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PELO QUE VOCÊ É RESPONSÁVEL 
 
 

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. 
 

 

No Alcorão (39:07), Allāh ‘Azza wa-Jalla diz: ‘E nenhum portador de fardos carregará o fardo 

de outro.’ Ninguém pode suportar nada feito por outros. As ações de uma pessoa, seus erros ou boas 

ações, são escritas para ela por Allāh هلالج لج. Quando outros cometem um erro, aquilo não está escrito 

para você. Se você não estiver envolvido, não haverá nada relacionado a você. Não há pecado para 

você. No entanto, se você ensinar algo ruim às pessoas, o pecado será escrito para você e para elas 

também. É escrito para ambos, não apenas para um lado. Porque você está mostrando o caminho. 

Mas quando alguém comete um pecado que não é relacionado a você, pode ser seu pai, irmão ou 

qualquer pessoa próxima a você, o castigo é somente para eles. Não haverá nada para você. Portanto, 

em relação às coisas que a humanidade faz, Allāh هلالج لج determinou-lhes o máximo que conseguem fazer. 

E através do caminho de nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam Ele هلالج لج informou as pessoas 

sobre esses atos.  

Todos podem facilmente fazer as coisas que precisam ser feitas. Algumas pessoas querem 

fazer mais, por sua própria vontade. Isso não é necessário. Não há necessidade de se afastar das ordens 

de Allāh ‘Azza wa-Jalla. Allāh ‘Azza wa-Jalla informou a todos que se fizerem isso de tal ou qual maneira, 

Ele irá aceitar. Cada pessoa pode realizar suas obrigações com muita facilidade. Do contrário, se as 

pessoas forem deixadas por si mesmas, dirão que é muito difícil e não vão conseguir. Porque elas 

carregam mais peso para si mesmas. Elas carregam um fardo que não são capazes de suportar. Allāh 

‘Azza wa-Jalla sabe o quanto elas podem carregar. Ele هلالج لج nos criou.  

O que podemos tolerar, quanta força temos, Allāh ‘Azza wa-Jalla sabe disso. Quando você ora, 

se você não está doente, é obrigatório permanecer em pé. Não é aceito orar longamente sentado, sem 

um motivo relacionado à saúde. Mas você pode orar Sunnah daquele modo. Allāh ‘Azza wa-Jalla está 

mostrando coisas que são obrigatórias. Pessoas doentes rezam obrigatoriamente sentadas. Pessoas 

mais doentes, que não podem fazer ablução ou se levantar, podem ter uma pedra ao lado. Tocando a 

pedra e esfregando com ela o rosto e os braços, elas fazem Tayammum. Elas podem orar assim em 

suas camas, sem se levantar.  

 



 

 

 

 

 

 

Aqueles que não podem se mover oram após tayammum com seus olhos e lábios. Allāh ‘Azza 

wa-Jalla deu essas permissões. Ele هلالج لج mostrou as obrigações para a humanidade. E as pessoas devem 

fazer o que têm que ser feito. Allāh ‘Azza wa-Jalla é misericordioso. Por misericórdia, Ele هلالج لج não priva 

nem mesmo os enfermos desse grande favor. Mesmo estando tão doentes e sujos, eles podem orar 

obrigatoriamente com os olhos, pois têm permissão para isso. Allāh ‘Azza wa-Jalla concedeu isso à 

humanidade.  

Porque agora, no fim dos tempos, as pessoas estão tão confusas que não sabem o que fazer. 

Elas dizem: "Eu não posso fazer isso". O que você não pode fazer? “Não posso fazer ablução. Não posso 

me limpar”. Como você não pode estar limpo? Bilhões de pessoas fazem ablução como você e oram. 

Acontece de Allāh هلالج لج não aceitá-los? Allāh هلالج لج aceita todos eles. Allāh ‘Azza wa-Jalla é misericordioso.  

Enquanto você tiver intenção e se levantar para orar, Allāh ‘Azza wa-Jalla não olhará para as 

pequenas coisas. É importante ter a intenção de cumprir o dever e assim fazê-lo. As pessoas estão 

sofrendo muito com isso. Onde quer que você vá, existe este grande jogo de Shayṭān para afastar 

lentamente as pessoas da oração, para afastá-las da adoração. Raramente ouviríamos sobre isso nos 

velhos tempos. Hoje em dia, é muito difundido. Allah ‘Azza wa-Jalla deu poder e força à humanidade. 

Uma pessoa forte pode fazer tudo. Ela também pode se proteger contra Shayṭān, e então não será 

enganada. É um conselho para todos. Quem quer que aceite se libertará da tortura. Ele será salvo da 

dor inútil que está causando a si mesmo e viverá uma vida confortável.  

E quem não escuta vai sofrer sozinho e causar sofrimento aos outros. E não terá muita 

recompensa. As pessoas não deveriam pensar que fazem algo grande tomando ablução por horas. Que 

Allāh هلالج لج nos proteja. Que Allāh هلالج لج nos proteja das induções, especialmente dos sussurros de Shayṭān.    

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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