
 

 
 
 
 
 
 

NAQSHBANDI DO BRASIL: naqshbandibrasil.org/sohbats-de-mawlana 
 
 

A SUJA CARACTERÍSTİCA DA INVEJA 
 
 

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. 
 

 

(Alcorão 113:05). ‘Wa min sharri hāsidin idhā hasad’, 'E do mal de um invejoso quando ele 

inveja.' Há algumas pessoas que não querem que coisas boas aconteçam às outras. Tudo o que lhes 

preocupa é que as pessoas não tenham bondade ou beleza. Onde quer que hajam más notícias ou 

eventos ruins, elas ficam felizes. Isto não é uma boa característica. Esta é uma das características de 

Shaytan. É uma característica não apreciada pelo nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz 

que quando uma pessoa não ama seu irmão muçulmano tanto quanto a si mesma, ela não consegue 

alcançar o verdadeiro 'iman (fé). 

Quando algo bom acontece com os outros, isto também acontecerá com você. Se o mal vier 

aos outros ou a pobreza atingir o país, todos serão afetados. Não é como se isto tocasse aos outros e 

não a você. Não é apenas para uma pessoa, todos serão afetados. Se Allah هلالج لج envia beleza, bondade e 

'iman' (fé) para os outros, todos se beneficiarão disso. E se for o oposto, você será prejudicado 

também. As pessoas deveriam pensar sobre isto. Mas quando há inveja, essa má característica, elas 

não pensam. Elas dizem "se eles tiverem, eu também quero". As pessoas ficam muito cegas e com seus 

corações escurecidos. Devemos nos livrar dessa característica. Não devemos colocar esta característica 

em nossos corações. Devemos pensar que quanto mais bondade chega às pessoas, mais bondade 

chegará a nós.  

Quando algo ruim acontece, não é inteligente ficar feliz. Devemos ficar felizes por coisas boas. 

Quando há alguma coisa boa, devemos dar 'Shukr' a Allah هلالج لج e ficar felizes, pois isso é bom para o Islã 

e para os muçulmanos. Shaytan tem seus amigos e aqueles que o amam não gostam da bondade. Eles 

desejam mal às pessoas. Allah هلالج لج ama a bondade e a beleza. Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص também. E o 

inimigo deles, Shaytan, ama o oposto. Ele deseja pobreza às pessoas, maldade e todos os tipos de 

sofrimento desse mundo. E ele quer extinguir a possibilidade das pessoas terem uma boa estada em 

Akhirah [vida eterna].  

 

 



 

 

 

 

 

 

Portanto, esta característica deve mudar. Ela é mais frequente entre os muçulmanos. Por quê? 

Porque os outros são seguidores de Shaytan e já estão fora do caminho. Não faz nenhuma diferença 

para eles. Eles fazem todo tipo de maldades. Eles têm todos os tipos de características ruins. Não é 

necessário lidar com eles. Shaytan já treinou todos eles. Eles se tornaram criaturas mais nocivas que o 

próprio Shaytan. Portanto, se as pessoas têm algo disso em seus corações elas deveriam limpá-lo e 

tirar de seus corações.     

Que Allah هلالج لج nos ajude e nos proteja da inveja. O dano da inveja chega primeiro a seu portador. 

É dito فقتله بصاحبه بدأ !أعدله ما الحسد در له ”, "Oh como a inveja é justa! Ela começa com seu portador e o 

mata". A inveja é muito justa. Há uma justiça tão bonita na inveja que ela começa com seu portador e 

o mata no final. Uma pessoa invejosa não sente o sabor do mundo nem vê sua beleza. Ela está cega. E 

ela se mata por causa de sua ganância. Que Allah هلالج لج nos proteja dessa característica suja de Shaytan. 

É a pior característica. Que Allah هلالج لج nos proteja da inveja e dos invejosos Insha'Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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