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ACEİTE TUDO QUE ALLĀH هلالج لج DÁ A VOCÊ 
 
 

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. 
 

 

ُروا َوَما
َ
د
َ
ََ ق

ّ
َ اَلل

 
ِرهَ  َحق

ْ
د
َ
 afirma no Sagrado Alcorão: ‘Eles não avaliaram هلالج لج Allah  .(Alcorão 39:67) ق

Allahَcomَumaَavaliaçãoَverdadeira’.ََ ElesَnãoَconhecemَAllāhَهلالج لج.  Por mais que eles não saibam,  eles 

não O valorizam هلالج لج.ََConsiderandoَque,َ‘َ
ُ
َماَوات َ َوالس 

 
ات ِوي 

ْ
هَ  َمط ين  َيم   E os céus serão dobrados em Sua mão‘َ,’ب 

direita.’َ(Alcorãoَ39:67).ََOsَcéusَeَaَterraَsãoَmuitoَpequenos,َelesَnãoَsãoَnadaَpertoَdaَgrandezaَ

deَAllāhَهلالج لج. 

Um de nossos irmãos fez uma pergunta que lhe veio ao coração ontem.  A maioria das pessoas 

deve ter feito essa pergunta na infância.  Não é uma pergunta a ser feita na idade adulta.  Mas a maior 

parteَdoَmundoَacreditaَnisso.ََEntão,َqualَéَessaَpergunta?ََPorَqueَAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla criou este 

mundo com tanto sofrimento, pobreza e doenças, com pessoas se matando?  Não seria possível que 

eles estivessem no paraíso sem tudo isso?  Esta pergunta não pode ser feita por nós, muçulmanos.  Um 

muçulmano que pensa e acredita não pode fazer tais perguntas.  Os não-muçulmanos costumam fazer 

essa pergunta.  Cristãos ou judeus.  O resto não liga para nada ou não aceita nada. 

Portanto,َaَmaiorَparteَdoَmundoَnãoَconheceَoَpoder,َmagnitudeَeَgrandezaَdeَAllāhَ‘Azzaَ

wa-Jalla.ََAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla não perguntou ao criar você se você tem algum desejo, como quer que 

seja, se você quer sofrer neste mundo e escolher ir para o paraíso ou para o inferno.  Ele هلالج لج não 

perguntaَisso.ََAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla é o Criador.  Ele هلالج لج nos criou.  Nós não temos nenhum direito.  Não 

temosَnenhumَpoder.ََNãoَtemosَchanceَdeَperguntarَaَAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla:" Por que Você fez isso? 

Para que Você fez aquilo?"  Uma pessoa com uma mente sã nem pensa nisso.  Porque se ele pensar 

um pouco, [ele percebeَque]َAllāhَ‘Azzaَwa-JallaَfazَoَqueَEleَquer.ََ‘َ
َ
لَُ ل

َ
ا ُيْسأ َعلَُ َعم 

ْ
 Ele não deve ser‘َ,’َيف

questionadoَsobreَoَqueَfaz.’َ(Alcorãoَ21:23).ََNinguémَpodeَquestionarَSuasَهلالج لج ações.  E ninguém 

pode questionar Sua sabedoria هلالج لج.  Os antigos dizem que você não pode questionar a sabedoria Dele.  

Não é um jogo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 CristãosَeَjudeusَseَcomportaramَmalَtantoَquantoَpodiamَcontraَAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla.  Eles 

dizem:َ"Ādam‘َalayhiَs-salāmَestavaَnoَparaíso.َ َEleَcometeuَumَerroَeَcometeuَumَpecado.ََPor 

causa de seu pecado, todas as pessoas são pecadoras por causa dele.  Se ele não comesse a fruta, 

estaríamosَnoَparaísoَ".َElesَnãoَdizem:"َAllāhَهلالج لج queriaَisso,َentãoَaconteceu".َAllāhَ'Azzaَwa-Jalla 

enviou'َĀdamَ 'alayhiَs-salāmَàَterraَparaَumَteste.َNós, comoَBanīَ 'Ādam,َcomoَfilhosَde'َĀdamَ

'alayhi s-salām,َsomos tَestadosَnesteَmundo.َQuemَpassar iَráَparaَum lَugarَqueَmerece.َQuem fَalharَ

tambémَiráَparaَondeَmerece.َVocêَnãoَpodeَquestionarَporَqueَAllāhََهلالج لج criou o inferno e o paraíso. 

Nosso poder é inútil.َNãoَapenasَoَmundoَinteiro,َmasَmesmoَqueَtodoَoَuniversoَfosseَcontraَAllāhَ

 .eles não seriam capazes de fazer nada. Devemos saber disso. Devemos entender isso ,هلالج لج

Os muçulmanos não têm permissão para fazer essas perguntas.  Está errado.  Outros, 

especialmenteَosَcristãos,َtêmَsidoَassimَdesdeَoَinício.ََAtéَmesmoَosَapóstolosَdeَ‘Īsā‘َalayhiَs-

salām,َ aquelesَ queَ eramَ osَ maisَ próximosَ dele,َ fizeram-lhe uma pergunta tão estranha.  Eles 

perguntaram:َ"Allāh‘َAzzaَwa-Jalla pode mandar uma mesa com comida?"  A pergunta em si está 

errada.ََExisteَalgoَqueَAllāhَهلالج لج não pode fazer?  De onde você tirou toda a sua comida e bebida?  

Portanto, é normal que as pessoas que seguem essa religião completamente quebrada digam essas 

coisas.  Mas as pessoas que são muçulmanas não devem imitá-losَeَfazerَtaisَperguntas.ََ‘ الَ  ع 
َ
َ ف
ُ
َماُيِريد

ِّ
َ,’ل

‘EfetivoَnoَqueَEleَpretende.’َ(Alcorãoَ85:16).ََAllāhَ‘Azzaَwa-Jallaَéَabsolutamenteَpoderoso.ََAllāhَ

‘Azzaَwa-Jalla pode fazer tudo e qualquer coisa que Ele quiser.  É por isso que você deve apagar da sua 

menteَasَcoisasَqueَnãoَseَadaptamَàَessênciaَdeَAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla.ََAllāhَ‘Azzaَwa-Jalla pode fazer 

tudoَoَqueَvemَàَsuaَmenteَouَnão.ََNãoَháَnadaَqueَAllāhَ‘Azzaَwa-Jallaَnãoَpossaَfazer.ََQueَAllāhَ

 nos faça firmes neste caminho.  É a Sua forma de agir.  Nós só podemos pedir por isso.  Tudo o que هلالج لج

Ele هلالج لج faz por nós é uma grande bênção.  E a maior bênção é nós seguirmos firmemente este caminho 

certoَinsha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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