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DEDIQUE UM TEMPO PARA PENSAR 

 
 

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. 
 

 

Devemos ter atenção ao fazer as coisas. ”Mesmo enquanto fala, você deve ter cuidado e dizer 

coisas boas”, diz nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . Quando alguém fala, deve abordar bons assuntos ou ficar 

quieto. Nosso Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  diz para não falarmos sobre coisas ruins.  

É melhor ficar quieto porque, quando você fala, os anjos anotam e as pessoas ouvem. Quando 

a palavra é dita, você não pode retirá-la. Seja a quem for que você quebrou o coração, ou a quem você 

mentiu, isso já está feito. É difícil voltar atrás. As pessoas não devem se apressar em nada. Elas devem 

fazer o que planejam somente depois de pensarem bem. Quando ouvem algo de alguém, não devem 

correr e já falar sobre isso.  

Do mesmo modo, quando são convidados para um trabalho, não devem aceitá-lo 

imediatamente sem considerações, a fim de evitar prejuízos. سال  ّ ال   
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cautela está a segurança e na pressa o arrependimento.” Na ação lenta, há segurança. Na pressa há 

arrependimento. Você vai se arrepender disso. Haverá perda física ou espiritual. Mas quando você 

pensa e examina se é bom ou não, e age de acordo, será bom para você.  

Devemos consultar as pessoas e obter suas opiniões sobre as coisas que você fará - consultar 

é Sunnah. Nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  disse que Allah ‘Azza wa-Jalla ordenou,‘   ل  ف ر م  شا  ي و  ره    و م  ْ
 
 ,’ ا

‘Washāwirhum fī l-ʾamri.’ ‘‘E consulte-os sobre o assunto.” (Alcorão 03: 159). Até mesmo ao nosso 

Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص , Allah هلالج لج  disse para pedir a opinião dos ṣaḥābah. A maior prova disso é quando 

nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  fez um plano na batalha de Badr. Um dos ṣaḥābah perguntou ao nosso Sagrado 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص : ”Esta é uma ordem de Allāh هلالج لج , ou você fez por si mesmo? Se Allāh هلالج لج  ordenou, seguiremos 

com prazer.” Quando nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  perguntou a um deles se havia algo em que pensava, 

ele sugeriu: “Vamos parar em um lugar diferente. Então não seremos derrotados, mas venceremos em 

vez disso.” Nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  disse: “Muito bem”. Foi uma coisa boa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Com base no plano daquele ṣaḥābah, eles saíram como vencedores dessa batalha. Tudo o que 

nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  fez é uma lição para nós. Seja quem for, todos devem consultar sobre suas 

ações; é Sunnah. Consultar não é uma vergonha nem um pecado. Sempre consulte para não se 

arrepender depois. Se você decidir por si mesmo e fizer o que quiser, você mesmo ficará perdido e 

causará danos a outras pessoas.  

Muitas pessoas não concordam com isso por orgulho, ao passo que fazer isso é bom e têm 

recompensas. Desse modo se fará realizar a Sunnah de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . Você deve se 

apressar nas coisas boas. Não é bom se apressar em outras coisas. Coisas boas são caridade, oração, 

jejum, hajj. Apresse-se em fazê-los. O mesmo acontece com o casamento; você deve correr para isso 

também. Você não deve se apressar em outras coisas. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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