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NOSSAS RESPONSABİLİDADES

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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َ «Cada um de vocês é um pastor e
Nosso Santo Profeta  ﷺdiz: “”ر ِع َّي ِت ِه َعن َمسؤول َوكلكم َراع كلكم,
cada um é responsável pelo seu rebanho». Cada pessoa é responsável por sua família. E aqueles que
estão acima de outros, ministros e prefeitos, são responsáveis igualmente. Quando tomam essas
responsabilidades, as levam a cabo. Há condições e serviços que devem providenciar. Quando aceitam
isso, devem fazê-lo.
As pessoas hoje em dia pensam sobre a responsabilidade pelo lado do benefício pessoal,
tentam ajustá-la aos seus próprios interesses. Todos serão inquiridos por suas ações. Se fazem o bem,
terão o bem. Se fazem o mal, terão o mal. Quando tomam uma responsabilidade, têm seus interesses,
e se beneficiam por isso. Mas devem dar igualmente, devem devolver na forma de serviço, para que
outros também se beneficiem. Se podem enganar as pessoas e não trazer benefício algum, também
não o terão. As pessoas dos tempos antigos sabiam de suas responsabilidades, sabiam o que deveria
ser feito e estavam em paz. Mas, hoje em dia, querem a responsabilidade, que significa compromisso,
e não a cumprem por preguiça. Aceitam essa tarefa, mas não a completam; eles traem a confiança. E,
como dissemos, isso não traz benefício algum. Se você a quer, cumpra.
Allah  ﷻama aqueles que auxiliam e trabalham; igualmente, nosso Santo Profeta ﷺ. Allāh
َ َُ ََُ َ
ُ
ُ
‘Azza wa-Jalla diz : ‘اّلل ف َس ََ َيى اع َملوا َوق ِل
’عملكم, ‘Wa-quli ʿmalū fa-sa-yarā llāhu ʿamalakum.‘ E diz : Faça o
que quiser, pois Allah vê seus atos’ (Qur’ān 09:105). Trabalhe, Allāh  ﷻcertamente verá o que faz. E
Ele  ﷻvê. Allah  ﷻestá sempre mais próximo de nós do que nossa veia jugular. Deveríamos saber disso.

Se as pessoas agissem de acordo, não haveria o mal. E, se não há tal crença, tal fé, claro, farão
de tudo. Pensam que estão fazendo o bem, enquanto uma pessoa que pratica o mal não é muito
َََ َ ُ َ
esperta. Uma pessoa esperta é aquela que faz o bem. Está dito no Qur’ān Karīm, ‘ ’تع ِقلون أفل, ‘A-fa-lā
taʿqilūn.‘ «Então não usareis da razão?» (Qur’ān 37:138). «Não entendeis?» Uma pessoa inteligente
sempre pratica a caridade e o bem. Mas, quando não há entendimento, pensam que ganham algo com
isso, mas enganam senão a si próprios. Causam o maior dos danos a si mesmos. Que Allah  ﷻnos
proteja.
Se todos arcarem com suas responsabilidades e compromissos, o mundo será o paraíso, e será
maravilhosso em todo lugar. Mas como não o fazem, em toda parte há o caos, e as pessoas vivem
tensas. Há desentendimentos, brigas e lutas. Que Allah  ﷻnos ajude. Que possamos elevar nossas
mentes, inshā’Allāh. Porque, como dissemos, as pessoas sem senso que o fazem são irresponsáveis.
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