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MISERICÓRDIA PARA O MISERICORDIOSO 
 
 

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. 
 

 

A religião do Islam é a religião da misericórdia.  Nosso Santo Profeta, que a paz esteja com ele, 

diz "Quem não tem misericórdia, não recebe misericórdia". Quem não tem misericórdia para com os 

outros não terá a misericórdia de Allah Todo-Poderoso. Aqueles que não têm misericórdia das pessoas 

e se autodenominam muçulmanos, aqueles que oprimem os muçulmanos, Allah não tem misericórdia 

deles. Porque a injustiça não é uma característica de Allah Todo-Poderoso. Não é uma característica 

do Islam. O Islam é uma religião de misericórdia, sempre fazendo o bem e mostrando o bem para  

pessoas. "E faça o bem, para que tenha sucesso ”.  Faça o bem.  Quando você faz o bem, você fica em 

paz. 

  Todos os mandamentos de Allah Todo-Poderoso dizem: tenha misericórdia das pessoas.  

Aqueles que não têm misericórdia não devem dizer que são muçulmanos ou mencionar as ordens do 

Islam.  O Islam ordenou ser misericordioso.  A injustiça não é uma das ordens do Islam.  Existem tantos 

grupos agora.  Eles dizem que são muçulmanos e oprimem.  E oprimem outros muçulmanos.  Eles 

causam sedição.  Eles são os soldados de shaytan.  Eles estão com shaytan e não com Allah Todo-

Poderoso.  Eles não são o Hezbollah, são todos parte de shaytan.  Muitos membros do partido de 

shaytan afirmam ser muçulmanos e oprimem os muçulmanos.  Todos eles são parte de shaytan.  Você 

não deve ouvi-los.  Mas existem tantos desses grupos estúpidos.  As pessoas pensam que são 

importantes e tentam ajudá-los.  Eles estão apenas com shaytan.  Resumindo, todos os que são contra 

o Islam são pessoas de shaytan.  Nada mais.  Não se deixe enganar.  Os infiéis nunca irão ajudá-lo.  Se 

eles o ajudarem, há alguma traição ou interesse pessoal por trás disso.  Quando há um grande 

interesse, eles se obrigam a amá-lo até entendê-lo. 

Então, todos com quem eles estão, acabarão como eles.  Seu fim não será bom.  Que Allah nos 

proteja.  Em honra a estes dias abençoados, que Deus proteja as pessoas de sua injustiça.  Ouvimos 

que eles estão de volta.  A injustiça deles apareceu novamente.  Eles emitem Fatwa [orientações] como 

querem para oprimir os muçulmanos.  E eles atacam a propriedade das pessoas, sua honra e tudo 

mais.  Que Allah Todo-Poderoso nos proteja.  Que Allah Todo-Poderoso ajude o Islam.  Que seu mal 

ricocheteie sobre eles.  Allah Todo-Poderoso é capaz de tudo.  Então não tenha medo. 

 



 

 

 

 

 

 

 Amanhã é o dia de Arafah, se Deus quiser.  Estes são dias abençoados agora.  Os muçulmanos 

mostram respeito por esses meses.  Mas essas pessoas não respeitam nada.  Elas não respeitam a Allah 

Todo-Poderoso, nem ao nosso Santo Profeta, qua a paz esteja com ele, nem aos meses, nem aos dias.  

Eles não respeitam nada. Como dissemos, que Allah Todo-Poderoso os derrote, in Shaa Allah.  Amanhã 

é o dia de Arafah.  É um dia abençoado e tem seu trabalho.  Uma das obrigações, in Shaa Allah, é fazer 

o Takbir entre a oração de Fajr e a oração da tarde de Eid.  Que Allah Todo-Poderoso os abençoe, in 

Shaa Allah.  Que seja bom.  E de Allah Todo-Poderoso vem o sucesso. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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