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TENHA PRESSA PARA AS BOAS AÇÕES

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 Sagrado Profeta  ﷺdiz que o que distrai as pessoas durante sua vida neste mundo é a
esperança de longo prazo. A morte não deixará nenhuma esperança para este mundo. Não haverá
mais tempo. Allah ‘Azza wa Jalla estabeleceu isso através de Sua sabedoria ﷻ, determinando que,
enquanto vive neste mundo, a humanidade pense que nunca morrerá. Portanto, eles dizem: “Tenho
muito tempo. Posso fazer essas coisas mais tarde, sem pressa ”; ao passo que, ao contrário, você deve
se apressar para fazer coisas boas.
Você deve fazê-las imediatamente. Se você adiá-las, talvez não seja capaz de concretizá-las.
Pode acontecer de você não ter uma próxima chance. Portanto, nosso Santo Profeta  ﷺsublinhou
triplamente duas palavras: uma delas é a morte, a outra é a esperança. Nosso Sagrado Profeta  ﷺdiz:
“A morte nunca permitirá que as pessoas alcancem suas esperanças. Elas não devem se deixar atrasar
por causa da esperança.” Quanto mais você se atrasar, menor será a chance de fazer isso mais tarde.
Você não poderá, talvez, fazer as coisas que você adia.
Boas ações não devem ser adiadas. Não diga que você fará isso mais tarde. Quando você tem
coisas comuns para fazer, não se apresse. Você pode se arrepender quando faz seu trabalho com
pressa. Mas se você se apressar para fazer boas ações, nunca se arrependerá. Você diz: “Vou orar mais
tarde”. Até que chegue mais tarde, sua hora terá acabado e você terá que fazer as pazes com Allah‘Azza
wa Jalla. Você planeja ir ao hajj e diz: “Iremos mais tarde, no futuro. Ainda somos jovens. Faremos isso
quando ficarmos velhos”. E se a morte vier quando você envelhecer, você não será capaz de ir. Ou
você pode não ser capaz de andar quando envelhecer.

Você pode ter dinheiro, mas não ter boa saúde; você pode não conseguir ir. Tudo é assim.
Corra para fazer boas ações. Nosso Santo Profeta  ﷺcostumava dizer em Khutbah: ل صالة بال
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َ ” ;بالت جلApresse-se para orar antes que seu tempo acabe. Arrependa-se e peça perdão
antes que a morte chegue.” Essas duas coisas são muito importantes; apressar-se nas boas ações e
não se apressar nas coisas comuns. Você pode pensar sobre essas últimas e levar tempo, mas
certifique-se de fazer as boas ações o mais rápido possível. Não seja preguiçoso. A preguiça não é uma
coisa boa. Que Allah  ﷻnos dê Himmah (suporte) para ficarmos longe da preguiça, insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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