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SIGA O CAMINHO DE Allāh هلالج لج  
 
 

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 humanidade foi ordenada por Allāh هلالج لج  a fazer o bem.  Fazer o bem é difícil para o ego das 

pessoas.  Elas não tomam isso como tarefa fácil.  Mesmo que seja algo fácil, como adoração e 

obediência a Allāh هلالج لج , parece difícil.  É o mesmo para todos.  Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam disse: “  ِ  
َبتن  يَّ

َ
  ش

 
ود

ُ
 A Sūrat Hūd fez meu cabelo ficar branco".  Isso o fez cair.  O corpo de" ,” ه

nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam não era como o corpo de um homem comum.  

Mesmo quando ele era velho, seu cabelo era preto e não tinha embranquecido.  Um pouco de seu 

cabelo ficou branco.  O cabelo do Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam sempre foi preto.  Havia 

15-20 cabelos brancos.  E por causa da grandeza desta sūrah e da ordem que veio, nosso Sagrado 

Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam disse: "Foi difícil para mim e deixou alguns de meus cabelos 

brancos".  Alguns fios de cabelo de sua barba sagrada ficaram brancos. 

  E o que é isso?  Apenas duas palavras.  Este āyah: ‘ ْم ق 
َ
اْست

َ
َما ف

َ
  ك

َ
ْرت م 

ُ
 Portanto, permaneça no‘ ,’أ

curso certo conforme lhe foi ordenado.’ (Alcorão 11: 112). Siga em frente, conforme solicitado.  Você 

diz que não é nada quando olha para o caminho de um homem comum.  Mas é algo que deve ser feito, 

mesmo para nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. É mais por sua Ummah [nação islâmica] 

porque nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu‘ alayhi wa-sallam está firme no caminho.  ‘اَب  َوَمن
َ
  ت
َ
 e‘ ,’َمَعك

aqueles que voltaram com você [a Deus]’.  (Alcorão 11: 112).  Com aqueles que estão com você, siga 

em frente.  Esteja no bom caminho para que as pessoas não se separem do caminho certo.  Esta é a 

ordem, a ordem de Allāh ‘Azza wa-Jalla.  E a humanidade acha isso muito difícil.  Eles estão no caminho 

certo e muitas pessoas o abandonam.  Eles se voltam para a direção errada.  E então alguns deles 

voltam ao caminho.  Alguns deles não voltam.  E alguns não estão no caminho certo. 

 Poucas pessoas estão no caminho certo.  Como não é fácil, a humanidade não quer.  Eles não 

fazem isso.  Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz em ḥadīth," أشقها األعمال أفضل ", “As 

boas ações mais virtuosas são as difíceis.”  E não são difíceis em si, são difíceis para o ego.  Se não 

houvesse ego, todos o fariam.  Todos fariam isso facilmente, sem esforço.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Mas, o ego está impedindo as pessoas.  Mostra cada adoração, cada bondade como algo duro.  

Considerando que elas fazem coisas muito mais difíceis.  Elas fazem trabalhos muito mais difíceis.  E 

quando se trata de adorar e cumprir a ordem de Allāh هلالج لج , elas não podem fazer isso.  Elas obedecem 

ao ego.  Quem não obedece ao seu ego obtém o prazer de Allāh هلالج لج .  Sua posição espiritual aumenta.  

Sua luz aumenta.  E sua bondade cresce.  E quem segue seu ego não o faz.  Ele é preguiçoso e diz que 

não consegue e que é difícil.  Ele não faz isso.  Ele então é privado das virtudes.  Ele perde tantas 

virtudes e thawāb [recompensa].  Que Allāh هلالج لج  nos proteja do mal do nosso ego.  Que Allāh هلالج لج  nos 

ajude.  Que Allāh ‘Azza wa-Jalla nos ajude a cumprir todas essas belas ordens de nosso Sagrado Profeta 

ملسو هيلع هللا ىلص  e as ordens de Allāh هلالج لج . 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

24 de julho 2021/14 Dhu’l Hijjah 1442 


