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OBEDEÇA OS QUE TÊM AUTORIDADE

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.

Sayyidina Grandshaykh ‘Abdullah Daghestani costumava recitar esta Ayah em muitos Sohbahs.
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'r-Rasūla wa Ūli l-'amurri minkum' - obedeça a Allah ﷻ, obedeça ao nosso Sagrado Profeta  ﷺe
obedeça às pessoas de autoridade. “Ūli l-‘amr” significa governo. Obedeça ao governo. O trabalho do
governo e o seu são diferentes. O conhecimento deles é diferente do seu. Seu dever é ganhar a vida,
cuidar do seu trabalho e realizar adoração. Você estará obedecendo a Allah  ﷻe ao nosso Sagrado
Profeta  ﷺse fizer isso. E você também estará obedecendo ao governo. Mas quando você vai contra
eles e age com o pensamento de que pode fazer melhor do que eles, isso é prejudicial tanto para você
quanto para outras pessoas. Independentemente do lugar e da hora, é o mesmo para todos os
muçulmanos. Esteja você em um país muçulmano ou em um país de Kufr, com um opressor ou um
homem justo como líder, seu dever é obedecê-los. Não há necessidade de colocar você e outras
pessoas em perigo.
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“Cada pessoa tem facilidade em seu propósito”. Nem todos podem ser líderes ou estar
no governo. Se todos pudessem, haveria o que eles chamam de democracia agora. Democracia
significa espalhar Fitnah [conflito, discussão] por toda parte, nada mais. Serve para impedir o trabalho
e as coisas boas. Se há 10 milhões de pessoas em um país, eles devem ter uma só pessoa no topo deles.
Se todos fossem líderes, haveria 10 milhões de opiniões. Eles permaneceriam onde estão. E as coisas
não ficariam melhores, apenas piorariam.
Allah ‘Azza wa Jalla quer o bem para nós. Allah  ﷻnão quer o mal para as pessoas. Mas as
pessoas se oprimem; elas causam problemas e mais problemas a si próprios. Se todos cuidarem de seu
próprio trabalho, não haverá dano e a vida seguirá. Dizem que o conforto é enfadonho. Shaytan
empurra as pessoas e elas começam a dizer: "Isso é bom, isso é bom". E além de interferir com as
pessoas em seu próprio país, eles começam a interferir com os outros também.

Seja como for, se eles assumiram o governo, você deve obedecê-los. É tolice ir contra o
governo. Também é dito na Sharīʿah: não importa quem seja o líder, você deve obedecê-lo. A Sharīʿah
diz isso. Ir contra ele é ir contra a decisão de Allah ﷻ. Eles [líderes] serão punidos de acordo com a
Sharīʿah. Mas não há Sharīʿah. As pessoas acham que se seguirem a Sharīʿah, então haverá opressão.
Não existe opressão na Sharīʿah. A opressão vem do povo de Shaytan, não de outros. Portanto, todo o
mal no mundo é devido à desobediência às ordens de Allah ﷻ. Se eles obedecerem às ordens de Allah
ﷻ, eles estarão em conforto neste mundo e, o que é mais importante, em ākhirah. Que Allah  ﷻnos
proteja. Que Allah ‘Azza wa Jalla torne mais fácil para nós obedecermos a Suas ordens insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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