
	

  
 
 
 
 
 
 
                         Se tú poderes ir ao  Hajj, a Sorte está do teu lado . 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

          Durante estes dias, os pelegrinos (Hajis) estão a preparar-se para o retorno. 
Cumpriram com os deveres religiosos (Hajj) e começaram a voltar. Nós dizemo-lhes : 
“Que Allah faça com que essa peregrinação seja uma benção para as vossas vidas”  Muito 
numerosos foram aqueles que puderam ir este ano, graças a Deus. O Hajj é un dever de 
uma grande importância! Se Allah faz com que o Hajj seja destinado a uma determinada 
pessoa…..que grande sorte tem esta pessoa! Essa pessoa é uma pessoa com muita Sorte. 

Mesmo tendo os meios necessários, muitas pessoas não vão, ou então aconteçe 
qualquer coisa de inesperado, e acabam por não fazê-lo. Isto aconteçe pela facto que, 
somente aqueles que Allah Azza wa Jalla predestinou é que vão. Estes são, como já foi 
dito, os verdadeiros sortudos. Ora, aquilo que as pessoas chamam sorte não tem nada a 
ver com a verdadeira Sorte. Existem coisas que desviam as pessoas do caminho certo. É 
por essa razão que essas coisas não são aceitáveis e são consideradas dentro do capítulo 
du jogo (gambling), isso não é sorte, mas falta de sorte. De entre todas essas pessoas, uma 
pessoa que foi predestinada para seguir o caminho de Allah é uma pessoa com Sorte. Ter  
Sorte é ser un belo servo (ao serviço) de Allah. Temos que conhecer melhor o seu 
verdadeiro valor.  

Não vale a pena dizer “Nós somos pessoas pobres, doentes, ou isto ou aquilo….”. 
As pessoas que estão no caminho de Allah, são os que têm Sorte. Mesmo uma pessoa rica 
não consegue comer por 10 pessoas. Essa pessoa come como as pessoas normais. 
Imaginemos que ela come como duas ou mais pessoas, no maximo três. Ela não consegue 
comer 10 vezes mais. Pela razão que eles querem ficar bonitos e elegantes, mesmo essas 
pessoas têm cuidado com o que comem, porque não estão satisfeitas quando têm excesso 
de peso.  

 

 



	

 

 

 

 

 

 

Por isso, os verdadeiros sortudos são os servidores de Allah, aqueles que estão no 
seu caminho sagrado. E entre eles, aqueles que foram destinados (Kismet) para ir ao Hajj 
são ainda mais sortudos. Por essa razão, qualquer pessoa pode orar e jejuar, mas nem 
todos podem fazer a adoração do Hajj. Por essa razão, esperemos que Allah faça com que 
todos os crentes possam ser destinados a ir ao Hajj. Que Allah os  predestine e faça com 
que seja Kismet para cada pessoa que deseje fazer o Hajj, InchAllah. Oxalá, que eles 
possam fazê-lo, nem que seja uma só vez na vida, InchAllah. Que Ele nos permita e faça 
com que seja Kismet de puder voltar a esses lugares nem que seja pela ultima vez, 
InchAllah . 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.     
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