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DUNYA É ASSIM 

 
 

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. 
 

 

“Ó Allah, conceda-nos compreensão e conhecimento.”  É Duā de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  

Que Allāh هلالج لج nos deixe entender.  Quando as pessoas entendem a sabedoria de Allāh هلالج لج, quando 

entendem o que acontece e por quê, não há mais problema.  E quando as pessoas não entendem, 

todos começam a brigar.  Eles chamam de mal-entendido agora.  Eles não se entendem.  Porque eles 

não conhecem seus direitos, eles não podem se dar bem.  Todos os problemas são por causa disso.  

Quando alguém diz algo e outro não entende, ele responde algo.  Eles continuam dizendo coisas de 

volta e uma briga começa.  A vida das pessoas é assim.  Allāh ‘Azza wa Jalla envia testes para as pessoas.  

E eles passam todas as suas vidas com esses testes.  Ḥajjah Anne costumava dizer que ʾĀdam ‘alayhi s-

salām havia chorado por quarenta anos e rido por um ano.  Neste mundo, o conforto é muito menor 

do que os problemas.  Mas mesmo isso é suficiente para as pessoas.  Quando as pessoas sabem seu 

valor, é mais do que suficiente. 

Isso é visto mais nas pessoas do fim dos tempos porque as pessoas nos velhos tempos 

costumavam fazer tudo em condições mais difíceis.  Sua limpeza, alimentação, trabalho e transporte;  

tudo era difícil.  Embora agora tudo seja fácil para as pessoas.  Antigamente, se um fazendeiro tivesse 

uma terra, levava pelo menos 1-2 meses, de acordo com seu tamanho, para semeá-la.  Eles usavam 

touros e cavalos.  E quando chegava a hora da colheita, eles cortavam com as mãos, alinhavam e 

secavam.  Eles não tinham máquinas, então a carregavam em cavalos.  Para fazer a colheita e encher 

o depósito, demorava mais de um mês.  Como funciona agora?  Esse trabalho de um mês não é feito 

em um dia, mas apenas em meio dia com maquinário.  E então eles estão livres.  Eles vão a coffeeshops 

e passam muito tempo com as pessoas.  Quando as pessoas são livres, elas lidam umas com as outras 

e trazem à tona mal-entendidos.  Existe um problema em tudo.  As pessoas de antigamente se davam 

bem, mas seu problema era trabalhar demais sob o sol para ganhar a vida.  Com as pessoas de hoje, 

perder seu tempo livre lhes causa outros problemas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A vida neste mundo não é a vida do paraíso.  Somente no paraíso as pessoas podem viver sem 

problemas.  Mas neste mundo, eles devem ser pacientes.  Todo mundo tem seus próprios problemas.  

Ninguém está confortável.  Pobres e ricos, todos passam por um teste de Allāh هلالج لج.  Quem passa nesse 

teste o entende.  Uma pessoa que entende a sabedoria de Allāh هلالج لج nesta vida, vive com compreensão.  

Quem não entende, sempre ficará triste.  Que Allāh هلالج لج nos proteja.  Que Allāh هلالج لج permita que todos 

nós entendamos.  Que possamos entender a sabedoria de tudo.  Que Allāh هلالج لج permita que todos nós 

entendamos a bondade e generosidade de Allāh هلالج لج insha’Allah. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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