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RECOMENDE-SE PRIMEIRO

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.
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A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: ن ُمر ُو
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ْ ‘ ال ْ تAtamurūna l-nāsa bil-birri watansawna anfusakum waantum tatlūna l-kitāb’, ‘Você ordena a retidão ao povo e esquece de si mesmo enquanto recita o Livro?’
(Alcorão 02:44). Allah ‘Azza wa Jalla diz que você ordena aos outros que façam o bem, mas você na
verdade sempre se esquece de fazer isso sozinho. Você faz de tudo, mas ordena aos outros que façam
o bem. Está errado. Você deve fazer o que recomenda aos outros. Se você não fizer isso, não terá
nenhum benefício e nenhum poder. Suas ações serão um fardo para você. Você sabe o que deve fazer,
mas ordena aos outros que façam o bem, enquanto você mesmo pratica o mal. Sua punição será maior.
Será dupla, porque algo feito conscientemente é diferente de algo feito inconscientemente.
As pessoas podem cometer erros por ignorância. Elas podem não saber o que é bom e o que
é ruim. Allah ‘Azza wa Jalla dá ordens às pessoas de acordo com suas habilidades. Devemos nos
arrepender dos erros cometidos sem saber e pedir perdão todos os dias. Pedimos que Allah  ﷻnos
perdoe. Porém, quando você comete um erro intencionalmente, então você merece uma punição
maior. Portanto, você deve se aconselhar primeiro e depois os outros. Eles farão o máximo que
puderem. E se não o fizerem, não será sua responsabilidade. Mas quando você não faz algo sozinho e
diz aos outros para fazerem, você cometerá um duplo erro e receberá o dobro da punição.
Allah  ﷻdeu o ego às pessoas. E é difícil controlar o ego. Há muitas pessoas que não fazem
certas coisas, mas ordenam a outras que o façam. Além das pessoas comuns, algumas pessoas que são
“Ulemá” não mandam fazer o bem, mas ordenam o oposto. Eles levam as pessoas a cometer erros e
mostram que o errado é certo. Existe uma punição ainda maior para eles. Que Allah  ﷻnos proteja e
que Allah  ﷻnos deixe fazer o bem. Que Allah  ﷻdê essa beleza a todos nós, insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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