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NENHUM BEM VEM DOS INCRÉDULOS

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.

‘E fazem o mal na terra.’ (Alcorão 2:27). Allah ‘Azza wa Jalla diz que eles farão o mal na terra.
Eles não farão o bem, eles farão o mal. Eles dizem que estão fazendo o bem. Eles são hipócritas e
mentirosos, e quem acredita neles é estúpido. Quem são eles? Eles são pessoas que não acreditam em
Allah  ﷻe não reconhecem Allah ﷻ. Eles fazem de tudo para desviar o mundo inteiro do caminho
certo, para afastar as pessoas do caminho de Haqq, o caminho verdadeiro. E então eles fingem estar
fazendo o bem. Tudo o que eles fazem é fazer um show. “Viemos a este país para salvá-lo”. Onde quer
que eles vão, eles estragam tudo. E então eles fazem um show e saem dizendo que não conseguiram.
Eles espalharam derramamento de sangue naquele país e no mundo inteiro. Espalhar derramamento
de sangue não é nada; eles tornaram os empregos, crenças, religião, famílias e moral das pessoas mil
vezes piores. Eles desgraçaram as pessoas mil vezes mais. E eles dizem que estão fazendo o bem. Todos
esses cineastas e pessoas da mídia continuam dizendo: “Fizemos tantas coisas boas. Gastamos muito
dinheiro. Perdemos tanta gente”. Eles não se importam com isso. Todos eles são brinquedos falsos
que eles fizeram.
Desde os últimos tempos do Khilafah, eles cancelaram o ouro e o substituíram por papelmoeda. Eles imprimem o quanto quiserem. E eles dão ao mundo para fomentar o mal. Eles aumentam
a maldade com dinheiro. Como dizemos, o dinheiro é o que as pessoas valorizam. É por isso que eles
estão nesta condição. Se eles valorizassem as coisas que Allah  ﷻvaloriza, eles não cairiam nesta
condição. Eles não sabem quem os está ajudando e eles adoram aqueles que estão espalhando o mal.
Esta é a condição e a situação deste mundo. Este é o fim dos tempos. O que podemos dizer?
Tudo o que Allah  ﷻdisse está acontecendo. Eles têm a oportunidade. Eles acham que o mundo inteiro
é deles. Eles dizem que vão melhorar algum lugar, ao passo que nenhuma ajuda e nenhuma bondade
vêm deles. Eles dizem que as lágrimas podem vir dos mortos, mas nenhuma bondade vem de
incrédulos. Portanto, nunca acredite na ajuda deles. Se eles estão ajudando, certamente há algum
truque por trás disso.

Esteja com Allah  ﷻpara que Ele  ﷻo proteja. Nada mais pode protegê-lo. Somente Allah ﷻ
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wa’mal Naseer”. Allah  ﷻé suficiente para nós e Ele  ﷻé o que melhor faz as coisas. Ele  ﷻé nosso
melhor protetor. Ele  ﷻé aquele que faz todo tipo de bondade. Portanto, os crentes não desanimam
com a condição deste mundo. Quem conhece a verdade não desanima. Como dissemos, Allah  ﷻdeulhes uma chance. Enquanto você estiver com Allah ﷻ, não há necessidade de temer.
Que Allah  ﷻnos proteja e dê força ao nosso 'iman [fé]. Que Ele  ﷻproteja os muçulmanos
desta Fitnah [conflito, caos, discussão]. O mundo está ordenando o mal e prevenindo o bem agora.
Que Allah  ﷻnos proteja, todos os muçulmanos e todas as crianças muçulmanas, porque estamos em
um ponto em que as pessoas estão ficando tristes. Faça Du’a [súplicas] para que Allah  ﷻnos proteja.
Allah  ﷻnos salvará com Du’a insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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