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A MALDİÇÃO ESTÁ SOBRE AQUELE QUE PROMOVE A FİTNAH [desentendımento] 
 
 

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 Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz num Hadith, “ 
 
  الِفتنة

 
   لعن   نائمة

ّ
ن اَلل ها م 

َ
 .A Fitnah está dormente“ ,”أيقظ

Possa Allah هلالج لج amaldiçoar quem a despertar.” Estamos vivendo no fim dos tempos. Existe muita Fitnah 

[desentimento, conflito, discussão]. Todos os lugares estão escuros como a noite, porque a Fitnah é a 

escuridão e opressão. E quem quer que promova a Fitnah será amaldiçoado. A Fitnah causa muito mal 

às pessoas. A Fitnah é feita para causar toda sorte de mal às pessoas. Estamos vivendo o fim dos 

tempos. Eles nunca deixam as pessoas em paz. Se alguém cometendo a Fitnah espera se beneficiar e 

se confortar, está enganando a si mesmo. A maldição desce sobre eles e todos os seus bons atos são 

apagados. Não terão senão a punição de Allah هلالج لج pelos seus pecados em Akhirah [vida eterna]. 

Quem quer que faça o bem, encontra o bem. E para quem quer que faça o mal, certamente, 

seu fim será mau. Terminará mal. Nunca terá o bem. Não acreditem na Fitnah. Não se envolvam na 

Fitnah. Se se envolveu, será ferido. Não ouça a tudo que lhe contam. O mundo está coberto de 

mentiras; mentiras e enganos. A Fitnah está em toda parte. Se acredita nela e pensa que será 

beneficiado, sofrerá igualmente perdas. 

Antes, haviam jornais que publicavam isso. Se as notícias estavam erradas, tentavam corrigí-la 

mesmo depois de anos. E as pessoas se esqueciam delas até então. Mas hoje, não há somente um 

jornal, mas milhares de ferramentas de Shaytan. Se um tolo vilão diz algo, as pessoas acreditam nele 

como se esta fosse a palavra de Allah هلالج لج. E compartilham em toda parte. Quando compartilha, você 

não consegue senão o mal. Não há uma única palavra verdadeira em milhares de palavras daqueles 

que falam, daqueles que fazem a Fitnah. 

Como dissemos, se você não quer ser amaldiçoado, seja cauteloso em relação à Fitnah, não 

acredite e não divulgue. Seu objetivo é o de Shaytan. São os soldados de Shaytan. Allah ‘Azza wa Jalla 

diz: ‘ِإن ِطع   و 
 
   ت

ث  
ْ
ك
َ
ن أ ِ  م  ِ

ض   ف 
ر 
  
  اْل

 
وك

ُّ
ِضل ن ي  بِ  ع  يِل س    ِ

ّ
 E se você obedece mais àqueles sobre a terra, estes vão‘ ,’اَلل

desviá-lo do caminho de  Allah.’ (Qur’ān 06:116). Se você acredita na maioria das pessoas, estas vão 

aliená-lo do caminho de Allah هلالج لج. 

 



 

 

 

 

 

 

Portanto, todos estão nessa tensão e tristeza no momento atual. Eles não sabem o que fazer. 

Por olharem para a ferramenta em suas mãos e verem muitas coisas, muitas mentiras. Eles as vêem 

como verdadeiras e se preocupam. Isto vem das Fitnahs do fim dos tempos. Não se envolvam nesta 

Fitnah. Nosso conselho é de não acreditar nela. Mantenha-se em seu caminho e mantenha-se com 

Allah هلالج لج. Enquanto você não está envolvido com eles, nada acontecerá consigo. Mas, se se envolver, 

terá sua parcela de maldição. A maldição é a pior das coisas. Allah هلالج لج amaldiçoou Shaytan, e este foi 

expulso do paraíso. Você poderá cair na mesma situação, possa Allah هلالج لج nos proteger. Possa Allah هلالج لج 

proteger o Islã e os Muçulmanos da Fitnah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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