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ALLAH هلالج لج MOSTRA O CAMİNHO PARA A FELİCİDADE 
 
 

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 abre o coração de uma pessoa a quem Ele deseja orientar. Lemos nessa 

'āyat karīmah, Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:َمن
َ
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ْل  deseja هلالج لج Se Allāh" ,"ل 

que Seu servo alcance a orientação, Ele abre o coração dele e o faz amar o Islam". Existe amor no Islam. 

Ele é uma bela vontade de Allāh هلالج لج. É uma coisa linda. É a melhor coisa para a humanidade. Quando 

não há orientação, as pessoas não sabem o que fazer. Elas estão em perigo. Se Allāh هلالج لج quiser, Ele 

permite que alcancem 'īmān e amem o Islam. Quando eles vêm para o Islam, encontram todos os tipos 

de beleza nele. Uma pessoa que o prova, não consegue encontrar o sabor do Islam e 'īmān em nenhum 

outro lugar. Quem os alcança, alcança a felicidade. 

Porque existe de tudo na dunyā. Existem muitas coisas que as pessoas podem amar. Tem de 

tudo. Mas o ego não fica satisfeito. Portanto, não há prazer, não há felicidade. Quando as pessoas têm 

pouco, elas dizem: “Quero um lugar maior, quero um emprego melhor, quero um carro maior". Tudo 

cada vez maior e melhor. As pessoas nunca estão satisfeitas. Existem pessoas muito ricas. Ninguém 

pode ser como Qārūn. Mesmo chegando perto, ninguém pode ser como Qārūn. No entanto, as pessoas 

estão correndo atrás da dunyā com forte desejo. E mesmo assim, elas não encontram a felicidade. Por 

que não? Porque estão correndo atrás de seus egos. Elas acham que seus egos as levarão à felicidade. 

O ego nunca se tornará um meio para algo bom. A menos que o ego seja treinado e colocado no 

caminho de Allāh هلالج لج, não pense que ele lhe trará qualquer benefício. 

Portanto, o maior presente de Allāh ‘Azza wa-Jalla para as pessoas é a abertura de seus 

corações para o Islam e o 'īmān. Caso contrário, o coração é inútil. Uma pessoa angustiada e com o 

coração fechado nunca pode alcançar a verdadeira felicidade - nem na dunyā, e nem em ākhirah. As 

pessoas da atualidade, mesmo os muçulmanos, dizem que não são felizes. Eles não estão felizes 

porque procuram a felicidade da mesma forma que os outros - na dunyā. Eles pensam que a felicidade 

está na dunyā. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Você é muçulmano. Você lê e ouve a Palavra de Allāh 'Azza wa-Jalla todos os dias. Você tem 

que entender que quem segue os amantes da dunyā está se desperdiçando inutilmente, para nada. 

Allāh 'Azza wa-Jalla nos mostrou um belo caminho, mas as pessoas estão sendo enganadas 

obedecendo a seus egos. Em vez de melhorar, elas se degradam. Que Allāh nos proteja do mal de 

nossos egos. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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