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O TÚMULO É O NOSSO LAR 
 
 

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 ‘Azza wa-Jalla diz: "Emigre". Durante a época do Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص houve uma ordem para 

emigrar. Emigrar de Makkah para Madīnah era a ordem de Allāh هلالج لج. Posteriormente, a ordem de 

emigração foi cancelada. Porém, para que uma pessoa possa preservar sua religião, é bom ir de um 

lugar para outro. Mas a verdadeira emigração foi durante a época do Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam. Quem quer que tenha emigrado durante esse tempo obteve grandes recompensas 

(thawāb). E quem morreu ou foi morto durante a jornada antes de completar a migração, obteve a 

mesma recompensa (thawāb), disse Allāh ‘Azza wa-Jalla. 

De qualquer forma, nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam disse: "Veja a si mesmo 

como um viajante neste mundo". Mesmo se você ficar parado, os dias não param neste mundo. Eles 

continuam sempre passando. Hoje é o 4º dia de 'Īd. A festa acabou. Que Allāh هلالج لج a encerre com barakah 

insha’Allah. Que Ele هلالج لج nos dê recompensas. E que Ele aceite a adoração realizada. Isso é o que irá 

conosco. Nada mais irá. O que quer que você faça para o prazer de Allāh هلالج لج, Ele هلالج لج o aceitará. Você o 

terá em ākhirah [vida eterna] e não ficará vazio. Mas aqui, qualquer que seja a maldade que você faça, 

você também a terá em ākhirah. Portanto, nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz que os 

dias estão passando, considerem-se como viajantes. Todos vocês devem pensar que o túmulo é sua 

casa. O destino final das pessoas está lá. Que o seu túmulo seja próspero insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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