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ALÉM DA IMAGINAÇÃO

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.

Nosso Sagrado Profeta  ﷺdiz, não pense sobre a essência de Allāh ﷻ. Ninguém pode
compreender a essência de Allāh ﷻ. Se você olhar para Suas  ﷻcriaturas, é o suficiente para ver a
grandeza de Allāh ‘Azza wa-Jalla. As criaturas que vemos neste mundo, ninguém sabe sua quantidade,
como vivem, o que fazem. As várias criaturas, as coisas que Allāh  ﷻcriou para este mundo são
diferentes. E existem outros mundos e universos. Existem diferentes pessoas e diferentes criaturas
lá. Sejam eles humanos ou qualquer outra coisa, somente Allāh ‘Azza wa-Jalla conhece a Si mesmo;
ninguém, exceto Allāh ﷻ. Os anjos e profetas mostram a grandeza de Allāh ﷻ. E Allāh ‘Azza wa-Jalla
mostrou cada universo ao nosso Sagrado Profeta ﷺ. Ele  ﷻmostrou Sua grandeza na noite da jornada.
َ َ َ ّ
Devido a essa grandeza, não há nada difícil para Allāh ‘Azza wa-Jalla. ‘اَلل َعل ذ َٰ ِلك َو َما
ِ ’ب َع ِزيز,
ِ ‘E isso não
é difícil para Allah.’ (Alcorão 14:20). Nada é difícil diante do poder de Allāh ‘Azza wa-Jalla; não há
ُ
ُ َ
nada. ‘’ف َيكون كن, ‘Ele diz: "Seja", e é.’ (Alcorão 36:82). Quando Ele  ﷻdiz "Seja", isso acontece. Caso
contrário, nada permanecerá. Se Ele  ﷻdisser: "Não seja", tudo terminará.
O poder de Allāh ‘Azza wa-Jalla é enorme. A humanidade vem contra ele e tenta desafiá-lo.
As pessoas deveriam conhecer suas fraquezas. Somos fracos. Todos nós, servos, devemos confessar
e falar sobre nossa fraqueza perante o poder de Allāh ﷻ. Quem não confessar e não falar será punido.
Está tudo bem, ninguém vai se importar. Um mosquito tem algum valor? Não. Pessoas que são contra
Allāh  ﷻtambém não têm valor. Eles têm tão pouco valor quanto a asa de um mosquito, diz Allāh ‘Azza
wa-Jalla. É farḍ, é wājib para nós, para toda a humanidade fazer shukr pelos favores que Allāh ‘Azza
wa-Jalla nos dá. Ele  ﷻnos deixou sair do nada. Ele  ﷻnos favoreceu. Aqueles que não O aceitam - e
vão contra Ele - perdem tudo o que têm. Lemos em um jornal outro dia que alguém faleceu. Eles
escreveram que ele perdeu a vida. Uma pessoa que não conhece Allāh  ﷻe seu Profeta  ﷺperde sua
vida. Quem os conhece não perde, encontra a vida real. Que Allāh  ﷻfaça com que todos nós o
conheçamos  ﷻinsha’Allah. Que Ele  ﷻnos faça ser daqueles que reconhecem nossas fraquezas e
mesquinharias.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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