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NÃO ENXERGUE A FEİÚRA COMO BELEZA 

 
 

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. 
 

 

Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz: “ 
 
ميل   للاه  إن ماله  يِحب   جه  ”.ama a beleza هلالج لج é o Belo e Ele هلالج لج Allah“ ,”الجه

Shaytan é o feio e ama a feiúra. As ordens de Allah ‘Azza wa Jalla às pessoas, muçulmanos e crentes 

são para que seja belos. Allah ‘Azza wa Jalla fez tudo perfeito e belo. Para que as pessoas mantenham 

tal beleza, Ele هلالج لج enviou Suas ordens. Há muito a ser feito. E há muito a não ser feito. As pessoas 

pensam que algumas coisas são permitidas e que podem fazê-las. Portanto, fazem-nas sem saber. Elas 

dizem: "Que mal isso pode causar? É bonito, vou fazer, não haverá pecado", ao passo de que é um 

pecado, mal e feio ao mesmo tempo. 

Muitas crianças, jovens, mulheres e homens fazem coisas, e acham que estão fazendo algo 

importante. Fazem desenhos em seus corpos, alguns pequenos e outros grandes como mapas. 

Chamam-nos tatuagens, "Washm" em árabe. É um pecado e é proibido. Não é bom que seja feita. Há 

muito tempo, em Damasco, quando éramos crianças, haviam tribos que costumavam fazer isso. As 

pessoas as reprovavam, as viam como feias. Shaytan reverteu isso e as fez parecer bonitas, ainda sendo 

feias. E então você a faz, não pode se livrar dela. Se mudar de ideia ou não mais a quiser, ela não sairá. 

Portanto, aqueles que ainda não fizeram, não devem fazê-lo. É tanto um pecado quanto um 

malefício a você. Quando Allah ‘Azza wa Jalla proíbe algo, é para o seu bem. Se você fizer, verá o mal 

que causa. Dizem: "Só faz mal a mim". Sofra seu mal, então. Quando alguém faz uma tatuagem sem 

saber, possa Allah هلالج لج perdoar essa pessoa, que vai continuar com isso. Mas desse momento em diante, 

nem de longe pense em fazê-la. Não importa se é grande ou pequena. É um pecado, é feiúra. 

As pessoas acham que é bonito, mas você não consegue se livrar dela. Você pode cortar seu 

cabelo ou bigode, e eles crescerão de novo. Mas isso vai permanecer com você até a sua morte. Possa 

Allah هلالج لج impedí-lo de aparecer com isso em Qiyamah [Dia do Juízo]. Você não vai saber o que fazer 

então. Mas quando se arrepender e lamentar tê-la feito, Allah هلالج لج o perdoará, insha’Allah. É uma coisa 

importante. Shaytan mostra a feiúra como beleza e a maldade como o bem.  

 

 



 

 

 

 

 

 

As pessoas frequentemente o fazem em tenra idade. Mas vemos agora, as pessoas se tornaram 

mais ignorantes. Os mais velhos estão fazendo mais frequentemente agora. Existe uma grande 

sabedoria no fato de que Allah ‘Azza wa Jalla a transformou em pecado. Várias doenças surgirão com 

isso, Allah هلالج لج sabe. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Possamos ver a beleza como bela e não vejamos a feiúra como bela, insha’Allah. Possa Allah 

 manter nossas mentes estáveis. Os conscientes não fazem certas coisas. Eles pensam "Qual será a هلالج لج

consequência se eu a fizer? Não serei capaz de removê-la se mudar de ideia". Se pensam assim, não 

farão, em primeiro lugar. Possa Allah هلالج لج mostrar a direção para as pessoas. Possa Allah هلالج لج nos proteger 

do mal de Shaytan e dos nossos egos. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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