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A ERA DA TİRANİA 
 
 

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. 
 

 

 Allah ‘Azza wa Jalla diz : ‘Wa Khāba Kullu Jabbārin `Anīd’, ‘E .(Qur’ān 14:15)              َوَخاَب كُلُّ َجبَّاٍر َعنِيد

desapontados, [portanto], eram todos os tiranos obstinados.’ Estamos na era da tirania. A 

opressão chegou ao seu ápice ; os opressores estão regendo o mundo. Há alguns que se opõem 

contra eles, mas não conseguem fazer muito. Não podem fazer muito porque as manifestações 

atuais mostram que é o tempo deles agora. E, como tudo tem um fim, certamente isso não durará 

para sempre e terminará. A era da felicidade virá então, insha’Allah. A segunda era da felicidade, 

segundo nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, será durante a era de Mahdi ‘alayhi s-salam. 

Até o fim do Califado Otomano, o Islã teve seus mais gloriosos dias. Depois disso, a tirania 

começou e a humanidade foi orpimida como nunca antes na história, e ainda continua. Aqueles 

que estão com os opressores dizem que salvarão os oprimidos. E então torturam e matam as 

pessoas. Mostram-se como anjos de bondade, e mostram os oprimidos como opressores. Seu 

maior ato exemplar às pessoas é colocar um homem branco dentro de um caldeirão para comer, 

na África. No entanto, tiraram sua bondade e beberam seu sangue. Fizeram todo tipo de 

opressão e cortaram suas pernas e braços. Os pobres tiram sua subsistência na opressão para 

sobreviverem. 

Há opressão em todo lugar hoje em dia, em Burma e em todo canto. Falam sobre a 

Palestina, mas esta é sempre vigiada, não há muito acontecendo. Em outros locais, estão 

cometendo a orpessão livremente. Ninguém diz nada, nem é capaz de fazer nada. Isso é opressão. 

E não estamos com os opressores. Allah هلالج لج irá puní-los, insha’Allah. Aos oprimidos serão dados seus 

direitos. Allah هلالج لج existe.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enquanto estivermos com Allah هلالج لج, o fim do oprimido será bom e o fim dos opressores não: 

irão para o inferno como punição. E não terão paz ou conforto nesse mundo, com a permissõa de 

Allah هلالج لج. Há uma grande recompensa para os oprimidos aos olhos de Allah هلالج لج. Possa Allah هلالج لج nos 

socorrer. Possa Allah هلالج لج enviar o Sahib [termo honorífico, como senhor(a), mas se referindo a Mahdi 

(as)] o mais rápido possível, insha’Allah. Possa a era dos opressores terminar insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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