
	
	

 
 
 
 
 
 
 

OS TIRANOS ESTÃO COM SATANÁS 
 

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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

ُكُم النَّارُ َوالَ تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذیَن  ظَلَُموْا فَتََمسَّ  
 “Wala tarkanu ilallathena thalamu fatamassakum annar.” (Sura Hud:113) Que 
Allah o Glorioso seja Exaltado, Ele diz, “Não estejas com os tiranos”. Se estiveres com 
eles, esse fogo também te atingirá, esse castigo também chegará perto de ti. A tirania tem 
vindo a ser lentamente “preparada” no mundo inteiro. Os tiranos cercaram todos os 
lugares possivéis. Não os frequentes pelo facto deles serem ricos e poderosos. Não estejas 
com eles por causa dos interesses deste mundo. Não lhes dês confiança, afasta-te deles. 
Não dês reconhecimento às coisas que eles fazem. Prohibe essas práticas o máximo que 
puderes. 

Hoje em dia, não podemos fazer nada contra eles, essencialmente devido ao facto 
que a tirania se instalou em todo lado. Uma pessoa tem que se opor a eles “com a lingua e 
com o coração”. Tú não podes enfrentar a tirania “com as tuas próprias mãos” porque o 
mundo está cheio de tiranos. Vivemos numa época de fim dos tempos. Se tú mostrares 
que te opões, eles vão comportar-se ainda pior contigo. Desta maneira os tiranos deste 
mundo têm mais uma oportunidade de augmentar as suas diversas tiranias. Por essa 
mesma razão, temos que nos opor a eles “com a língua e com o coração”. Nós não 
estamos do lado deles. Nós não estamos de acordo com as diversas ações que eles 
praticam. Entre eles e nós existem uma enorme distançia. Oxalá, que Allah faça que 
nenhum de nós esteja com os tiranos deste mundo, Inshallah. 

Todo o tipo de opressões pode ocorer. En verdade, os tiranos são bastante 
previsíveis. Satanás e os seus ajudantes fazem parte integral dos tiranos. Todos aqueles 
que estão com Allah, enquanto não apreciarem e apoiarem os tiranos, não se tornarão 
tiranos. Por vezes acontece que algumas pessoas se deixam enganar e acabam por tomar 
decisões em favor dos opressores em vez de estar do lado dos oprimidos. Estas pessoas 
dizem : “este ou aquele é um tirano”, quando na realidade são eles próprios os tiranos. 
Que Allah nos mantenha protegidos dessas coisas e en segurança. Que Allah possa abrir 
os nossos olhos de maneira que nós nunca estejamos do lado dos tiranos, Inshallah. 



	
	

                         

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
9 September 2017/18  Zul Hijja 1438	
Sabah Namaz, Akbaba Dãargah	


