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DİSTİNGUİR A REALİDADE DA IMAGİNAÇÃO

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.

As pessoas se importam muito com os sonhos. Alguns vivem no mundo dos sonhos
e não vêem a realidade. A realidade é a existência de Allah  ﷻe a beleza de Allah ﷻ. Muitos,
como dissemos, vivem nas suas imaginações. Enquanto existe a realidade, eles não a aceitam
e tentam fazer coisas de acordo com suas mentes. Eles acreditam nessas coisas, ao passo
que a realidade é clara como o sol. Somente os cegos não conseguem ver isso. Aqueles que
não vêem a verdade deveriam se envergonhar. A verdade não tem falha, Hāshā (longe
disso).
Allah ‘Azza wa-Jalla criu tudo. Mas como dissemos, este é um mundo de provas,
shaytan vai contra Allah ‘Azza wa-Jalla para levar a todos para o inferno, porque Allah ‘Azza
wa-Jalla disse-lhe : «Quem quer que esteja com shaytan, irá para o inferno». As pessoas
acham que estão perseguindo coisas boas. Enquanto perseguem seus egos e shaytan, estão
correndo a toda velocidade para o inferno; nada mais há. Portanto, uma pessoa que
diz “Isto é bom e isto é mau” e faz tudo o que quer, está certamente errado. Quando não
se está com Allah  ﷻmas diz que sabe a diferença entre o bem e o mal, então está errado.
Ele perdeu seu rumo e está indo de encontro ao inferno.
Isso não diz respeito aos Kafirs incrédulos, somente. Muçulmanos agem também
assim. Mais ainda, se aqueles que lêem o Qur’an e oram cinco vezes por dia não seguirem
o caminho correto, estarão privando as pessoas do Thawab [recompensa] e os colocará em
risco, porque lêem o Qur’an e o interpretam dizendo « Isso é assim e assim ». Isto está
errado.

Você não entende o Qur’an ‘Azimu sh-Shan quando o lê. Você tem recompensas e
virtudes, pois existem dez Thawab em cada letra do Qur’an. Você adquire isso. Mas quando
diz «Isso está escrito dessa forma no Qur’an. Não preciso de um estudioso para enterdê-lo.
Somente abro e leio. Existem interpretações em turco, inglês e outras agora. Posso agir
baseado nisso. Não preciso de um Shaykh ou de um Hojjah [mestre]», está errado também.
Mesmo aqueles que sabem árabe não o entendem. Deve haver alguém que o ensine e que
mostre o caminho. Portanto, devemos prestar atenção a isso e procurar verdadeiros
estudiosos verdadeiros e bons. Porque, nos tempos atuais, existem muitos maus estudiosos,
e há muitos deles em locais onde deveriam ensinar bem.
Shukr a Allah ﷻ, Allah ‘Azza wa-Jalla o protegerá, insha’Allah. Guardaremos a
verdade. Portanto, devemos ter cautela e distinguir a realidade da imaginação. A realidade
é clara. A imaginação e falsidade também. A realidade está na nossa frente. Nosso Santo
Profeta  ﷺdisse num Hadith que o Qur’an, Hadith e Sunnah estão sempre juntos. Se são
separados, há sempre algum truque sujo e ato de shaytan aí. Seja cauteloso com isso.
Possamos não nos separar deles e nos aferrarmos a eles, insha’Allah. Possa suas Barakah
[bênçãos] e virtudes estar sobre nós, insha’Allah. Possa Allah  ﷻnos proteger.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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