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A VERDADE CHEGOU, A FALSİDADE DESAPARECEU 

 
 

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 17:81). “E diga, ‘A verdade chegou, a falsidade desapareceu. Na verdade, a falsidade 

é sempre fadada a desaparecer’.” Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão: “A verdade chegou, a falsidade 

desapareceu”. A falsidade não tem prevalência. A verdade sempre aparece. Mesmo que pareça 

vencida, eventualmente, ela sempre termina como vencedora e as coisas falsas são varridas. Pessoas 

falsas pensam que venceram a verdade. Elas pensam que não deixaram nenhum vestígio. Mas depois, 

elas percebem que são elas mesmas que estão vencidas. 

 O maior exemplo disso são os países para os quais viajamos. Bucara e Samarcanda 

costumavam ser chamados de Ma Wara’ an-Nahr, Transoxiana (O que está além do rio). Os Países 

Islâmicos lá, aqueles lugares sagrados - eles foram conquistados pelos Sahabah. E com seu Barakah, o 

sol da civilização, o sol do Islã nasceu lá em cima. Milhares e milhões de estudiosos que seguiram nossa 

crença principal e o caminho da verdade do nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص apareceram lá. Mas o conflito com 

os Mongóis veio em determinado momento e destruiu tudo. Eles vieram como uma enchente e não 

deixaram nenhuma simples mesquita, casa ou maqam. Eles derrubaram tudo no chão. E quando eles 

disseram que estava tudo acabado e que nada apareceria lá, eles mesmos foram destruídos, pois 

vontade de Allah Azza wa Jalla e Sua هلالج لج palavra são verdadeiros. Eles desapareceram e a verdade veio. 

Depois de algum tempo eles começaram a servir ao Islã. A verdade e a luz do Islã apareceram lá mais 

uma vez.    

 Cem anos atrás os shaytans invadiram novamente. Eles disseram que não há Allah هلالج لج, que a 

religião é inútil e proibiram tudo. Mas graças a Allah هلالج لج agora todos os lugares estão melhor que antes 

masha’Allah. A verdade apareceu novamente. Portanto, é errado perder a esperança olhando para as 

condições do mundo. Os crentes devem ouvir e acreditar nas ordens de Allah Azza wa Jalla. Eles devem 

acreditar. Isto é Iman (fé). A verdade veio e a falsidade desapareceu. Foi varrida e jogada fora. A 

falsidade nunca vai prevalecer ou ser boa. Ela é sempre má e suja. É impossível dela prevalecer. 

Algumas vezes as pessoas perdem a esperança por causa da opressão que existe no mundo. Elas não 

deveriam olhar só para isto. Certamente, isso será varrido. 

 



 

 

 

 

 

  

Portanto, esse é o maior exemplo. Costumávamos ouvir sobre estes lugares mas não 

imaginávamos como eles eram. E quando fomos lá, percebemos como esses lugares ficaram para trás. 

Isto acontece. Quando Ele diz “Seja”, isto acontece. Quando Ele diz “Não Seja”, isto não acontece. 

Ninguém pode ir contra a vontade de Allah هلالج لج. Faça Shukr para Allah هلالج لج por estar do lado da verdade. 

Shukr para Allah هلالج لج por não estar do lado da falsidade. Este é o maior favor insha’Allah. Que Allah هلالج لج 

sempre mostre a vitória da verdade insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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