
 

 
 
 
 
 
 

NAQSHBANDI DO BRASIL: naqshbandibrasil.org/sohbats-de-mawlana 
 
 

Ó MEU SENHOR هلالج لج ESCOLHA O MELHOR PARA MİM 
 
 

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. 
 

 

Nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam nos ensina coisas boas. E ele nos ensinou 

bons du'ā's. "  ُهم
َّ
   ِلِ  ِخر   الل

ت َ
 
 escolha o que é bom para mim. Que o melhor esteja ,هلالج لج Ó Allāh" ,"ِلِ  َواخ

comigo." O homem pensa que escolhe algo bom. E então o que ele pensava ser bom acaba sendo ruim. 

E, às vezes, ele não aceita as coisas pensando que são ruins, mas acabam sendo boas. Portanto, nosso 

Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam dizia que Allāh هلالج لج conhece o oculto. E ele ملسو هيلع هللا ىلص orava para que 

Allāh هلالج لج escolhesse e nos desse o melhor. É um belo du'ā '. Porque a humanidade é enganada pela 

aparência de tudo. E então eles ficam chateados. Quando você faz uma coisa que sabe que é de Allāh 

-deve aceitar e ser paciente, mesmo que seja angustiante. Este é o nosso du'ā 'para Allāh' Azza wa ,هلالج لج

Jalla. Certamente, Allāh ‘Azza wa-Jalla escolheu o melhor para nós. E é aconselhável que acreditemos 

Nele هلالج لج. Porque o homem é precipitado. Ele quer que tudo aconteça em um minuto. Essas coisas 

podem acontecer, pois Allāh ‘Azza wa-Jalla criou a humanidade e esta vida de tal forma que tudo é um 

teste. Algumas pessoas passam neste teste e outras não. Quem passa, alcança a felicidade. E quem 

não passar não terá um bom final. 

Desde o início da humanidade, desde 'Ādam ‘alayhi s-salām até agora, houve vários testes. 

Algumas pessoas viviam sem moradia. Alguns não tinham comida e não tinham onde cozinhar. As 

pessoas do tempo presente têm tudo. No entanto, elas não estão felizes. Por quê? Porque há pouco 

'īmān [fé]. Se alguém tem 'īmān, isso é de Allāh هلالج لج. Allāh ‘Azza wa-Jalla escolheu isso para nós. Devemos 

dizer que Ele escolheu o melhor para nós. Quando você não diz isso, sempre terá problemas. Eles 

correm pra um lado e para o outro. Não é preciso correr. Confie em Allāh هلالج لج e que isso é bom, e que 

vai acabar bem se Allāh هلالج لج desejar. Mas se você disser que não é bom e não está certo, então não será 

bom. Nosso Santo Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam diz: “ وا
ُ
فاَءل

َ
ر  ت ت 

َ
وه ِبالخ

ُ
ِجد

َ
 Espere pelo melhor" ,” ت

e você o terá". Pense que o melhor vai acontecer, e com certeza vai acontecer. A palavra do Sagrado 

Profeta ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam é confiável e correta. Não é como a dos outros. Portanto, sempre 

espere pelo melhor. “Isso vai acabar bem, essa coisa vai dar certo” - sempre diga isso. E que suas 

esperanças sejam boas, insha’Allah.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

28 de julho 2021/18 Dhu’l Hijjah 1442 


