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Purificação da alma e jornada espiritual 

 

* Devemos saber que se o homem é indiferente de si mesmo e não se empenha em 

corrigir e depurar sua alma, deixando-a ao seu destino, todos os dias, inclusive a 

cada hora, se aumentarão cortinas sobre ela e depois de cada véu, outro véu, até o 

ponto que a luz da essência humana irá se a pagar e encerrar completamente. 

 

* Não é que chegou a hora que nós nos esforçamos para corrigir a nossa alma e 

tomarmos medidas para curar os males da mesma? Desperdiçamos o recurso da 

juventude gratuitamente, e através do engano da alma e Satanás, deixamos pasar a 

juventude, com a qual deveríamos ter preparado a felicidade dos dois mundos. 

Também agora nos esforçamos por corrigi-la para não perder também o recurso da 

vida e evitar ser transportados deste mundo com uma total perdição e uma desgraça 

completa. 

 

* Oh prezado! Desperta de um sono pesado, e cura estas várias doenças pelo Alcorão 

e as Tradições, agarrando-te à corda forte de Deus e ao colo dos santos divinos! O 

Profeta de Deus (saws) deixou para nós estas duas grandes bênçãos para que, pelo 

apego a elas, nos salvemos deste poço de escuridão da natureza, e nos livremos 

dessas cadeias imitando a vida dos profetas e próximos a Deus. 

 

* Saiba que se você der passos no caminho da felicidade e fazer algo e ter amizade 

com Deus Todo-Poderoso, pedindo perdão por seus pecados passados, se abrirão 

diante de você portas da felicidade e receberás ajuda de um mundo invisível. 

 

 

 

 

 



 

 

* Sim, no início parece muito difícil de introduzir em cada um dos níveis dos 

gnósticos e passar cada uma das etapas desta jornada espiritual. Além disso, Satanás 

e seu próprio ego contribuem para que o homem não empreenda esta viagem 

espiritual, mas depois de passar um pouco ao longo do caminho, ele se torna mais 

fácil e suportável. Cada passo que você dá no caminho da verdade e do outro 

mundo, a luz guia divina iluminará o caminho e facilitará a viagem do peregrino. 

 

* Ó homem cruel! Medita! Veja qual é a enfermidade de seu coração que o tornou 

mais duro do que uma rocha e que não aceita o Alcorão de Deus que veio para salvá-

lo de castigo e trevas. 

 

* Prezado! É sabido que os desejos do ego e a luxúria não levam a lugar algum e que 

sua ansiedade jamais tem fim. 

 

* Todo o infortúnio que se abate sobre o homem ou a sociedade ocorre por causa de 

seus poderosos e se deve a luxúria e do egoísmo. 

 

* Até que eles estão acorrentados por seu ego e os desejos não podem conduzir a 

luta no caminho de Deus e defender a santidade de Deus. 

 

* Não é possível que o homem seja ao mesmo tempo monoteísta e egocêntrico. Não 

é possível que o ser humano considere ambos os seus próprios benefícios e os 

benefícios do Islã. Os critérios a serem seguidos devem ser apenas um dos dois. 

 

* O que reduz a humanidade do homem é que este ame a si mesmo e sua posição, e 

que seu amor pelas coisas mundanas o faz chegar ao ponto em que, se elas são 

removidas, mesmo pelo Profeta do Islã, torna-se seu inimigo e quando percebe que é 

Deus que está tirado, se torna inimigo de Deus. 

 

 

 



 

 

* Oh prezado! Uma vez que os véus densos de natureza não tenham extinto 

completamente a luz do fitrah, e opacidades dos pecados não tenham eliminado 

completamente a harmonia interna do seu coração ... e que tenha a chance de 

aproveitar este mundo, que é o local de plantio para o futuro e pode compensar 

cada imperfeição e pedir perdão por cada pecado, faça forte a sua decisão e abra 

diante de ti uma porta de felicidade. 

 

* Continuamente, a partir de cada desobediência, se produz no coração humano uma 

opacidade e escuridão que afasta o homem do alcance da sacralidade e aproximação 

a Deus e lhe priva do conhecimento de Deus, aproximando-o ao mundo da natureza 

cujo interior é o próprio inferno, até o ponto que o coração e todas as suas 

dimensões invisíveis se perdem mo mundo material e sua espiritualidade e 

humanidade desaparecem. 

 

* Na juventude a vontade e a decisão do homem é jovem e forte, é por isso para o 

jovem é mais fácil corrigir, enquanto na velhice a vontade é fraca e a decisão está 

arruinada, então triunfar sobre a forças internas é muito mais difícil. 

 

*Apegar-se a outro que a Deus é se encontrar desatento de Deus; 

 

*Aderir às criaturas e ser desatento de Deus é um dos densos véus que cobrem a luz 

do conhecimento e transformam o coração em opacidade e escuridão, e esta é uma 

das maiores armadilhas do diabo infeliz e uma das grandes artimanhas do ego que 

alienam o homem do sagrado limiar de Deus, e lhe impedem de adquirir profundo e 

verdadeiro conhecimentos. 

 

*Não seja negligente nenhum momento de Deus, porque ser negligente do Principio 

do poder te levará à aniquilação. 

 

 

 



 

 

Recordação (Dhikr) 

 

 

* Sim, por uma verdadeira recordação se dissipam os véus entre o servo e o Criador e 

obstáculos enfrentados (diante de Deus), desaparecendo a crueldade e a negligência 

do coração, e abrindo-se para o viajante espiritual as portas do reino dos céus e dos 

favores e misericórdia divina; mas o importante é que durante a recordação o 

coração esteja vivo e presente. Tudo está fadado a perecer, exceto o rosto de Deus. 

 

* Para reviver o coração precisa se lembrar de Deus e especialmente o Bendito 

Nome: Iâ haîiu iâ qaîiûm (Ó Vivo ! Ó Sustentador!), com toda a atenção. 

 

* Se transmitiu de alguns entre as pessoas da Recordação e conhecimento que é 

muito benéfico para se elevar espiritualmente se prostar pelo menos uma vez por 

dia e repetir o Dhikr: lâ ilâha il·la anta subhânaka innî kuntu minadh dhâlimîn (não 

divindade a não ser Deus,  Glorificado Seja, por certo que tenho sido dos opressores). 

Conta a história de alguns viajantes espirituais que ao ouvir este conselho de seu 

mestre realizavam uma prostração cada dia nas quais repetiam 1000 vezes essa 

recordação. Outros repetiam até 3000 vezes. 

 

Responsabilizar-se 

 

* Se o mundo prestar contas a si mesmo, no Dia do Juízo não terá problemas e não te  

atribularás, e se com o coração atento recitar os últimos versos da Sura Al-Hashr (A 

Congregação, a partir do versículo 18 até o final de Sura) que contém a advertência e 

prestação de contas, os níveis de Tawhid e os nomes e atributos divinos, em algum 

momento, quando você estiver longe de qualquer memória mundana, nas últimas 

horas da noite ou entre o amanhecer e o nascer do sol, e meditarás sobre ela, então, 

espero que você consiga bons efeitos. Além disso, se você repetir o nobre Dhikr: lâ 

ilâha il·lal·lâh (não há divindade além de Deus), como dissemos, há esperança de que 

Deus tomará a sua mão. 



 

 

 

* Prezado! É possível que inicialmente, seja difícil para a alma se acostumar com 

esses conceitos, e também os sussurros de Satanás e o ego são adicionados a este 

problema e o homem desiludido para alcançar tais estados, fazendo parecer que a 

jornada espiritual de Deus é muito longa e difícil e dizer que estes conceitos são para 

idosos e não têm nada a ver conosco. É até possível que às vezes tentam odeio 

homem desta maneira, mas o homem que busca a verdade deve refugiar-se em Deus 

inteiramente desses truques e ignorar os sussurros e nem pensar que o caminho 

para chegar a verdade é complicado . Sim, a princípio parece difícil, mas se você 

entrar nele, Deus Todo-Poderoso irá proporcionar e trazer-lhe os caminhos da 

felicidade. 

 

* Antes que nosso registro de ações seja apresentado diante de Deus, e antes que 

seja apresentado ao Imam dos Tempos, nós mesmos devemos olhar para ele. 

 

Apego ao mundo 

 

* A cura definitiva maioria dos vícios e corrupções depende da cura do apego ao 

mundo e ao próprio ego, uma vez ao curá-los a alma consegue tranqüilidade e 

segurança e o coração torna-se calmo e adquire o força da certeza de ser negligente 

sobre assuntos mundanos e não dando importância a qualquer' tipo de comida e 

bebida; e se alguém o incomoda por algum problema mundano ele assume e o leva 

calmamente, e uma vez que seu amado não é isca para as pessoas do mundo,não 

depois dela com fervor, e, embora seja difícil de cortar a raiz de ligação ao mundo, 

em particular no início da viagem, cada difícil questão torna-se mais fácil com uma 

decisão firme. A força de vontade e determinação domina cada questão difícil e 

problemática, e facilita e sobre todos os sentidos, mesmo que fosse longo e 

pedregoso. 

 


