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TUDO POR SUA هلالج لج VONTADE 
 
 

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. 
 

 

Tudo acontece pela vontade de Allāh ‘Azza wa-Jalla.  O Āyati karīmah que lemos em Khuṭbah, 
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 se Allah trouxesse a você uma adversidade, não há o que 06:17‘ ,’ه

remova Qur.  Quando Allāh هلالج لج deseja que algo lhe faça mal, ninguém pode removê-lo, exceto Ele.  E 

quando Ele quer que algo bom aconteça a alguém, certamente o alcançará.  Algumas pessoas 

perguntam por que algo aconteceu com elas.  Aconteceu porque foi o desejo de Allāh هلالج لج.  Aconteceu 

pela vontade de Allāh هلالج لج.  Se acreditarem nisso e mantiverem a paciência, ganharão sua recompensa.  

Não apenas recompensa, mas também terão paz.  Eles deveriam acreditar que essas coisas 

aconteceram porque Ele queria que acontecessem.  Eles devem acreditar que se Allāh هلالج لج quiser, Ele 

pode removê-lo e dar-lhes alívio com a crença em Allāh هلالج لج.  Eles deveriam acreditar nisso. 

Allāh ‘Azza wa-Jalla disse isso no Alcorão‘ Aẓīmu sh-Shān, Sua Palavra Eterna, ao nosso Sagrado 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e a nós.  É a bela Palavra de Allāh هلالج لج.  Se todos acreditarem e aceitarem, todos os tipos de 

bondade acontecerão com eles.  E se eles reclamarem de coisas que aconteceram com eles, eles 

ficarão arrasados de pensar qual é o motivo: se eles caíram ou comeram algo errado, ou eles beberam 

algo.  Veio de Allāh ‘Azza wa-Jalla.  Ele queria isso.  Assim como Ele queria essas dificuldades, apenas 

Allāh ‘Azza wa-Jalla pode removê-las e dar seu alívio.  E quando Ele هلالج لج deseja o bem às pessoas, Allāh 

‘Azza wa-Jalla dá a bondade.  Ninguém pode impedir Seu desejo.  Ninguém pode causar um obstáculo 

a Ele.  Mesmo que o mundo inteiro esteja contra Ele, isso não pode impedir a vontade de Allāh هلالج لج.  E 

quando Allāh هلالج لج dá seus favores, mesmo que as pessoas que planejam algo grave contra elas resistam 

com todas as suas armas e bombas, esses favores alcançarão as pessoas. 

Esta é a nossa condição agora.  A má condição deste mundo é por causa da falta de fé.  Esta 

doença ocorreu.  Enquanto as pessoas estão adivinhando se isso ocorreu na China ou na América, em 

um lugar ou outro, de tal ou qual animal, elas estão esquecendo a fonte principal.  E como eles 

esquecem, eles não podem alcançar o resultado.  Como resultado, aconteceu pela vontade de Allāh 

‘Azza wa-Jalla.  Pode ter ocorrido em uma fábrica ou em um laboratório, em uma fazenda ou no 

mercado de animais.  Se não houvesse a vontade de Allāh هلالج لج, isso não teria ocorrido.  E como é pela 

vontade de Allāh هلالج لج, Allāh ‘Azza wa-Jalla irá removê-lo também.   



 

 

 

 

 

 

Este é o problema.  E há uma ḥadīth de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Um beduíno perguntou-

lhe: "Seremos curados quando ouvirmos este āyah quando estivermos doentes?"  Nosso Sagrado 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Claro. Mas essa cura virá com a crença em Allāh هلالج لج".  O remédio é de Allāh هلالج لج.  Você 

deve aceitá-lo para ser curado.  Dizendo que um médico cura você, algumas pessoas acreditam nisso 

e dizem isso de propósito, e isso não traz nenhum benefício para elas.  Eventualmente, as pessoas 

morrerão de qualquer maneira.  Mas quando elas dizem que com os favores de Allāh ‘Azza wa-Jalla 

este medicamento foi eficaz e o remédio veio com este médico por ordem de Allāh هلالج لج, então elas 

receberão sua recompensa.  Elas serão recompensados por doenças e farão Shukr a Allāh هلالج لج para 

recuperação.  Elas não terão se esquecido de Allāh هلالج لج. 

As pessoas do fim dos tempos xingam as doenças e dizem várias coisas.  Elas culpam isso e 

aquilo.  Não há necessidade de culpar ninguém.  Tudo é possível neste mundo.  Nada é impossível 

neste mundo.  Prepare-se adequadamente.  Como sempre dizemos, é dunyā aqui, não um paraíso.  

Quando você for para o paraíso, tudo será como um relógio.  Mas aqui, tudo pode acontecer a qualquer 

momento.  Qualquer coisa - boa e má.  Mas isso não é importante.  O importante é guardar nossa fé.  

Você está sendo testado.  E um teste pode ser muito grande, que Allāh هلالج لج nos proteja.  Você pode 

falhar no teste e cometer um pecado.  Portanto, devemos saber que tudo é pela bondade e favores de 

Allāh هلالج لج. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

25 de junho 2021/15 Dhu’l Qi’dah 1442 


