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O SER HUMANO ESTÁ DORMINDO 
 
 
 

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. 
 

 

Sayyidina ʿAlī raḍiya Llāhu ‘anhu, que Allāh هلالج لج esteja satisfeito com ele, diz: نِيَامُ  النَّاسُ   

َمات وااْنتَبَه وا فَإذَا " ", "As pessoas estão dormindo e só acordam quando morrem". Todas as 

pessoas estão dormindo. As pessoas vivas são sonâmbulas. Quando elas vão acordar? A 

humanidade vai acordar quando morrer. Eles estão dormindo neste mundo. Eles não se 

importam e não valorizam nada. Mas eles vão acordar quando virem a verdade. Quando 

eles acordarem, será bom para alguns e será ruim para outros. Isso é para todos porque 

Allāh ‘Azza wa-Jalla criou as pessoas para crerem. Aqueles que crêem serão salvos e 

despertarão neste mundo. Mas se eles quiserem acreditar em ākhirah depois de acordar, 

será tarde demais. Será impossível. Você vai acordar como se de um sonho. Esse sonho 

não se repetirá mais. Portanto, a humanidade tenta fazer tudo. Eles pensam que sabem o 

que fazer, porém, tudo o que fazem é inútil. Conhecimento e ações que não alcançarão 

Allāh هلالج لج são apenas coisas inúteis. 

A humanidade é assim de todas as perspectivas. Eles vão para a escola quando são 

jovens. Eles estão tentando se inscrever em creches por meio de uma prova agora. Escola 

primária com prova, ensino médio com prova, e universidade com prova. A única 

preocupação das pessoas é a educação dos filhos. As crianças recebem educação, mas seus 

estudos não trazem nenhum benefício nem para as pessoas, nem para elas mesmas. Se ao 

menos as pessoas lutassem por conhecimento útil. A humanidade está correndo atrás de 

coisas inúteis agora. Eles estão correndo para nada. Algumas pessoas deixam seus filhos 

estudando e estudando mas, eventualmente, eles vão contra seus pais e param de mostrar 

respeito por eles. Então as pessoas acordam um pouco. Mas elas só acordam 

completamente quando morrem. Quando morrem, entendem que tudo foi inútil. 

 



 

 

 

 

 

 

Estamos falando das crianças como um exemplo de que tudo o que fazemos é inútil. 

As pessoas devem pensar bem e fazer as coisas para o prazer de Allāh هلالج لج para que elas 

tragam benefícios. Se você trabalha para que seus filhos estudem, para ter sucesso, para 

ganhar uma posição, tudo isso é temporário. Nada restará disso. O que permanecerá é a 

misericórdia de Allāh que está na presença de Allāh." اِلَحاتُ  َواْلبَاقِيَاتُ  الصَّ ", "As boas ações 

duradouras" (Alcorão 18:46). O que é permanente são as ações boas e justas. Quando você 

morrer e vê-las, você ficará feliz. Aqueles que não as possuírem se arrependerão, mas já 

terão despertado. Eles não poderão retornar. Que Allāh هلالج لج sempre nos mantenha despertos. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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