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SEJA UM VERDADEIRO CRENTE 
 
 

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. 
 

 

يك ال لبيك ,لبيك اللهم لبيك“ يك ال ,والملك لك ,والنعمة ,الحمد إن ,لبيك لك شر  Labbayka Llāhumma“ ,”لك شر

labbayk.  Labbayka lā sharīka laka labbayk.  Inna l-ḥamda, wa n-niʻmata, laka wa l-mulk, lā sharīka lak”.  

Este é Yawmu 'Arafah.  É um dia sagrado.  Hoje, milhões de ḥajjis fazem este takbīr e dizem labbayk no 

monte ‘Arafāt.  Eles ficam maravilhados com a manifestação de Allāh هلالج لج naquele belo lugar, 

permanecendo até a noite em adoração e obediência.  Allāh ‘Azza wa-Jalla fez um dia [específico].  

Quem está destinado a estar lá naquele dia estará presente lá.  Quem não está, assim como este ano 

ninguém pode estar lá. Tudo o que Allāh deseja, acontece. 

É a primeira casa de Allāh ‘Azza wa-Jalla para as pessoas.  Kaʿbah é a primeira casa de Allāh 

‘Azza wa-Jalla.  A casa de Kaʿbah estava nos céus.  Em seguida, ele desceu para Meca para as pessoas.  

Al-Ḥajaru al-Aswad estava brilhando como uma joia no paraíso também.  Estava brilhando como o sol.  

No entanto, quando os incrédulos o tocaram, aquela luz desapareceu.  Mas tem algo.  Quem vai lá, 

está com o registro dele.  Sem os gravadores atuais, Allāh ‘Azza wa-Jalla grava onde quer.  Com a 

sabedoria de Allāh هلالج لج, essa pedra sagrada registra todos que fazem tawāf, quer ele chegue perto ou 

não, todos que dão salām.  No Dia do Juízo, Allāh ‘Azza wa-Jalla os mostrará às pessoas. 

É um dia sagrado, Yawmu 'Arafah.  É um dia muito sagrado para aqueles que estão em ḥajj e 

para aqueles que não estão.  Que Allāh هلالج لج nos dê de seu barakah [bençãos].  Que possamos estar com 

'īmān, com o verdadeiro' īmān insha’Allah.  Existem muitos shayṭāns que tentam roubar 'īmān [fé].  

'Īmān é a coisa mais valiosa que as pessoas têm.  Os ladrões estão sempre tentando roubar o que é 

precioso.  E é a coisa mais preciosa.  Mas Allāh ‘Azza wa-Jalla certamente ajuda aqueles que O 

obedecem e não vão contra Ele هلالج لج.  Pedimos que nosso 'īmān se fortaleça dia a dia neste mundo 

também, até nosso último suspiro insha'Allah.  'Īmān é o maior favor.  Alguém com 'īmān pode ser 

muçulmano, mas existem muitos muçulmanos que não têm 'īmān.  Quem se autodenomina 

muçulmano e não acredita nos milagres e na posição de nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-

sallam não tem ‘īmān.  Ser muçulmano é uma coisa e 'īmān é outra.  'Īmān é acreditar e aceitar tudo o 

que nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam trouxe para nós.  Aqueles que não aceitam não 

são crentes.  Eles podem ser muçulmanos, mas não são considerados como aqueles que têm 'īmān. 

 



 

 

 

 

 

 

 Portanto, 'īmān é o maior presente.  Insha’Allah com o barakah de hoje, nosso ’īmān se tornará 

muito mais forte.  Que possamos ter mais 'īmān insha’Allah.  Que seja bom e abençoado.  Que Allāh 

 dê anos melhores para os muçulmanos porque há muitos shayṭāns que querem enganar os هلالج لج

muçulmanos.  Mas a verdade sairá vitoriosa no final.  Que Allāh هلالج لج abençoe nosso ’Īd.  Que Allāh هلالج لج 

torne nosso dia abençoado insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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