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A VERDADEİRA RİQUEZA ESTÁ NO CARÁTER

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 criou as pessoas. Allāh ‘Azza wa-Jalla diz que há certas pessoas que
ninguém espera que sejam pobres. Elas não se mostram como pobres. Elas se dedicam a Allāh ﷻ. Elas
pedem coisas boas de Allāh ﷻ, não das pessoas. As pessoas presumem que elas são ricas, pois não
pedem nada. Elas não exigem nada. As coisas que elas pedem, que se Allāh ‘Azza wa-Jalla quiser, virão
d'Ele. Existem apenas algumas dessas pessoas agora. Nos velhos tempos, de acordo com a educação
islâmica e Adab, elas eram muitas. Mas hoje em dia, mesmo que as pessoas não precisem, pedem
dinheiro a uma pessoa, outra coisa a outra. Pedir não é bom. Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi
wa-sallam diz sobre aqueles que pedem coisas de outras pessoas sem necessidade que seus rostos
serão derretidos no dia do julgamento. Allāh ‘Azza wa-Jalla os colocará em tal condição.
Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz em um ḥadīth também, que riqueza
não é ter muito dinheiro. Nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam é o mais verdadeiro, o mais
justo e o mais elevado dentre as pessoas. Se a riqueza estivesse no dinheiro, a condição dos ricos não
seria como é. Nosso Sagrado Profeta  ﷺdiz que uma pessoa rica é aquela que não é condescendente
com os outros, uma pessoa que está contente com o que tem e faz shukr (agradece) por isso. Pelo
contrário, vemos pessoas tão ricas que podem comprar um país inteiro. Mas suas naturezas, seus egos
são piores do que os de um mendigo. O que quer que esteja na frente deles, eles pegam sem olhar se
é ḥalāl ou ḥarām. Quem toma do próximo não pode satisfazer seu ego. Não apenas por sete gerações,
mas se gastarem por 700 anos, não conseguirão terminar seu dinheiro. No entanto, mesmo se eles
vivessem por um milhão de anos, eles não conseguiriam realizar seus desejos. Eles não são ricos. Eles
são pobres. O rico é aquele que controla seu ego e se sente satisfeito com o que tem, e faz shukr por
isso. Quando você receber seus ganhos diários, faça shukr para Allāh ﷻ, pois seu rizq está chegando.
Não há necessidade de correr atrás de mais. Este mundo não foi feito para deixar Allāh ‘Azza wa-Jalla
de lado e adorar a dunyā. Aqueles que adoram a dunyā nunca estão satisfeitos. O que quer que você
dê, eles não param.

Não existe apenas um exemplo. Existem milhões de exemplos para este assunto, bilhões de
exemplos para a pobreza dos egos das pessoas, para sua baixeza. Por serem escravos deste mundo,
trabalham para a dunyā [mundo material, esta vida] o tempo todo. Além disso, eles não fazem nada
para si próprios ou para suas famílias com esse dinheiro. Eles vivem apenas para coletar mais dinheiro.
Eles vivem todas as suas vidas para isso. E, finalmente, eles morrem sem levar uma moeda sequer com
eles. Que Allāh  ﷻtorne nossas almas ricas. Que nossas almas sejam ricas para que não caiamos em tal
condição, uma condição ruim que Allāh  ﷻnão gosta, uma condição que as pessoas não gostam. Eles
também não gostam, mas ainda assim fazem. Que Allāh  ﷻnos proteja.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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