Eles não devem ouvir o que eles dizem e não devem ouvi-los de forma alguma.  Não há necessidade 

de saber o que eles disseram e fizeram.  Você cumpre a Ordem de Allāh هلالج لج ‘Azza wa-Jalla.  E qual é a 

ordem de Allāh هلالج لج?  Orar e obedecê-lo هلالج لج.  Mesquitas e mesquitas são as Casas de Allāh هلالج لج.  Não impeça 

ninguém de entrar na Casa de Allāh هلالج لج.  Assim que algo acontece agora, nossos imāms decidem fechar 

as mesquitas para evitar doenças.  A doença vem da mesquita, seu estúpido?  Se você estiver nessa 

condição, não é permitido orar atrás de você.  Se você não quiser, deixe-o e vá para o seu povo infiel 

para que lhe dêem outro emprego.  Você obtém a Provisão هلالج لج de Allāh aqui.  Allāh هلالج لج ‘Azza wa-Jalla 

deu a você um bom trabalho e comida.  E você está sendo ingrato.  Está errado.  Porque quando você 

é assim e as pessoas já são como você com pouca fé, elas fugirão completamente e não voltarão.  Você 

será responsável por todos eles.  E então eles mencionaram essas precauções extras.  Toda a culpa é 

de pessoas como essas.  Nenhum dano é causado à Casa de Allāh هلالج لج.  Nenhum mal vem da Casa de 

Allāh هلالج لج ‘Azza wa-Jalla.  Nem espiritualmente, nem fisicamente.  Contanto que uma pessoa vá lá 

sinceramente, ela sairá limpa sem nenhum dano e ela limpará sua alma e corpo.  Ele obterá uma cura 

para sua doença.  É nisso que acreditamos. 

Devemos saber disso melhor nestes dias sagrados.  Eles não reconhecem nenhum dia ou noite 

sagrada.  Sem ninguém dizer nada, eles começam a fechar as mesquitas imediatamente e dizem às 

pessoas para não entrarem sem serem testadas.  Que teste?  Você é apenas três pessoas.  Que tipo de 

teste você quer?  Em todo lugar está cheio de gente e elas não têm medo.  Você só tem medo na 

mesquita.  Se você está com medo, não vá à mesquita.  Estes são dias sagrados, os dias mais sagrados 

do ano.  Eles não pensam sobre eles de forma alguma.  Não há necessidade de pensar sobre os dias 

sagrados, porque eles não respeitam Allāh ‘Azza wa-Jalla.  Como eles podem respeitar os dias 

sagrados?  Que Allāh هلالج لج nos proteja de tais pessoas estarem no comando de nós.  Não vamos 

amaldiçoar eles, mas que Allāh هلالج لج dê-lhes intelecto e compreensão.  Não vamos dizer mais nada.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

16 de julho 2021/06 Dhu’l Hijjah 1442 


