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O MEIO DOS TEMPOS FINAIS

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.

BismiLlahi  ”ال ملجأ,“Não há refúgio e nenhum lugar de segurança divina exceto Nele”. Diz-se
sobre a condição de hoje. Chegamos ao meio dos tempos finais. As pessoas não conseguem descobrir
o que fazer. Há um problema que não vai embora. Elas tentam uma coisa, não funciona. Elas tentam
outra coisa, também não funciona. Não é apenas em nosso país, mas em todo o mundo.
Há um jogo de shaytan em todos os lugares, mas certamente não funciona sem a permissão
de Allah ﷻ. Allah ‘Azza wa Jalla deu seu remédio, e eles estão fugindo desse remédio. BismiLlahi rّ
ّ
Rahmani  ”ن ي ر نهذي ه ْمنه ل مهب‘رو هف ى ل ا ف ه هن ۖ هلل ا إ. Portanto fuga para Deus, eu sou para você,
vindo Dele, um claro avisador. '(Alcorão 51:50). “Busque refúgio em Allah”. Quem recorrer a Allah ﷻ
será salvo. Caso contrário, estou avisando você. E eu sou um grande admoestador”, afirma. Se você
não fizer isso, não será capaz de escapar dos problemas. O mundo inteiro não sabe o que fazer. Eles
acham que serão salvos se fizerem isso, ou será bom se fizerem aquilo. E eles estão esperando para
dizer: “Eu fiz isso” quando algo der certo.
Você não pode fazer nada sem a permissão de Allah. Você não pode escapar de problemas e
não pode escapar de desastres. Assim que as pessoas ganham um pouco de força, elas ficam selvagens.
Elas não aceitam nada e dizem: "Eu fiz isso". Esses infiéis nem mesmo aceitam a existência de Allah ﷻ.
Então Allah  ﷻenviou este problema para eles lidarem com isso. Considere que devemos buscar
refúgio em Allah ﷻ. Devemos implorar a Allah ﷻ, e o problema será resolvido. Sempre havia
problemas para o Faraó. Quando Sayyidina Mūsā ‘alayhi s-salam disse: “Volte para Allah ﷻ. Acredite
em Allah ﷻ. Confie em Allah ﷻ,“ eles lhe pediram para mostrar algo. E então rãs começaram a
aparecer de todos os lugares. Eles disseram: “Tudo bem, vamos acreditar. Basta fazer Du’a para que
isso acabe”. Esse problema foi embora. Mas, novamente, eles não acreditaram. Portanto, as pulgas
cobriam todos os lugares e mordiam a todos. As pessoas diziam: “Faça Du’a ao seu Deus para que as
pulgas desapareçam. Vamos acreditar”. Um problema após o outro, a água se transformou em sangue,
mas eles não mudaram.

É o mesmo em nosso tempo. Ocorreu uma doença. Eles apelaram para Adhans e Salawat no
início e depois se esqueceram deles. E quando as coisas melhoraram, eles pararam completamente. É
exatamente a mesma coisa. Vários problemas estão vindo um após o outro. Quando eles pensam que
estão salvos de uma coisa, outra aparece. Mas, em vez de melhorar, as pessoas estão ficando cada vez
mais selvagens. Devemos nos arrepender e implorar a Allah  ﷻpara nos salvar desses problemas. Allah
‘Azza wa Jalla é nosso único destino. Não há outro lugar para ir, não para os infiéis. Não espere
misericórdia de infiéis. Os infiéis são impiedosos. O Misericordioso é Allah ‘Azza wa Jalla. Os infiéis dão
veneno em vez de água, que Allah  ﷻnos proteja. Que possamos nos arrepender para que Allah  ﷻnos
ajude e proteja o Islam e os muçulmanos insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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