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A VİAGEM PARA ĀKHİRAH 
 
 

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 deu às pessoas vida e morte.  Portanto, todos devem estar preparados 

para esta jornada.  Quem estiver preparado ficará tranquilo.  Sempre dizem: "O caminho é longo, você 

tem que ir se preparando. O caminho é muito longo, quanto mais comida você leva, mais fácil será".  

Estamos na jornada da vida.  Há um irmão em Berlim.  Dissemos que estaríamos orando como 

viajantes, o que significa dois rakāt farḍ.  Oramos dois rakāt farḍ durante a viagem.  Quem não está 

viajando deve continuar.  Todos nós que estávamos viajando paramos.  Aqueles que eram moradores 

locais continuaram orando, exceto por um.  Disseram-lhe: "Estas pessoas são viajantes e você não".  

Ele disse: "Não, também sou um viajante. Estamos em uma jornada. Nunca paramos. Nossa jornada 

em direção a ākhirah [vida eterna] continua. É por isso que somos viajantes", ele disse isso e rezou 

apenas dois rakāt conosco.  Está certo o que ele disse.  Todos nós somos viajantes.  Nosso destino deve 

ser bom insha’Allah. 

A humanidade deve estar preparada em dunyā e deve se preparar para ākhirah.  Como ele se 

preparará para ākhirah?  Como nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu 'alayhi wa-sallam disse, quando as 

pessoas forem para ākhirah, não haverá oração, nem jejum, nada.  Algumas pessoas perguntam: 

"Vamos orar no paraíso também?"  Não, não há oração no paraíso.  Também não há jejum.  Tudo 

termina aqui.  Você deve fazê-los aqui.  Não há nada em ākhirah.  As coisas que estarão com você em 

ākhirah, nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz, quando alguém morre, três coisas 

acontecem para ele.  O primeiro é sua caridade, sua doação para Waqf [doação que continua no tempo 

a gerar benefícios, como doar para que se contrua uma Mesquita].  Enquanto a caridade do Waqf 

continuar, ela será escrita para ele.  O segundo é dar bom conhecimento, quando ensina coisas boas 

às pessoas.  Isso continua.  E a terceira é criar um bom filho.  Com a permissão de Allāh هلالج لج, toda a 

adoração e boas ações dos bons filhos serão escritos para ele.  Essas são coisas importantes.  Essas são 

coisas valiosas.  Porque nossas vidas não estão em nossas mãos.  Ela termina.  As coisas que virão 

depois de você são importantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nosso amado irmão Ali Reza Efendi faleceu na semana passada.  Ele havia sido Murid de 

Mawlānā Shaykh Nāẓim por 50 anos.  Ele era um homem muito bom.  Dissemos alguma coisa no 

cemitério, mas não podíamos falar muito naquela hora.  Mas a melhor coisa que ele deixou são pessoas 

boas, filhos que ele criou bem, suas filhas.  Aquilo é importante.  Essa bondade continuará.  E havia 

muito trabalho bom que ele fez neste mundo.  Ele foi Murid de Mawlānā Shaykh Nāẓim e um bom 

muçulmano ao mesmo tempo.  Ele era uma boa pessoa com 'īmān [fé].  Isso é o que há de melhor e 

mais valioso para uma pessoa.  Não há nada mais valioso do que isso para as pessoas.  Ele tinha uma 

falha conosco, como Mawlānā Shaykh Nāẓim também.  A culpa dele é que ele nos fez amá-lo.  Quando 

você ama alguém, é amargo quando ele vai embora.  Existem algumas pessoas que não fizeram nada 

de bom na vida.  A melhor coisa que fizeram foi que ninguém ficou chateado quando elas foram.  Mas, 

sendo bons, isso deixa as pessoas chateadas quando elas vão.  Insha’Allah Allāh هلالج لج permitirá que nos 

encontremos novamente.  Certamente, ele está no paraíso.  Certamente, aqueles que se amam se 

encontrarão insha’Allah.  Que Allāh هلالج لج abençoe sua alma. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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