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TODO O PORVİR ESTÁ PRÓXİMO

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.

Todos os hadiths do nosso Santo Profeta  ﷺsão muito importantes. Os hadiths do nosso Santo
Profeta  ﷺnos trazem luz. Nos ensinam sobre sua vida e como viver como ele. Eles nos ordenam a
bondade e proíbem as coisas feias e más. Todos os hadiths são bons. No entanto, o que atraiu nossa
atenção na lição sobre o hadith onde lemos - “ُّ”قريب آتُّ كل,ُّ«Tudo o que vem está próximo». Se está
vindo, então está perto. Não está longe e acontecerá rapidamente. É o mesmo para esta vida. As
pessoas são incautas e dizem que há ainda mais tempo. Eles dizem «Depois de três anos. Depois de
cinco anos. Há bastante tempo». Não há tempo. Se está para acontecer, está perto e nem um pouco
longe. Portanto, não perca sua chance. Não espere e diga «Vou fazer depois», postergando. Faça
imediatamente, porque o que está vindo virá e irá embora. E você ficara embasbacado.
Nosso Santo Profeta  ﷺdiz, o conselho que dá é o de não perder as oportunidades, de não
trapacearnos a nós mesmos pensando que existe ainda muito tempo e que poderemos arranjar um
jeito de fazer as coisas. O que está para vir está logo ali. O que não, está longe, diz o nosso Santo
Profeta ﷺ. Se não está para acontecer, está longe. O que não está para vir está longe. O que irá
acontecer está próximo. As pessoas deveriam saber e compreender isso. Ao contrário, irão se enganar
e perder muito. É o mesmo para jovens e adultos. Não há diferença. O futuro está próximo para todos.
Alguns dizem «Ainda sou jovem». Mesmo que viva por mil anos, está ainda próximo.
O tempo é algo criado por Allah ﷻ. Temos pouco tempo para vivermos nesse mundo. Não
importa o quanto pareça ser; milhares deُّanosُّseُّpassaramُّantesُّdeُّnósُّdesdeُّ‘Adamُّ‘alayhiُّs-salam
até hoje. E milhões de anos se passaram desde a criação deste mundo. Foi há milhares de anos desde
que Allah  ﷻpopulou este mundo. Vê, estão escavando e ainda encontram coisas. Há pessoas que
viveram há milhares de anos. Nenhuma delas está viva agora.
Insha’Allahُّestasُّsãoُّasُّcoisasُّprometidas.ُّSeُّéُّdestinadoُّaُّnós,ُّestáُّpróximo.ُّSeُّnão,ُّestáُّ
longe de nós. Possa Allah  ﷻnos dar o melhor. Possa Ele  ﷻnos deixar no caminho dos hadiths e nosso
Santo Profeta  ﷺinsha’Allah.ُّQueُّpossamosُّentendê-los.ُّEُّqueُّpossamosُّtirarُّdissoُّoُّbeloُّinsha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
13 de outubro 2021/ 07 de Rabi al-Awwal 1443

