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NÃO PERCA A ESPERANÇA

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.

Que este dia seja abençoado e bom. Insha’Allah este ano começará bem e terminará bem, com
a vitória do Islã. Que a infidelidade seja derrotada, insha’Allah. A infidelidade se tornou tão difundida
em todos os lugares. No entanto, o julgamento é de Allah ﷻ. Ninguém pode ir contra o julgamento de
Allah ﷻ. Nosso Sagrado Profeta  ﷺdeixou Meca na pior época, na pior condição, e espalhou a luz por
todo o mundo. Pensaram que iriam matar nosso Sagrado Profeta  ﷺe acabar com sua obra. Mas eles
eram mais espertos do que essas pessoas de agora. Havia apenas um homem que eles pensaram que
matariam mas, enquanto Allah  ﷻproteger alguém, ninguém pode ir contra ele. Hoje em dia, estão
tentando acabar com os muçulmanos em todo o mundo. Com a permissão de Allah ﷻ, Sua religião
não terminará. Será vitoriosa. Quem confia em Allah e quer ajudá-Lo, Allah  ﷻo ajudará também.
BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: ‘ ص ر ن
َ ين
ُ َ َص ره َل ُ وَ ن للَ ا ُ م
ُ ُ ’ين, ‘E Deus certamente ajudará aqueles que
O ajudam.’ (Alcorão 22:40). Aqueles que estão no caminho de Allah  ﷻe querem difundir a palavra de
Allah ﷻ, Allah  ﷻos ajudará. “A ajuda de Allah  ﷻestará com eles”, diz Allah ‘Azza wa Jalla. Os
muçulmanos não devem olhar para a situação atual e perder a esperança. Estamos divididos, lutando
uns com os outros, incapazes de nos dar bem. Onde quer que haja muçulmanos, ali está Fitnah
[discussão, conflito]. No entanto, Allah ‘Azza wa Jalla diz para não cairmos no desespero.
Nosso Santo Profeta  ﷺé o maior exemplo para nós. Sozinho, ele não caiu sob a descrença e
continuou forte. Ele migrou de sua amada terra. Nosso Sagrado Profeta  ﷺamava Meca. E a migração
não foi uma coisa fácil. Mas nosso Santo Profeta  ﷺpassou por todas as dificuldades para o prazer de
Allah  ﷻ. E Allah  ﷻo ajudou. Ele entrou na Ka'bah, Meca, o lugar onde nasceu com a vitória. E Allah
 ﷻdeu todo o mundo, todo o universo ao nosso Sagrado Profeta ﷻ. Claro, essa situação é preocupante
para a humanidade. Tanto a infidelidade quanto a objeção. A humanidade provavelmente está vivendo
o pior momento desde ‘Adam’ alayhi salam. Todos os tipos de descaramento, todos os tipos de
descrença, todos os tipos de objeções, indo contra Allah  ﷻe negando Allah  ;ﷻqualquer coisa que
você possa pensar - eles estão piorando a cada dia agora no final dos tempos. Mas eles não são
importantes. Todos eles são um teste.

َ
A humanidade não deve perder a esperança. ُل ط
َ ن ’ وا
َ َ ’ ْر ح َا للِ ْ ِة منِ تق م, ‘Não se desespere
com a misericórdia de Deus’. (Alcorão 39:53). É uma ordem - não caia no desespero. Não perca a
esperança na misericórdia de Allah  ﷻ,pois Ele certamente está com os muçulmanos. Que este seja
um bom ano. Entramos com adoração, insha’Allah. E quem o completa com adoração estará com
bênçãos, segurança, saúde e estará protegido desta estranha doença que trouxeram. Seu mal vai voltar
para eles. Que o mal alcance os maus e a bondade alcance os bons, insha’Alla!

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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