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O MAİS IMPORTANTE DİPLOMA

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.
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َ ون َّالذ
Allāh ‘Azza wa-Jalla diz no Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n, ‘ين َيست ِوي هل
’َليعلمون وال ِذين يعلم, ‘Hal
ِ
yastawī lladhīna yaʿlamūna wa-lladhīna lā yaʿlamūn.’, ‘Aqueles que sabem são equivalentes àqueles
que não sabem ?’ (Qur’ān 39:09). Certamente não o são, diz Allāh ‘Azza wa-Jalla. Aqueles que sabem
são aqueles que conhecem Allah ﷻ. Aqueles que não conhecem Allah  ﷻsão aqueles que não
acreditam em Allah ﷻ. Não podem ser iguais. Não o são em aspecto algum. Podem ser os mesmos na
forma, mas o que importa é o que está no interior. Se têm īmān, são iguais. Caso contrário, não são.
As pessoas que não têm īmān não sabem de onde vieram e para onde estão indo. Não importa
quão educadas sejam, não importa quão inteligentes elas pensam que são, não sabem de nada e não
conseguem usar suas mentes. Allāh  ﷻdeu uma mente para cada um e Ele  ﷻtambém mostrou como
usá-la. Mas aqueles sem īmān não conseguem. Eles dizem «Não, não acreditamos em nada». Se você
não acredita, então ficará na escuridão da ignorância. Você não saberá o que está fazendo, e não terá
paz. Nada irá satisfazê-lo.
Uma pessoa com fé acredita na existência de Allāh ﷻ. Tem fé nEle ﷻ. Faz o que Allāh ‘Azza
wa-Jalla ordena. E seu fim será de acordo com isso, com quem certamente vencerá. Nosso destino
como Muçulmanos e crentes é o ākhirah [vida eterna]. Allah  ﷻfez dele nosso lugar. Ele  ﷻnos convida
ُ َّ ’الس ََلم َدار إ َ ىل َيد ُعو َو,
َّ ‘Wa-Llāhu yad‘ū ilá dāri s-salām’, «E Allah nos convida para o Lar
ao paraíso lá. ‘اّلل
ِ ِ ِ
da Paz» (Qur’ān 10:25). Allāh  ﷻconvida a todos para o paraíso. Ele diz: «Benvindos, entrem no
paraíso». Algumas pessoas preferem entrar no paraíso depois. Alguns que o querem imediatamente.
Crentes e Muçulmanos serão tratados cada um de acordo. Mas eventualmente, o fim das pessoas que
crêem em Allāh  ﷻe aceitam a Unicidade de Allāh  ﷻestarão no paraíso. De outra, não sabem aonde
ir. Dizem que não há nada. E quando vislumbram o ākhirah, já é muito tarde. Eles saberão naquele
momento que de nada sabiam e dirão «Se nós soubéssemos, estaríamos com eles. Como não
sabíamos, nosso lugar não é o bom».

O conhecimento é conhecer Allāh ﷻ. Conhecimento que não conhece Allāh ‘Azza wa-Jalla e
não ensina sobre Allāh  ﷻnão é conhecimento. Não é nada, senão ignorância. Em todo lugar do mundo
agora… Não havia disto nos tempos antigos. Aqueles que podiam estudar, estudam, e quem não podia
estudar, trabalhava. De qualquer modo Allāh  ﷻdava muito o que fazer. Todos estavam ocupados com
algo. Não insistiam em estudar e ter um diploma. Esse diploma não é nem um pouco importante. O
mundo todo está correndo atrás de diplomas. Isso não é importante. Nem um pouco. Se você não
acredita em Allāh ﷻ, não lhe trará benefício algum. No entanto, se você conhece Allāh ﷻ, você tem
o maior dos diplomas em mãos. E pelo seu dever e lugar, você está em um belo local. Se não o tem,
não lute por nada. Os diplomas deste mundo não serão úteis no ākhirah. Possa Allāh  ﷻdar bom
conhecimento a todos nós e fazer-nos aqueles que O  ﷻconhecem, inshā’Allāh.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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