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VENHA PARA O LUGAR DA FELICIDADE 
 
 

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. 
 

 

Quem pede a bondade de Allāh هلالج لج, quem pede uma vida boa deve confiar em Allāh هلالج لج e buscar 

refúgio em Allāh هلالج لج.  Quem está junto com Allāh هلالج لج está sempre em paz.  Seu trabalho está sempre 

indo bem.  O que significa que seu trabalho está indo bem? O importante é que o trabalho de ākhirah 

vai bem.  O trabalho de dunyā não é tão importante.  Todo mundo tem um dever, algo que carrega.  

Quando as pessoas lidam com seu próprio trabalho de ākhirah, se forem boas nisso, terão lucro.  Dunyā 

não é importante de forma alguma. 

Um grande Awliyā ’, não consigo lembrar seu nome agora, disse que nos velhos tempos havia 

uma seca e nenhuma chuva no país.  Eles pensaram no que fazer e decidiram sair e fazer uma oração 

pedindo chuva.  Eles saíram.  Primeiro dia - sem chuva.  Segundo dia - sem chuva.  Terceiro dia - sem 

chuva, nada.  Não choveu nada.  E então um grande Awliyā 'foi para uma mesquita.  Alguém veio antes 

da oração fajr e fez du'ā 'lá.  Ele fez um du'ā 'para Allāh هلالج لج pela chuva.  Assim que ele terminou, 

começou a chover forte e cobriu tudo.  Choveu muito.  O homem ficou surpreso e se perguntou se 

choveu por causa da du'ā 'daquele homem.  Ele olhou para ver quem era aquele, qual homem santo, 

qual Awliyā ’.  Ele olhou e viu um escravo negro fazendo du'ā '.  Ele não disse nada a ele, mas o seguiu 

por trás até que ele entrou em algum lugar.   

Quando o dia amanheceu, ele foi àquela casa para encontrá-lo.  Ele olhou em volta e perguntou 

ao dono: "Tem um escravo aqui. Gosto dele. Quero levá-lo".  Todos os escravos foram trazidos para 

fora.  "Não é este, não é este ... Não é este. Nenhum", disse por fim e perguntou se havia mais.  "Sim, 

existe um inútil. Nós não o mostramos para você. Ele não será útil para você. Ele é completamente 

inútil, sempre sozinho. E ele não sabe de nada além de orar sozinho. Ele está sentado  bem ali".  O 

homem disse: "Deixe-me vê-lo".  Ele o reconheceu imediatamente e disse: "Deixe-me ficar com ele a 

qualquer preço".  O proprietário disse: "Eu posso dá-lo de graça. Ele é inútil de qualquer maneira."  O 

homem deu algum dinheiro e o levou para casa.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O escravo perguntou-lhe em casa: "Por que você me levou? Eu sou um inútil".  "Você é muito 

útil. Com o seu du'ā ', começou a chover. Você é um servo amado de Allāh هلالج لج. Vou liberá-lo para o 

prazer de Allāh هلالج لج para que ore por mim também".  Ele fez du'ā 'e disse: "Meu segredo foi revelado 

agora".  Ele fez sajdah e faleceu.  Essas pessoas são felizes sozinhas.  Elas não se importam com o 

benefício de dunyā.  Elas são pessoas de ākhirah.  Seu dever é por ākhirah, não por dunyā.  E elas não 

desejam dunyā.  Eles não se importam em serem escravos e não pedem liberdade.  Eles pedem o 

prazer de Allāh هلالج لج, o prazer de Allāh ‘Azza wa-Jalla.  E eles são servos amados de Allāh هلالج لج. 

As pessoas do tempo presente estão vivendo isso agora.  Quem quer que esteja com o servo 

amado de Allāh هلالج لج, quem está com Allāh هلالج لج insha’Allah, sempre será feliz em dunyā e em ākhirah.  

Pessoas que estão com mashāykh que estão no caminho certo, quando dizem "Eu sou isso e aquilo", 

significa que não pertencem verdadeiramente a esse caminho.  Mesmo quando há sofrimento, esse 

sofrimento é um favor de Allāh هلالج لج.  É uma virtude que Allāh هلالج لج lhe dará.  Se você for paciente, você 

alcançará grandes posições, grandes virtudes, grande degelo.  Porque hoje em dia as pessoas já se 

acostumaram a reclamar.  Elas sempre reclamam.  Todo mundo é assim.  Todas são iguais.  As pessoas 

deste fim dos tempos são colocadas em uma única forma.  As pessoas dos velhos tempos deveriam se 

lembrar.  O que queremos dizer com velhos tempos são pessoas que viveram 30-40 anos atrás, que 

viveram 50 anos atrás.  Não queremos dizer 300-500 anos atrás.  Suas vidas eram muito diferentes das 

nossas.  Foi muito mais difícil.  Existem tantas ferramentas para simplificar agora, mas elas tornam a 

vida das pessoas ainda mais difícil.  Portanto, não se acostume a reclamar.  Não reclame.  Esteja com 

Awliyā ’e mashāykh, você estará no paraíso em dunyā e no paraíso em ākhirah insha’Allah.    

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

27 de julho 2021/17 Dhu’l Hijjah 1442 


