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SİRVA PELO PRAZER DE ALLAH ﷻ

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.

A maior honra para as pessoas é acreditar em Allah  ﷻe estar a Seu serviço. Servir a Allah é a
maior das honras. Não há nada maior do que isso. Nosso Sagrado Profeta  ﷺdisse que é uma honra
servir ao Islã. Nossos ancestrais serviram da melhor maneira. Eles se juntaram ao Islã com a intenção
de servi-lo, não de serem servidos. A humildade deles é a verdadeira humildade, não a falsa. Eles
serviram aos muçulmanos tanto quanto puderam, e tambémos ajudaram. Onde quer que houvesse
oprimidos, eles os apoiavam. Mesmo quando ouviam falar de pessoas carentes em todo o mundo,
costumavam enviar ajuda para elas. Eles eram pessoas inteligentes. E como eles sabiam o que era certo
e o que era errado, eles sabiam que a solicitude é a postura mais aceita. Então, eles se viam como
servos da Ummah.
Por causa de sua humildade, eles nunca se viram mais elevados. Eles fizeram Shukr para Allah
 ﷻpor Ele  ﷻter lhes dado esse dever. Nosso Sagrado Profeta  ﷺdisse que se você não estiver em
serviço, Allah  ﷻdará esse serviço a outros. Existem alguns Hadiths do nosso Sagrado Profeta ﷺ, e do
Alcorão também, que dizem que se você não fizer o seu serviço, Allah  ﷻse dirigirá a outra nação que
O amará e que será amada por Ele  ﷻe quem servirá no caminho de Allah ﷻ. Com essas boas novas,
eles serviram sem pedir nada, não para a alegria deste mundo, mas para o prazer de Allah ﷻ. Se eles
tivessem pedido o gozo deste mundo, seria muito. Mas onde quer que fossem, eles espalhavam seus
serviços para os pobres, muçulmanos ou não.
As pessoas de hoje pensam sobre o benefício e o lucro que obterão antes de fazer algo. Eles
dizem: “Eu fiz este serviço. Qual será a minha recompensa?” A recompensa por isso será dada por Allah
ﷻ. Você terá Thawab [recompensa] em Ākhirah [vida eterna]. Existe algo melhor do que isso? Não,
não há. Eles não pensam sobre isso. Em primeiro lugar, eles pensam “Eu fiz este serviço. Deve haver
algum benefício nisso para eu ficar satisfeito”. Se eles não recebem nada, eles pensam que não valeu
a pena. Consideram que está errado. Eles não se beneficiam e se privam do Thawab. O que quer que
façamos, temos que fazer para o prazer de Allah ﷻ, como nossos ancestrais fizeram.

Para o prazer de Allah ﷻ, temos que pensar em Thawab em Ākhirah, não nos benefícios
mundanos. Quando você pensa assim, Allah ‘Azza wa Jalla pode dar a você. E se Ele não lhe der, você
não ficará esquecido. Nunca pense o contrário. As pessoas de hoje são colocadas em tal molde que
você fica surpreso com a diferença entre 20-30 anos atrás e agora. A cada dia que passa, mais e mais
pessoas se preocupam apenas com coisas materiais e dinheiro, e pedem retorno para cada ação.
Estamos vivendo em uma época estranha. Portanto, temos que pensar como os bons e velhos
antepassados. Nossas ações certamente serão benéficas então. Se a sua intenção for pura e boa, Allah
 ﷻo recompensará mil vezes. Ele não vai deixar você em necessidade. Você obterá seu benefício aqui
e no futuro.
Que Allah  ﷻnos faça daqueles que servem para o prazer de Allah  ﷻinsha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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