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SOMOS PEDRAS, ELE É ESMERALDA

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.

Falamos de nosso Sagrado Profeta ﷺ. Allāh  ﷻconcedeu o melhor presente para as pessoas e
para o universo enviando-lhes Muhammad ﷺ. E outro privilégio é pertencer à ummah de nosso
Sagrado Profeta ﷺ. Se as pessoas conhecerem seu valor, não mostrarão desobediência nem
desrespeito, e entrarão no paraíso ao aceitá-lo ﷺ. No entanto, Allāh  ﷻencaminha algumas pessoas
para a miséria e outras para a felicidade. Pessoas felizes são pessoas que mostram apreço. Pessoas
que não apreciam estão sempre na miséria e sem paz. Nosso Santo Profeta  ﷺfoi enviado como
misericórdia para a humanidade. Ou melhor, para todos os mundos, não apenas para a humanidade.
َ  ’ل ْ َع, ‘E não te enviamos, [O
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: ‘ ك َو ما
َ ل ْر ْ َنا
َ مَل أ س
ِ َل َر ن
ِ ح
ْ ال ِ ة إ َم
Muhammad], (21:107), exceto como misericórdia para o mundo. Além da bondade e misericórdia, ele
 ﷺfoi enviado como o amado, o mais amado de Allāh ﷻ. Para que todo o universo se beneficiasse da
honra de seu rosto  ﷺAllāh  ﷻenviou-o. Entre os jinns, alguns são infiéis e outros são muçulmanos. O
mesmo acontece com as pessoas. Mas todo o resto agradece ao nosso Sagrado Profeta ﷺ. Eles o
respeitam  ﷺ. Montanhas e rochas fariam salām para ele ﷺ. Animais e insetos, todos eles mostram
respeito ao nosso Sagrado Profeta  ﷺ. Eles o amam  ﷺ, todos eles. O povo de Shayṭān e Jinns de
Shayṭān não aceitam nosso Sagrado Profeta  ﷺ. Eles são seus inimigos. Mas ser inimigo dessas
criaturas é bom. Pois não é bom ser amigo deles, os maus. Porque eles não conhecem ḥaqq, eles não
conhecem a verdadeira beleza. Eles aceitam a sujeira.
Considerando que nosso Santo Profeta  ﷺsempre sugere todos os tipos de beleza, todos os
tipos de bondade, todos os tipos de limpeza. Allāh ‘Azza wa-Jalla enviou nosso Sagrado Profeta  ﷺpara
nós, e para toda a humanidade, como o presente perfeito. Ele  ﷺé o mais belo, em aparência física e
em espiritualidade. E a direção que ele apresenta é o melhor caminho, o caminho da misericórdia e da
bondade. Ele ordena todos os tipos de bondade e proíbe todos os tipos de mal. A quem amaremos,
senão a ele  ? ﷺAs pessoas chegam e dizem: "Nós somos isso e aquilo". Hāshā (longe disso), nenhuma
comparação pode ser feita ao nosso Sagrado Profeta  ﷺ. E então, a partir disso, toda a verdade sobre
eles começa a se mostrar.

Nosso Sagrado Profeta  ﷺfoi enviado a fim de ensinar às pessoas a beleza e o Adab. A partir
disso, Allāh ‘Azza wa-Jalla diz que aquele que ama o Profeta  ﷺentrará no paraíso em ākhirah.
Respeitar nosso Sagrado Profeta  ﷺnão é proibido. Como dissemos, Shayṭān, humanos e jinns
diabólicos tentam enganar as pessoas e dizem que, se você ama o Profeta ﷺ, estará cometendo
idolatria, considerando um associado a Allah  ﷻ. Essa mentira vem das armadilhas de Shayṭān para
afastar as pessoas do paraíso e mandá-las para o inferno. Porque sem o amor e respeito ao nosso
Sagrado Profeta  ﷺ, nenhum dos nossos cultos tem qualquer benefício. Que Allāh  ﷻaumente seu
amor. O amor ao nosso Sagrado Profeta  ﷺdeve estar acima de tudo. O mais alto amor é dedicado a
ele. Então - quem quer que seja - ninguém pode estar antes dele  ﷺ. Nem sua mãe, nem seu pai, nem
seus filhos, nem você, nem seu chefe, nem ninguém. Nenhum deles pode vir antes do nosso Sagrado
Profeta  ﷺ.
Se o ser humano ama alguém, não importa quem seja, geralmente é ele quem mais ama a si
mesmo. E depois de si mesmo, ele ama isso e aquilo, de acordo com seu benefício. Mas, de acordo
com o Adab do Islam, você deve amar nosso Sagrado Profeta  ﷺantes de você mesmo. Você deve
amá-lo  ﷺprimeiro. Nosso Sagrado Profeta  ﷺdiz que você deve amá-lo  ﷺmais do que a sua mãe e
seu pai, mais do que a você mesmo. Porque ele  ﷺé quem mais merece amor. Na verdade, nosso
Santo Profeta  ﷺnão precisa do amor de ninguém. Ele  ﷺdiz por misericórdia: "Ama-me para ser
salvo". Se houver esse amor, você será salvo. Caso contrário, o que nosso Santo Profeta  ﷺpode fazer
com o amor de pessoas como nós? Por misericórdia para nós, a fim de dizer na frente de Allāh ﷻ:
”Essas pessoas me amam mais do que a si mesmas. Perdoe a elas. Mande-as para o paraíso", para nos
favorecer. Alayhi wa-sallam ordena isso.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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