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SEJAM BONS E VERDADEIROS

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.

(Alcorão 09:119). ‘Oh você que acreditou, tema a Deus e esteja com os verdadeiros.’ Esta é a
ordem de Allah ‘Azza wa Jalla. Tema a Allah  ﷻe esteja com as pessoas verdadeiras e boas. Os bons
devem estar juntos com os bons e devem estar distantes dos maus. Temer Allah  ﷻé evitar fazer coisas
que Allah  ﷻnão gosta. Allah  ﷻé Clemente. Allah  ﷻé Misericordioso. Ele é o Mais Misericordioso.
Mas nós devemos saber disso não para não cometer pecados, mas para temer cometer pecados. Não
é agradável encontrar Allah ‘Azza wa Jalla com pecados. Isto é outro assunto. Mas é importante saber
que a ordem de Allah  ﷻé de estar com os bons e verdadeiros.
Esteja com pessoas verdadeiras que não causam sofrimento às outras pessoas e que não
enganam as pessoas. Não esteja com hipócritas. Não esteja com os opressores. Não esteja com os
mentirosos. Se as pessoas com tais atributos treinam seus egos você pode estar com elas. Mas se elas
não treinam, é melhor ficar longe delas. É da sabedoria de Allah  ﷻque muitas pessoas estão fora do
caminho e que correm atrás de seus egos. E quando elas correm atrás de seus egos, elas tentam todos
os tipos de meios para satisfazer seus egos. Elas não levam em conta o que é permitido e o que é
proibido. Elas fazem qualquer coisa e não vêem o mal, enquanto que Allah  ﷻdiz para temer a Ele. Não
encontre Allah ‘Azza wa Jalla com esses atributos. Fique comedido defronte a Allah  ﷻ. Arrependa-se
de suas más ações. Esteja com os bons.
Esteja com pessoas verdadeiras que não causam sofrimento às outras pessoas e que não
enganam as pessoas. Não esteja com hipócritas. Não esteja com os opressores. Não esteja com os
mentirosos. Se as pessoas com tais atributos treinam seus egos você pode estar com elas. Mas se elas
não treinam, é melhor ficar longe delas. É da sabedoria de Allah  ﷻque muitas pessoas estão fora do
caminho e que correm atrás de seus egos. E quando elas correm atrás de seus egos, elas tentam todos
os tipos de meios para satisfazer seus egos. Elas não levam em conta o que é permitido e o que é
proibido. Elas fazem qualquer coisa e não vêem o mal, enquanto que Allah  ﷻdiz para temer a Ele. Não
encontre Allah ‘Azza wa Jalla com esses atributos. Fique comedido defronte a Allah  ﷻ. Arrependa-se
de suas más ações. Esteja com os bons.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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