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O PRIMEIRO DIA DE ‘ID 
 
 

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. 
 

 

Hoje é 'Īd.  ‘Īdu l-Aḍḥá Mubarak para todos.  Que Allāh هلالج لج faça essas virtudes durarem para 

nós.  Este ’Īd é um favor de Allāh‘ Azza wa-Jalla para nós.  Certamente, Ele هلالج لج dá barakah para aqueles 

que aceitam este favor.  Allāh ‘Azza wa-Jalla é Al-Karīm, O Mais Generoso.  Que Ele هلالج لج dê alívio aos 

muçulmanos insha’Allah.  Que haja salvação.  Há mais problemas para as pessoas e os muçulmanos no 

dia a dia.  Problemas estão sendo causados.  Como é o fim dos tempos, o mundo está uma bagunça, 

diz o nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  É a época em que as pessoas oprimem e matam umas às outras;  elas 

não mostram misericórdia de um para o outro.  Mas buscar refúgio às portas de Allāh هلالج لج é a melhor 

coisa.  Allāh هلالج لج não deixará ninguém que busque refúgio Nele هلالج لج.  Ele هلالج لج irá ajudá-lo.  Quem busca 

refúgio em Allāh هلالج لج torna-se um vencedor eventualmente.  Porque há dificuldades no começo.  E então 

vem a facilidade.  Uma chance é dada aos opressores no início.  Então essa chance é tirada deles e eles 

recebem o castigo que merecem. 

Portanto, essas dádivas são sempre um meio de misericórdia para as pessoas, para os 

muçulmanos.  Que você seja abençoado!  As pessoas não puderam ir ao ḥajj este ano.  É uma festa de 

qurbān e ḥajj também.  Muitas pessoas fizeram qurbān, shukr para Allāh هلالج لج.  A ordem de nosso Sagrado 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz que quem pode fazer qurbān, mas não o faz, não deve dizer que ora.  Porque quando 

uma pessoa pode pagar, mas não consegue, isso significa que ela não está cumprindo a ordem de 

nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu 'alayhi wa-sallam.  Ela perturba nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Shukr 

para Allāh هلالج لج, muitas pessoas que podiam pagar fizeram ou mandaram fazer por elas.  Porque não é 

mais como antes.  Nos tempos antigos, todos matariam seu qurbān com as próprias mãos como 

Sunnah.  E seria uma coisa legal naquele dia.  Mas hoje em dia, embora façam isso, ficou mais difícil.  

Muitas pessoas estão enviando para pessoas necessitadas daqui para que o qurbān seja abatido onde 

quer que haja mais pessoas pobres.  Também é aceitável.  Que Allāh هلالج لج aceite isso.  Que Allāh هلالج لج deixe-

nos celebrar em uma condição melhor e mais agradável no próximo ano.  Que Ele هلالج لج envie o Ṣāḥib 

para que ele salve as pessoas insha’Allah. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

20 de julho 2021/10 Dhu’l Hijjah 1442 


