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SEM DANOS NO ISLÃ

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.
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Nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz:“ ض ار ل
” رضار ول, “Não deve haver
nenhum dano ou dano recíproco.” Não há mal nenhum no Islã. É proibido fazer mal. É proibido no
Islã prejudicar a propriedade, família e filhos de alguém. Allāh ‘Azza wa-Jalla trará justiça. Não há
justiça neste mundo, apenas a justiça de Allāh ‘Azza se manifestará. Todos pensam que lucrarão com
suas ações, ao passo que tudo será responsabilizado. Nada permanecerá ignorado. É o direito de Allāh
‘Azza wa-Jalla. Ele  ﷻé misericordioso. Allāh  ﷻperdoa. Mas quando você não respeita os direitos
dos outros, quando você não se arrepende para Allāh 'Azza wa-Jalla, quando você não se arrepende
sinceramente por quem você prejudicou, e se eles não o perdoam, você está em apuros.
Quando algo acontece, um homem fica com raiva e quer machucar o oponente. A vingança é
diferente. Quando alguém está ferido, ele pode se vingar da pessoa que o feriu. Mas ele não pode
prejudicar os parentes e familiares de outras pessoas. Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wasallam proibiu a vingança de sangue e coisas semelhantes. Não é do Islã. Nosso Sagrado Profeta ṣallá
Llāhu ‘alayhi wa-sallam foi o primeiro a cancelar e retificar isso. Ele disse em sua despedida, khuṭbah,
que eles já haviam se vingado de sangue antes. Hoje também temos isso. Mas não está de acordo
com o Islã. A vingança de sangue é a retaliação de um parente. E agora eles deixam isso para o
governo. E o governo dá sua punição. Caso contrário, está errado. Quando alguém faz mal a você,
você não pode fazer mal à família dele como vingança. Eles não fizeram mal a você. É dito no Alcorão
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‘Aẓīmu sh-Shān:“ ” أخ ارى ِوز ار او ِاز ارة ت ِزر اول, “ E nenhum portador de fardos suportará o fardo de outro.”
(Alcorão 39:07). Ninguém carrega o castigo de outra pessoa. Somente aquele que fez o mal deve
carregar a punição em dunyā e em ākhirah sozinho. Outros não podem ser punidos por ele.

Mas a condição deste mundo é que as pessoas misturaram tudo. Existe muita opressão. As
pessoas estão prejudicando outras criaturas por vingança, desejo e várias coisas de shayṭān. Eles
pensam que encontram paz após a vingança. Você será levado a prestar contas no dia do julgamento
em ākhirah. E se eles não o perdoarem neste mundo, você carregará o castigo por seus atos no inferno.
E você será punido recebendo cem vezes, um milhão de vezes mais sofrimento do que você causou.
As pessoas não têm mais fé. Você deve acreditar em ākhirah, deve acreditar no paraíso e no inferno.
Hoje não existe tal crença. Eles dizem: "Eu atirei nele. Eu o coloquei para atirar. Eu me vinguei. Estou
aliviado agora. E ninguém me pegou". Allāh  ﷻpegou você. Dizem que você é pego por câmeras aqui.
Lá, você está sempre vigiado. Você não pode escapar de lugar nenhum. Certamente, você carregará
sua punição. Allāh  ﷻé ótimo. Que Allāh  ﷻdê compreensão às pessoas.
Como dissemos, o favor de 'īmān [fé] é um grande favor. Quem teme Allāh  ﷻacredita em
Allāh ﷻ. Quem acredita em Allāh  ﷻteme Allāh ﷻ. Ele não fará o mal. Ele tentará fazer o bem. E
quem não tem medo pode fazer todo tipo de mal. Eles dizem temer aqueles que não temem Allāh ﷻ.
Certamente, eles serão punidos por sua maldade. Esse mal não trará benefícios para eles em dunyā e
em ākhirah. Existe um velho provérbio, semeie o vento, colha o furacão. Certamente, um homem não
obterá bondade em troca de maldade. Ele obterá maldade. E ele será punido em ambos os lugares,
em dunyā e em ākhirah [vida eterna]. E para fazer o bem, dizem eles, faça o bem para obter o bem.
Você obterá bondade tanto em dunyā quanto em ākhirah. Que Allāh  ﷻnos torne pessoas boas. Que
Allāh  ﷻnão deixe ninguém prejudicar qualquer um de Seus servos, nenhuma de Suas criaturas, ou
qualquer coisa que Ele  ﷻcriou tão lindamente. Eles estão nas mãos de Allāh ﷻ. Que Allāh  ﷻnos
proteja de prejudicar alguém com ou sem intenção insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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