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O SEGURO DE ALLAH ﷻ

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.

Existem muitos problemas em todo o mundo atualmente. Nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu
‘alayhi wa-sallam deu seu remédio. ""العمر تزيد و البالء ترد الصدقة, “Ṣadaqah evita aflições e aumenta a
expectativa de vida”, diz nosso Sagrado Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Ṣadaqah evita e afasta
os problemas. Também prolonga a vida. É pela vontade de Allāh  ﷻque quem dá ṣadaqah é protegido
de calamidades. Todos podem se beneficiar com isso. Mas a humanidade é gananciosa quando se
trata de dar ṣadaqah ou caridade. Eles dão milhares, centenas de milhares aos médicos. Quando se
trata de ṣadaqah, eles dificilmente dão um tostão. Na verdade, as calamidades são como chuvas
pesadas em toda parte hoje em dia. Portanto, para ser protegido, não se esqueça de dar ṣadaqah.
Eles dizem: "Eu estou dando. Eu dou quando vejo um homem pobre". Até que você veja um homem
pobre, alguns dias se passam e você pode ou não notá-lo. E então você diz que dá ṣadaqah. Algo que
você deve fazer todos os dias, como Mawlānā Shaykh Nāẓim também aconselhou, coloque uma caixa
de papelão, ferro ou lata e escreva: “caixa ṣadaqah” nela. Dê o exemplo para que as crianças também
se acostumem. Quando elas têm algumas moedas, elas podem colocar lá como ṣadaqah e se
acostumar com isso. Como uma família inteira, uma mãe ou um pai certamente deve colocar ṣadaqah
lá todas as manhãs, sem demora, para que Allāh  ﷻos proteja. É mais eficaz do que o melhor remédio
e a melhor proteção. Porque mesmo o melhor remédio não ajuda em muitas doenças, não é eficaz.
A condição deste mundo é muito ruim hoje em dia. É o fim dos tempos. Nosso Santo Profeta
ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam disse que o caos aumentará. Caos significa que matança, roubo, todos os
tipos de calamidades são dos sinais do fim dos tempos. Existem essas doenças agora, existem
incêndios florestais e inundações. Nenhum lugar na terra está seguro no momento. Se alguém quer
estar seguro, deve seguir o conselho do nosso Sagrado Profeta ﷺ. Ele deve dar ṣadaqah. E então ele
deve confiar em Allāh  ﷻe insha’Allah ele estará sob proteção com a permissão de Allāh ﷻ. A melhor
proteção é ṣadaqah.

Em qualquer lugar, aqui ou na África, ou no topo da montanha, ṣadaqah é necessário para que
uma pessoa seja protegida. Não se sabe o que vem, e de onde. Não se sabe o que pode acontecer às
pessoas. Portanto, eles estão fazendo seguro agora. Quando algo acontece, que Allāh  ﷻnos proteja,
você recebe seu seguro de volta. Aqui, o seguro é mais importante. Tudo está segurado para evitar
problemas. Mas o seguro de Allāh  ﷻé mais perfeito, é muito melhor. Se houver um acidente, que
Allāh  ﷻnão deixe isso acontecer, você faz um seguro. Mas a garantia de Allāh ‘Azza wa-Jalla evita o
acidente antes que aconteça. Você vai viver sem danos insha’Allah. Que Allāh  ﷻnos proteja das
calamidades e problemas do fim dos tempos. Que Allāh  ﷻnos deixe dar ṣadaqah e caridade. Nosso
povo turco tem alguns ditados interessantes. Dizem que alguém tem um escorpião no bolso. Ele não
pode colocar a mão no bolso quando precisa dar dinheiro. É como se um escorpião fosse mordê-lo.
Ele tem medo de doar muito dinheiro. Mas ele gasta com prazer em outras coisas inúteis. E quando
se trata de caridade, há um escorpião que morde a mão. Então ele não o coloca no bolso.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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