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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُ هُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعدُ :  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

Allah – O Altíssimo – disse:  

ْر فَإِّنَّ  ْكرَ ٱَوذَك ِّ نِّينَ ٱتَنفَُع   ى  لذ ِّ ﴾٥٥﴿  ْلُمْؤمِّ   ۞ 

«E faz lembrar [pregando o Alcorão, ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص], veramente a 

lembrança beneficia os crentes.» 

[Suurat Adh-Dhaariyaat: 55] 

E Allah – O Altíssimo – também disse: 

نَ ٱ إِّنَّ  ْلعَْصرِّ ٱوَ   ۞ نَس  ينَ ٱإَِّّلَّ  لَفِّى ُخْسر   ْْلِّ لُو۟ا  لَّذِّ تِّ ٱَءاَمنُو۟ا َوَعمِّ لَِّح  ِّ ٱَوتََواَصْو۟ا بِّ   لصَّ  َوتََواَصْو۟ا   ْلَحق 

ْبرِّ ٱبِّ  ﴾ ٣-١﴿ لصَّ  

«Por Al-Asr (o tempo); Veramente, a humanidade está perdida, excepto 

aqueles que acreditam [no Monoteísmo Islâmico] e praticam boas ações 

(justas), e se recomendam (isto é, aconselham) uns aos outros com a 

verdade [ou seja, ordenam uns aos outros a fazer todos os tipos de boas 

ações (Al-Ma'ruf) que Allah ordenou, e se abstêm de todos tipos de 

pecados e más ações (Al-Munkar) que Allah proibiu], e se recomendam 

uns aos outros a paciência [pelos sofrimentos, danos e injúrias que 

alguém pode encontrar na Causa de Allah durante a pregação da religião 

de Allah – o Monoteísmo Islâmico, etc...].» [Suurat-ul-Asr: 1-3] 
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O Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse:  

". مْ الدِّ يُن  تِّهِّ يَن َوَعامَّ ةِّ اْلُمْسلِّمِّ َئِّمَّ ، َوِلِّ ، َولَِّرُسولِّهِّ تَابِّهِّ ِّ، َولِّكِّ َّ يَحةُ." قُْلنَا: لَِّمْن؟ قَاَل: "َلِلِّ النَّصِّ " 

“Ad-Diin (religião) é An-Nasiihah (conselho, sinceridade).” Dissemos: 

‘Para quem?’ Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Para Allah, o Seu Livro,o Seu Mensageiro e 

para os líderes dos Muçulmanos e o seu povo.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.55). 

 

Quanto ao que se segue: 

O que se segue são alguns conselhos para todos aqueles que se envolvem 

na Da’wah (pregação) da Religião Islâmica, sem necessariamente terem 

procurado [obter] o Conhecimento Islâmico. 

Primeiro : Aconselho-vos a temerem Allah – O Altíssimo – nos vossos 

assuntos privados e públicos. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ـاَيَُّها  ۡسلُِّمۡونَ  ي ٰۤ تِّٖه َوََّل تَُمۡوتُنَّ اَِّّلَّ َواَۡنـتُۡم مُّ َ َحقَّ تُق  َمنُۡوا اتَّقُوا ّٰللاه ۡيَن ا  ﴾١٠٢﴿ الَّذِّ  ۞ 

«Ó vós que credes! Temam Allah [fazendo tudo o que Ele ordenou e 

abstendo-se de tudo o que Ele proibiu] como Ele deve (merece) ser 

temido. [Obedeçam Allah, sejam gratos a Ele e lembrem-se Dele 

sempre], e não morram excepto no estado de Al-Islaam [como 

muçulmanos] em completa submissão a Allah.»  

[Suurat Aal-Imraan: 102] 

E o Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

ِّ َحْيثَُما ُكْنَت َوأَتْبِّْع السَّيِّ ئَةَ اْلَحَسنَةَ تَْمُحَها َوَخالِّقِّ النَّاَس بُِّخلُق  َحَسن    اتَّقِّ  ّٰللاَّ  

“Teme Allah aonde quer que estejas, segue uma má ação com uma boa 

ação e isso irá apagá-la, e tem bom carácter para com as pessoas.” 

Fonte: Sunnan At-Tirmidhi (no. 1987). 

 

Segundo: Aconselho-vos a fazerem as vossas ações baseadas na 

sinceridade [para Allah – O Altíssimo] e no seguimento da Charii’ah e da 

Sunnah do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Allah – O Altíssimo – disse:  

۟ا إَِّّلَّ لِّيَْعبُُدو۟ا  َوَما   ُرو  َ ٱأُمِّ يَن لَهُ  َلِلَّ ﴾٥﴿  ُحنَفَا ءَ  ينَ لد ِّ ٱُمْخلِّصِّ  ۞ 

«E eles não foram ordenados, excepto a adorar a Allah [sinceramente], 

e adorar nada excepto a Ele [abstendo-se de atribuir parceiros a Ele].» 

[Suurat-ul-Bayyinah: 5] 

E Allah – O Altíssimo – também disse: 

َ ٱ قُلِّ  ينِّى  ۥأَْعبُُد ُمْخلًِّصا لَّهُ  َلِلَّ ﴾١٤﴿ دِّ   ۞ 

«Diz [ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص]: ‘Só Allah, eu adoro, praticando os actos 

religiosos sinceramente por Sua causa, apenas [para Ele] e não para me 

exibir, e não atribuindo rivais a Ele na adoração.’» 

[Suurat Az-Zumar: 14] 

E Allah – O Altíssimo – também disse: 

َ ٱ ْدُعوا۟ ٱفَ  يَن لَهُ  َلِلَّ ينَ ٱُمْخلِّصِّ هَ   لد ِّ فُِّرونَ ٱَولَْو َكرِّ ﴾١٤﴿  ْلَك   ۞ 

«Então, invoquem Allah [ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص! Tu e os crentes] 

sinceramente e façam a [vossa] adoração pura e somente para Ele 

[Sozinho, adorando ninguém excepto Ele e praticando os actos 

religiosos sinceramente por amor a Allah e não para se exibirem e 

criarem rivais com Ele na adoração], por mais que os descrentes [na 

Unicidade de Allah] possam odiar [isso].» 

[Suurat Ghaafir: 14] 

E Allah – O Altíssimo – também disse: 

ْنَها َوَما لَهُ   َمن ۞ ْنيَا نُْؤتِّهِّ مِّ يُد َحْرَث الدُّ ْد لَهُ فِّي َحْرثِّهِّ ۖ َوَمن َكاَن يُرِّ َرةِّ نَزِّ يُد َحْرَث اْْلخِّ َكاَن يُرِّ

يب   ن نَّصِّ َرةِّ مِّ ﴾ ٢٠﴿ فِّي اْْلخِّ  

«Quem deseja [com as suas ações] a recompensa da outra vida, lhe 

aumentamos a sua recompensa, e quem deseja a recompensa desta vida 

mundana [com as suas ações], lhe damos dela [o que está escrito para 

ele], e ele não terá nenhuma porção [de recompensa] na outra vida.» 

[Suurat Ach-Chuuraah: 20] 

Os Salaf-us-Saalih começavam os seus livros com o hadiith acerca de Al-

Ikhlaas, como Al-Imaam Al-Bukhaari رحمه هللا (que Allah tenha misericórdia 

para com ele) fez no seu Sahiih: 
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ئ  َما نََوى  إِّنََّما ، َوإِّنََّما لُِّكلِّ  اْمرِّ اِلَْعَماُل بِّالنِّ يَّاتِّ  

“Veramente as ações são de acordo com as intenções, e veramente cada 

pessoa receberá a recompensa de acordo com o que intencionou.” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaari (no.1) e Sahiih Muslim (no.1907). 

Abdur-Rahmaan bin Mahdi رحمه هللا disse:  

“Se eu tivesse escrito um livro, então teria começado todos os capítulos 

com este hadith.” 

Fonte: Jaami Al-Uluum wal-Hikam (1/8). 

Al-Fudayl bin Iyaad رحمه هللا disse: 

“Deixar de fazer uma boa ação por causa das pessoas é riyaa (exibir, 

tentar impressionar), e as ações feitas por causa delas (isto é, das 

pessoas) é chirkh [também riyaa]. Al-Ikhlaas é livrar-se de ambos os 

pensamentos.”  

Ele رحمه هللا também disse:  

“Al-Ikhlaas é a salvação [de Allah] desses tipos de pensamentos”.  

Fonte: Madaarij As-Saalikiin (3/95). 

Foi dito a Sahl At-Tustarii [morreu 283H] رحمه هللا:   

“Qual é a coisa mais difícil [de obter] para a alma?” Ele  هللا  رحمه 

respondeu: “Al-Ikhlaas! Porque não há para a alma qualquer vantagem 

[na vida mundana].”  

Fonte: Madaarij As-Saalikiin (2/95). 

Sufyaan Ath-Thawrii رحمه هللا disse:  

“Não há nada mais difícil de lidar do que a minha intenção (niyyah), pois 

de facto ela se volta contra mim [mesmo].” 

Fonte: Al-Ikhlaas wan-Niyyah (página: 65). 

Yuusuf bin Al-Husayn رحمه هللا disse: 

“Quantas vezes eu tentei remover Ar-Riyaa do meu coração, excepto 

que se manifestou duma forma diferente.”  

Fonte: Madaarij As-Saalikiin (2/92). 
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Terceiro: Aconselho-vos a procurarem [obter] o Conhecimento Islâmico 

[benéfico] e eduquem-se na verdadeira Manhaj As-Salafi. 

Al-Imaam Al-Aajurii [morreu 360H] رحمه هللا disse:  

“...A adoração [a Allah] não é possível sem conhecimento; então, 

procurar obter o conhecimento é obrigatório, e a ignorância não é um 

bom estado para o crente; então, ele procura [obter] o conhecimento 

para remover a ignorância de si mesmo e para ser capaz de adorar Allah 

da maneira que Allah ordenou...” 

Fonte: Akhlaaqul Ulamaa (páginas: 42-43). 

Abdullah Ibnul Mubaarak [morreu 181H] رحمه هللا disse: 

“O primeiro passo para procurar [obter] o conhecimento é ter 

sinceridade na intenção, depois é ouvir, depois é compreender [esse 

conhecimento], depois é memorizar [esse conhecimento], depois é agir 

[sobre esse conhecimento], depois é espalhar [esse conhecimento].” 

Fonte: Jaami Bayaan Al-Ilm wa Fadhlihi (1/118). 

Al-Imaam Al-Bukhaari رحمه هللا disse:  

“Capítulo: ‘O conhecimento [vem] antes da palavra e da ação.’ 

A evidência disso é a declaração de Allah: 

هَ إَِّّلَّ   ۥأَنَّهُ  ْعلَمْ ٱفَ 
ُ ٱََّل  إِّلَ  َذۢنبِّكَ  ْستَْغفِّرْ ٱوَ   َلِلَّ ﴾١٩﴿ لِّ   ۞ 

«Portanto, saibas [ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص] que La ilaha illa-Allah (ninguém tem 

o direito de ser adorado excepto Allah), e pede perdão por os teus 

pecados.»  

[Suurat Muhammad: 19] 

Então, Ele [Allah] começou por mencionar o conhecimento antes da fala 

e da ação.” 

Fonte: Al-Usuul a-Thalaatha de Al-Imaam Muhammad ibn AbdulWahaab. 

Abu Aliyah رحمه هللا disse: 

“Costumávamos ouvir as narrações dos Companheiros do Mensageiro 

de Allah ملسو هيلع هللا ىلص em Basra, mas não ficávamos satisfeitos até viajarmos para 

Al-Madiinah e ouvi-las (isto é, as narrações) de suas bocas.” 
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Fonte: Al-Khatiib Al-Baghdaadi, Al-Jaamih li Akhlaaq Ar-Raawii wa Adaab 

As-Saamii (2/174). 

Chaikh Muhammad ibn AbdulWahaab رحمه هللا disse:  

“Saibas – que Allah tenha misericórdia para contigo – que procurar 

[obter] o conhecimento [Islâmico] é uma obrigação; é uma cura para os 

corações enfermos (doentes) e que o dever mais importante do abd 

(servo) é conhecer a sua religião; cuja compreensão da religião e agir 

sobre tal, são meios para entrar no paraíso. E ser ignorante sobre isso e 

negligenciá-lo (isto é, o conhecimento da  religião) são razões para 

entrar no Fogo do Inferno, que Allah nos proteja disso.”  

Fonte: Ad-Durar As-Sanniyyah (4/337). 

Chaikh Muhammad Naasiruddiin Al-Albaani رحمه هللا disse: 

“A doença dos jovens muçulmanos nos dias de hoje, é que assim que 

eles sentem que alcançaram algo do conhecimento sobre o qual eles 

desconheciam, então, eles levantam as suas cabeças [com isso] e 

pensam que compreendem todas as coisas com o seu conhecimento 

[limitado]. 

Fonte: Silsilat-ul-hudaa wan-Nuur (861). 

Chaikh Rabii bin Haadii حفظه هللا (que Allah o preserve) disse: 

“Imaam Ahmad رحمه هللا disse:  

‘As pessoas precisam mais de ilm (conhecimento) do que comida e 

bebida, pois de facto, é suficiente que te alimentes uma ou duas vezes 

por dia; mas quanto ao ilm, tu precisa do ilm a todo momento e em cada 

vez que respiras.’” 

Fonte: Marhaban Yaa Taalibal ilm (páginas: 74-75). 

 

Quarto: Aconselho-vos a não se envolverem na Da’wah, sem 

necessariamente terem procurado [obter] o Conhecimento Islâmico. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ْكَمةِّ ٱإِّلَى  َسبِّيلِّ َرب َِّك بِّ  ْدعُ ٱ َظةِّ ٱوَ   ْلحِّ ﴾١٢٥﴿ ْلَحَسنَةِّ ٱ ْلَمْوعِّ  ۞ 
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«Convida [a humanidade, ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص] ao Caminho do teu Senhor 

(ou seja, ao Islão) com sabedoria (ou seja, com conhecimento: o Alcorão 

e a Inspiração Divina – a Sunnah) e a pregação justa.» 

[Suurat-ul-Nahl: 125] 

Chaikh Abdur-Rahmaan As-Sa’di رحمه هللا disse [relativamente ao versículo 

anterior e mais especificamente à palavra ‘hikmah’]: 

“...com conhecimento benéfico e boas ações (piedosas)...”  

“...com conhecimento e não com ignorância...” 

Fonte: Taysiir Al-Kariim Ar-Rahmaan fii Kalaam Al-Manaam (2/908). 

E Allah – O Altíssimo – também disse: 

هِّ  ۞ ذِّ ۟ا إِّلَى  ۦقُْل َه  ِّ ٱَسبِّيلِّى  أَْدُعو  يَرة  أَنَ۠ا َوَمنِّ    َلِلَّ َن  ۖ تَّبَعَنِّى ٱ َعلَى  بَصِّ ِّ ٱ َوُسْبَح  َن   َلِلَّ َوَما  أَنَ۠ا مِّ

ينَ ٱ كِّ ﴾ ١٠٨﴿ ْلُمْشرِّ  

«Diz [ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص]: 'Este é o meu caminho; eu convido a Allah (ou 

seja, à Unicidade de Allah - Monoteísmo Islâmico) com o conhecimento 

certo, eu e quem quer que me siga [também deve convidar outros a 

Allah, ou seja, à Unicidade de Allah - Monoteísmo Islâmico] com o 

conhecimento certo. E Glorificado e Exaltado seja Allah [acima de tudo 

que eles associam como parceiros a Ele]. E eu não sou dos Muchrikiin 

[politeístas, pagãos, idólatras e descrentes na Unicidade de Allah; 

aqueles que adoram outros junto com Allah ou estabelecem parceiros 

com Allah].» 

[Suurat Yusuf: 108] 

Chaikh Abdur-Rahmaan As-Sa’di رحمه هللا disse [relativamente ao versículo 

anterior e mais especificamente à palavra ‘basiirah’]: 

“Com sabedoria (isto é, conhecimento) e certeza, sem dúvida e sem 

suposição...” 

Fonte: Taysiir Al-Kariim Al-Rahmaan fii Kalaam Al-Manaam (2/808). 

Chaikh Muhammad Naasiruddiin Al-Albaani هللا  disse enquanto رحمه 

respondia a perguntas de mulheres [como registrado na famosa coleção 

Fataawaa Jeddah]: 
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“Aqui está uma pergunta que acho muito estranha: ‘qual é a melhor 

maneira de fazer (dar) Da’wah?’ ‘Como é que a Da’wah é feita [dada]?’ 

Eu digo às mulheres: fiquem em vossas casas, a questão da Da’wah não 

vos diz respeito! Eu rejeito o uso da palavra da’wah entre os jovens 

[desta forma], ‘este é o povo (grupo) de da’wah’, como se a Da’wah 

tenha se tornado a moda dos tempos. Qualquer pessoa que tenha algum 

conhecimento se tornou um daa’iyh (pregador). Isso não apenas afligiu 

os rapazes [jovens], mas passou a incluir as moças e as mulheres de casa; 

elas acabaram deixando de cumprir as suas obrigações em casa e para 

com os seus maridos e se voltaram para coisas que não são obrigatórias 

para elas [a saber], fazer da’wah. 

Uma das perguntas anteriores era a respeito duma mulher que ouviu 

duma gravação minha durante uma reunião no Kuwait, que não é 

permitido que as mulheres saiam para fazer da’wah. E aqui nesta 

pergunta, ‘qual é a melhor maneira de fazer da’wah?’ ‘Como é que a 

da’wah é feita?’ A regra é que a mulher fique em casa, e não é permitido 

que ela saía a não ser por necessidade. Mencionámos anteriormente a 

declaração do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: ‘E as suas casas são melhores para elas’ do que 

orar na mesquita. Agora (isto é, hoje em dia) vemos um fenômeno 

generalizado entre as mulheres, elas vão muito às mesquitas para orar 

em congregação, principalmente Al-Jumu’ah. As suas casas são 

melhores para elas, excepto - como mencionei anteriormente - se o 

Imaam da mesquita tem conhecimento e ensina aos presentes algum 

conhecimento da religião; então, a mulher pode sair para orar na 

mesquita e assim ouvir o conhecimento, tudo bem. Mas quanto a se 

ocupar com a da’wah, então não! Ela deve se sentar na sua casa e ler os 

livros fornecidos por o seu marido, ou irmão ou outros parentes 

[mahram]. Com isso, ela pode dedicar (reservar) um dia e convidar 

outras mulheres para virem a sua casa, ou para ela ir a casa duma delas 

[para ensinar], e isso é melhor do que ter um grupo de mulheres saindo. 

É melhor que uma delas venha até elas do que todas elas venham até 

ela. Relativamente a ela viajar [por causa de da’wah] e ainda por cima 

sem um mahram, tentando justificar isso dizendo que ela está saindo 

para fazer da’wah, então isso é uma bid’ah (inovação) dos tempos atuais 

- e eu não digo isso apenas sobre as mulheres, aplica-se até mesmo aos 

[homens] jovens que adoram falar sobre da’wah, embora o seu nível de 

conhecimento ainda seja superficial.” 
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Fonte: Fataawaa Jeddah de Chaikh Muhammad Naasiruddiin Al-Albaani 

(no.464). 

https://www.youtube.com/watch?v=4YtsrxmyS_0&feature=youtu.be 

Al-Allaamah Ach-Chaikh Saalih Al-Fawzaan حفظه هللا disse: 

“Não faças (dês) da’wah sem conhecimento e visão, [porque] 

corromperás mais do que retificarás.” 

Fonte: Áudio de Charh Fath-ul-Majiid (1437-04-30). 

 

Quinto: Aconselho-vos a referirem (retornarem) os vossos assuntos aos 

Sábios, aos Estudiosos e aos estudantes de Conhecimento [Salafis]. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ا۟  ْكرِّ ٱأَْهَل  فَْسـَٔلُو  ﴾٧﴿  تَْعلَُمونَ إِّن ُكنتُْم َّلَ  لذ ِّ   ۞ 

«Então, perguntem às pessoas [que têm conhecimento] da Mensagem, 

se vocês não sabem.» 

[Suurat-ul-Anbiyaa: 7] 

E Allah – O Altíssimo – disse também: 

دَ  ُ ٱ َشهِّ هَ إَِّّلَّ ُهَو وَ   ۥأَنَّهُ  َلِلَّ
ئَِّكةُ ٱ ََّل  إِّلَ 

ْلمِّ ٱَوأُ۟ولُو۟ا   ْلَملَ   ا بِّ  ْلعِّ ﴾١٨﴿ ْلقِّْسطِّ ٱقَا ئًِّمۢ   ۞ 

«Allah testemunha que La ilaha illa Huwa [ninguém tem o direito de ser 

adorado senão Ele], e os anjos, e aqueles que têm conhecimento 

[também dão esse testemunho].» 

[Suurat Aal-Imraan: 18] 

E Allah – O Altíssimo – disse também: 

َ ٱيَْخَشى   إِّنََّما هِّ  َلِلَّ بَادِّ ْن عِّ ُؤا۟ ٱمِّ ﴾٢٨﴿ ْلعُلََم     ۞ 

«Somente aqueles que têm conhecimento entre os Seus servos é que 

[realmente] temem Allah.» 

[Suurat Faatir: 28] 

يبًا فَقَاَل أَْيَن ُعلََماُؤُكْم أَْيَن ُعلََماُؤُكْم  يَةُ َخطِّ ، قَاَل قَاَم ُمعَاوِّ و ْبنِّ شُعَْيب ، َعْن أَبِّيهِّ ْعتُ َعْن َعْمرِّ   َسمِّ

ِّ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يَقُولُ َرُسوَل   ُروَن َّلَ تَقُوُم السَّاَعةُ إَِّّلَّ َوَطائِّفَةٌ مِّ  : ّٰللاَّ تِّي َظاهِّ ى  َعلَ ْن أُمَّ

  النَّاسِّ َّلَ يُبَالُوَن َمْن َخذَلَُهْم َوَّلَ َمْن نََصَرُهمْ 

https://www.youtube.com/watch?v=4YtsrxmyS_0&feature=youtu.be
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Amr bin Chu’aib narrou que o seu pai disse:  

Mu’aawiyah رضي هللا عنه levantou-se para fazer um sermão e disse:  

“Aonde estão os vossos sábios? Aonde estão os vossos sábios? Eu ouvi 

o Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dizer: ‘A Hora não será estabelecida até que 

um grupo da minha Ummah se manifeste sobre as pessoas, e eles não 

se importam com quem os decepcionam (quem os traem) ou quem os 

apoiam.’”  

Fonte: Sunnan Ibn Maajah (no.9); Autenticado por Chaikh Al-Albaani em 

As-Sahiihah (no. 1971). 

Abdullah Ibn Mas’uud رضي هللا عنه disse:  

“Não virá [sobre vós] um dia, excepto que será pior do que o dia 

anterior, até que a Hora seja estabelecida. Não quero dizer em termos 

de riqueza na vida ou a riqueza que se adquire. Em vez disso, não virá 

[sobre vós] um dia, excepto que terá menos conhecimento [Islâmico] do 

que o dia anterior.  

Então, quando os Sábios falecerem, as pessoas estarão todas ao mesmo 

nível; então, elas não ordenarão o bem, nem proibirão o mal, e a esse 

ponto estarão arruinadas.” 

Fonte: Ad-Daarimii (no.194); Ibn Hajr declarou que a narração é ‘hasan’ 

em Fathul-Baarii (13/26-27). 

Abdullah Ibn Amr Ibn Al-Aas رضي هللا عنه disse:  

Eu ouvi o Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dizendo: 

،    إِّنَّ  ْلَم بِّقَْبضِّ اْلعُلََماءِّ ْن يَْقبُِّض اْلعِّ ، َولَكِّ بَادِّ َن اْلعِّ ُعهُ مِّ ْلَم اْنتَِّزاًعا، يَْنتَزِّ َ َّلَ يَْقبُِّض اْلعِّ َحتَّى إِّذَا لَْم  ّٰللاَّ

، فََضلُّوا وَ يُْبقِّ َعالًِّما، اتََّخَذ ال ْلم  اَّلً فَُسئِّلُوا، فَأَْفتَْوا بِّغَْيرِّ عِّ أََضلُّوا نَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ  

“Allah não remove (leva) o conhecimento tirando-o dos corações dos 

servos, mas Ele o remove com a morte dos Sábios,  até que nenhum 

Sábio permaneça.  

Então, as pessoas tomarão como seus líderes os  ignorantes, que quando 

questionados, darão o seu veredicto (fatwa) sem conhecimento. Assim, 

eles [próprios] se desviarão e farão desviar [as pessoas].”  

Fonte: Sahiih Al-Bukhaari (no.100). 
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Ibn Mas’uud رضي هللا عنه disse:  

“Aprendam o conhecimento antes que ele seja levado, e será levado 

com a morte dos Sábios. Cuidado para não irem a extremos e se 

afundarem demais, e cuidado com as inovações. A vocês: a aderência ao 

antigo caso (isto é, a Sunnah).”  

Fonte: Al-Musannaf de Abdur-Razzaaq (11/252) e Jaami Bayaan Al-Ilm wa 

Fadlihi (1/152). 

Abu Dharr رضي هللا عنه narrou que o Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse:  

“Hoje, vocês estão numa época de muitos Sábios e poucos falantes. 

Portanto, quem abandona [até mesmo] um décimo do que conhece 

estará arruinado. Haverá depois disso, uma época de muitos falantes 

[ignorantes] e em que os Sábios serão poucos. Portanto, quem quer que 

se apegue [até mesmo] a um décimo do que sabe será salvo.”  

Fonte: Musnad de Imaam Ahmad (no.21372) e At-Tirmidhi (no. 2267) do 

hadiith de Abu Hurayrah رضي هللا عنه; Autenticado por Chaikh Al-Albaani 

em As-Sahiihah (no. 2510). 

O Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Este conhecimento será transmitido pelos dignos de confiança de cada 

geração. Eles vão remover dele (isto é, do conhecimento) as distorções 

daqueles que chegam a extremos, as mentiras dos falsificadores e as 

interpretações dos ignorantes.”  

Fonte: As-Sunnan Al-Kubraa de Al-Bayhaqii (10/209). 

 

Conclusão: 

Resumindo e concluindo, aconselho-vos a temerem Allah, pois At-Taqwa 

é a chave do sucesso nesta vida mundana e do sucesso na Vida Eterna.  

E o servo [de Allah] quanto mais Conhecimento tiver acerca de Allah e da 

Religião de Allah [Al-Islaam], mais Taqwa terá e assim adorará Allah [em 

todos aspectos] da maneira legislada. Assim, aconselho-vos a procurarem 

[obter] o Conhecimento Islâmico e a entenderem [verdadeiramente] a 

Manhaj As-Salafi, a qual estipula que o Conhecimento vem antes da 

palavra e da ação.  
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Sendo assim, como é que vocês querem “fazer” da’wah ou estarem 

envolvidos na da’wah quando não estudaram nem a língua Arabe, nem se 

sentaram com os Sábios e aprenderam diretamente deles, nem sequer se 

sentaram com os estudantes de conhecimento [Salafis]?!?  

Não tenham falta de respeito para com os estudantes de Conhecimento 

[Salafis] que sacrificaram e sacrificam a vida mundana durante muitos 

anos, alguns longe das famílias deles; que passaram imensas dificuldades, 

quer seja na aprendizagem do conhecimento, ou dificuldades financeiras, 

fome, problemas de saúde, etc.  

Assim, será que é justo vocês se colocarem no mesmo nível daqueles que 

seguiram o caminho dos Salaf-us-Saalih em procurar [obter] o 

Conhecimento? 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ۡيَن ََّل يَۡعلَُمۡونَ  ۡيَن يَۡعلَُمۡوَن َوالَّذِّ ى الَّذِّ ﴾٩﴿ قُۡل َهۡل يَۡستَوِّ   ۞ 

«Diz: ‘Será que aqueles que sabem são iguais (semelhantes) aos que não 

sabem?»  

[Suurat Az-Zumar: 9] 

Temam Allah e não se iludam [a vocês mesmos] agindo como estudantes 

de conhecimento e pregadores da Religião de Allah – Al-Islaam. Assim 

como não iludam as pessoas a pensarem que vocês são estudantes de 

conhecimento e pregadores da Religião de Allah – Al-Islaam, quando na 

realidade vocês não o são. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

َمنُۡوا لَِّم تَقُۡولُۡوَن َما ََّل تَۡفعَلُۡونَ  ۡيَن ا  اَيَُّها الَّذِّ ﴾٢﴿  ي ٰۤ   ۞ 

«Ó vós que credes! Por que é que vocês dizem o que não fazem?» 

[Suurat As-Saf: 2] 

Assim, temam Allah e abondonem o que não vos compete, sendo que há 

estudantes de Conhecimento [Salafis] que falam a língua Portuguesa, que 

viajaram em busca do Conhecimento, que aprenderam a língua Árabe, 

que se graduaram da Universidade Islâmica de Al-Madiinah e que se 

sentaram com os Sábios Salafis.  
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O que vos compete é fazer o mesmo que eles fizeram [e sem dúvida que 

essa era a maneira dos Salaf-us-Saalih] e se por acaso isso não for possível 

para vocês, então, ajudem a propagar a Da’wat-us-Salafiyah dos 

estudantes de Conhecimento [Salafis] que falam a língua Portuguesa. 

Allah – O Altíssimo – disse:  

ثْمِّ ٱ َوََّل تَعَاَونُو۟ا َعلَى  ۖ لتَّْقَوى  ٱوَ  ْلبِّر ِّ ٱَوتَعَاَونُو۟ا َعلَى  نِّ ٱوَ  ْْلِّ ﴾٢﴿  ْلعُْدَو    ۞ 

«Cooperem (ajudem) uns com os outros sobre Al-Birr e At-Taqwa 

(virtude, retidão e piedade); mas não cooperem uns com os outros em 

pecado e transgressão.» 

[Suurat-ul-Maa’idah: 2] 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento. 

O servo de Allah, 

Abu Faysal Ali Alburtugaali 

11 Jumaadah Ath-Thaanii 1442H (correspondente a  24 de Janeiro 2021).  

www.islaoriginal.org 
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