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HÁ UMA SABEDORIA PARA TUDO 
 
 

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. 
 

 

Allāh ‘Azza wa-Jalla criou tudo por uma causa, com sabedoria.  Allāh ‘Azza wa-Jalla não criou 

nada inútil.  Ele هلالج لج conhece sua sabedoria.  Sua sabedoria está ao lado Dele هلالج لج.  Não é como as pessoas 

agora.  As pessoas da atualidade fazem tudo o que vem à sua mente.  Tudo tem o seu tempo.  Tem seu 

tempo requerido.  Allāh ‘Azza wa-Jalla não criou nada sem um significado ou sabedoria. 

  Vemos que a mente da humanidade é muito limitada.  Eles fazem algumas coisas e querem 

se livrar dos outras.  Eles não os mantêm.  Eles dizem: "Vamos nos livrar delas. Elas são inúteis. Não 

deveriam ocupar tanto espaço e permanecer inúteis. Vamos jogá-las fora. Vamos substituí-las por 

coisas que gostamos."  Quando acontece assim, um equilíbrio é quebrado.  Allāh ‘Azza wa-Jalla colocou 

tudo em equilíbrio.  Mesmo que algumas coisas sejam ruins, há uma necessidade delas.  Você não 

pode questionar por que elas estão lá.  Allāh ‘Azza wa-Jalla as criou.  Com a sabedoria de Allāh هلالج لج, elas 

foram criadas por uma razão.  Elas podem ser criadas como recompensa ou como punição.  Allāh ‘Azza 

wa-Jalla criou o paraíso e o inferno.  Você não pode perguntar por que Ele criou o inferno.  O inferno 

é um lugar muito ruim.  Que Allāh هلالج لج nos mantenha longe disso.  Mas você não pode questionar por 

que ele foi criado.  Não há nada pior do que o inferno.  Mas há uma necessidade disso e, de acordo 

com isso, Allāh هلالج لج o criou. 

Portanto, teremos o benefício de tudo quando chegar a hora, insha’Allah.  Há benefícios para 

aqueles que estão com Allāh هلالج لج.  E será um castigo para aqueles que não estão com Allāh هلالج لج.  Tudo é 

para o benefício do crente, diz nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Portanto, devemos ser felizes pelas coisas boas 

e saber que há sabedoria nas coisas ruins e louvar Allāh هلالج لج por elas.  Que Allāh هلالج لج nos proteja 

insha’Allah. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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