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A SEGUNDA ERA DA IGNORÂNCIA

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 que tudo termina para uma pessoa, exceto três coisas. A
bondade que vem de suas ações e adoração acaba com a morte. Depois que a alma é liberada, você
não pode orar e não pode mais jejuar. Você só pode praticar essas ações e se beneficiar delas enquanto
estiver vivo. Apenas três coisas duram, uma das quais é Sadaqah Jariyah (caridade contínua), outra são
bons filhos e a terceira é o conhecimento que você deixa para trás. Você deve deixar um bom
conhecimento na Terra quando partir. Se as pessoas se beneficiarem disso, Allah  ﷻdeixará seu livro
de boas ações aberto, e isso ficará escrito lá. Quanto mais durar, mais será escrito. Mas, como
dissemos, deve ser um bom conhecimento. Nem todo conhecimento escrito é bom, e mais
frequentemente não passa de ignorância.
Ignorância significa não ver o bem. Não ver a verdade é ignorância. Aqueles que não veem isso
são pessoas ignorantes. As pessoas se tornam professores com boa reputação nas universidades. Eles
não têm reputação real e nenhum valor. Eles não estão transmitindo conhecimentos, mas tentando
desviar as pessoas do caminho. E eles são considerados ignorantes aos olhos de Allah ﷻ. A ignorância
é de vários tipos. Existem algumas pessoas ignorantes que são analfabetas; elas não sabem ler ou
escrever. Você os chama de ignorantes. Quem são eles? Eles são aqueles que não sabem ler e escrever,
não sabem sobre a religião, não oram e fazem o que seus egos gostam. Não importa se eles são pobres
ou ricos. Uma pessoa que segue seu ego é ignorante. Mesmo que ele pense que é instruído, ele é
ignorante. E então há pessoas educadas que não reconhecem Allah ﷻ. Eles são ainda mais ignorantes.
Eles são educados e ignorantes. Eles fazem coisas úteis para si próprios e vão contra Allah 'Azza wa
Jalla ao mesmo tempo. São pessoas que escrevem coisas contrárias às ordens de Allah  ﷻe mostram
sua ignorância como algo bom.
Existem muitos tipos de ignorância. Que Allah  ﷻnos proteja da ignorância. Existem tantas
Ayat que dizem: “Não fique com os ignorantes. Não se associe com os ignorantes”. O mesmo é dito
em Hadiths. Ignorância é escuridão, 'iman é luz. Nosso Sagrado Profeta  ﷺveio no momento mais
escuro. Ele  ﷺencheu o mundo de luz. Nosso Santo Profeta  ﷺdisse que haverá a segunda era de
ignorância que será ainda pior do que a primeira.

É a ignorância de nosso tempo. Durante sua  ﷺépoca, as pessoas eram analfabetas e sem
conhecimento, então elas costumavam adorar ídolos. Eles eram ignorantes. Mas quando Haqq
(verdade) veio, eles se voltaram para Haqq. Mas desta vez, agora, é muito pior. A segunda era de
ignorância é muito pior. Que Allah  ﷻnos proteja. Desejamos que Allah rbb dê orientação aos
ignorantes. O que mais podemos fazer? Que Allah  ﷻnos proteja da ignorância. É uma coisa perigosa.
A coisa mais perigosa é a ignorância porque acaba com nosso 'iman. Que Allah  ﷻnos dê um 'iman
forte e nos proteja.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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