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A PRIMEIRA COISA NA RELIGIÃO É TER ADAB 
 
 

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. 
 

 

Nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz, "   ين
ِّ
  الد

 
ة ِصيح 

َّ
  .”Religião é conselho“ ," الن

Você deve aconselhar as pessoas que os aceitarão.  Não dê conselhos a quem não quer aceitar e não 

perca tempo.  O conselho é dado em alguns lugares e não em outros.  Em vez de aconselhar, pode 

haver um mal-entendido.  A humanidade não aceita tudo.  Há momentos em que eles aceitam e outros 

em que não aceitam.  Portanto, uma pessoa que deseja dar um conselho deve saber disso.  Quando 

feito sem saber, mas com boa intenção, Allāh هلالج لج dá sua recompensa.  Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam diz nesta ocasião que quando você vir um evento que é ruim e inaceitável, evite-o se 

você tiver poder.  Se você não pode evitar, dê seu conselho.  Se eles não aceitarem conselhos, nosso 

Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz, não os aceite em seu coração, não os favoreça.  "É 

inaceitável, não aceitamos."  Porque senão, se você interferir, pode ocorrer uma briga maior.  Eles 

podem xingar você se você falar com eles.  Eles podem empurrar você de volta.  Portanto, não os aceite 

em seu coração, não os favoreça.  Você deve dizer: "É inaceitável. Não aceitamos. Isso é tudo o que 

podemos fazer" e orar para que Allāh هلالج لج os mude.  Caso contrário, não dará certo. 

  Os muçulmanos devem saber o que fazer.  Onde falar e onde não falar, onde sentar e onde 

se levantar, o que fazer e onde;  Os muçulmanos devem saber dessas coisas.  Durante a época dos 

otomanos, havia livros sobre etiqueta.  Eles explicaram o comportamento e as boas maneiras para as 

pessoas.  Eles costumavam ensinar as crianças como se comportar e como agir nas escolas.  Eles 

também ensinavam adultos porque Adab [etiqueta, gentileza, boas maneiras] é o primeiro atributo 

bonito nessas questões.  Em tais estabelecimentos, comunidades e governos islâmicos, Adab foi 

certamente a primeira coisa.  Eles costumavam ensinar isso.  Não é como agora.  Eles não ensinam 

nada como Adab agora.  Eles apenas ensinam más maneiras.  "Faça tudo que for polêmico. O que quer 

que eles digam, faça o contrário".  Eles estão ensinando isso.  Não é assim no Islã.  Existe um lugar para 

tudo no Islã.  Cada palavra tem seu lugar.  " ِّل
ُ
ام   ِلك

 
ق ال   م 

 
ق  Para todo contexto um ditado”.  Em outras“ ,"م 

palavras, cada lugar, cada reunião tem sua palavra a ser proferida.  Você não pode falar sobre tudo.  

As coisas para falar sobre são claras.  Seu Adab é claro.   

 

 



 

 

 

 

 

 

E mesmo que eles não ensinem agora, os muçulmanos devem saber e aprender.  Se eles não 

ensinam nas escolas, eles podem perguntar e aprender onde quer que Allāh هلالج لج queira.  Que Allāh هلالج لج 

nos torne insha’Allah bem-educados. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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