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NADA PODE SER MAIS LINDO 
 
 

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. 
 

 

Graças a Allāh هلالج لج, estamos em tal condição. Tudo o que temos de belo nos é dado por Allāh 

 Temos que agradecer por tudo acontecer pela .هلالج لج Al-ḥamdu liLlāh‘ alá kulli ḥāl". Louvores a Allāh“ .هلالج لج

vontade Dele. Não devemos reclamar de nada, pois Allāh هلالج لج deseja benefícios em tudo o que concede 

para Seus servos crentes. Quando uma pessoa é crente, ela obtém os maiores favores. Devemos 

agradecer por isso. Nada pode ser tão digno quanto esse favor. Nenhum agradecimento pode superar 

o valor do favor de 'īmān [Fé].  

A coisa mais certa que podemos fazer é agradecer Allāh هلالج لج, louvar Allāh هلالج لج. Havia um irmão 

que chamávamos de tio Mehmet. Ele prestou muitos serviços. Mawlānā o amava. Quando perguntado 

como estava, ele respondia: "Graças a Allāh هلالج لج, não poderia estar melhor". Ele dizia: "Não poderia ser 

melhor". Ele repetia isso em todas as ocasiões. Esta é uma boa memória dele. É algo que todos 

deveriam fazer, todos os muçulmanos. Porque Allāh هلالج لج recompensa tudo. Nada passa despercebido.  

Você deve ter fé. Você deve ser um servo de Allāh هلالج لج como Ele ordena que seja, para que este 

favor lhe seja dado. As vidas das pessoas que não dão valor às coisas e se rebelam contra Allāh هلالج لج são 

vazias. Elas são inúteis. Elas podem se dignificar e se orgulhar tanto quanto quiserem, mas estão 

levando uma vida vazia. E tudo o que elas fazem acaba sendo-lhes inútil. Elas não recebem nenhuma 

recompensa pelos sofrimentos pelos quais passam. Porque elas se rebelaram contra Allāh هلالج لج . Elas não 

acreditaram em Allāh هلالج لج. E como elas não acreditaram em Allāh هلالج لج, também não acreditam em todo o 

resto.  

A humanidade às vezes passa por situações muito estranhas, que nos deixa surpresos. Nosso 

Profeta ṣallá Llāhu 'alayhi wa-sallam disse: “A contemplação por uma hora é melhor do que setenta ou 

cem anos de adoração”. Não se deveria correr esse risco. Há sofrimento neste mundo e sofrimento 

eterno em ākhirah para aqueles que não agradecem por esse favor e não o valorizam. Portanto, 

estamos agradecendo; milhares, milhões de graças a Allāh هلالج لج, por nos dar este favor. Pedimos que 

Allāh هلالج لج dê orientação a todos. E Allāh هلالج لج sabe o que é melhor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

12 de julho 2021/02 Dhu’l Hijjah 1442 


