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NÃO HÁ NECESSİDADE DE DÚVİDAS

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.

ضيقا يجعلصدره يضله أن يرد ومن لإلسالم صدره ر
Bismi Llāhi r-Rahman r-Rahim: ‘يشح يهديه أن هللا يرد فمن
’السماء ف يصعد كأنما حرجا, 'A quem Allah  ﷻquer iluminar, dilata-lhe o peito para o Islam; a quem quer
desviar (por tal merecer), oprime-lhe o peito, como aquele que se eleva na atmosfera' (Alcorão 6:125).
Allāh ‘Azza wa-Jalla diz isso. Quando Allāh  ﷻdeseja orientar as pessoas, Ele  ﷻabre seus corações para
o Islam. Ele  ﷻdá essa beleza. E uma pessoa que recebe essa beleza não obtém prazer de nada além
do Islam. É um favor de Allāh ﷻ. Quando Allāh ‘Azza wa-Jalla deseja bondade para uma pessoa, algo
belo ocorre com ela e tudo parece belo para ela.
Às vezes, no início, alguns irmãos dizem: "Quando entramos nesta ṭarīqah, tínhamos mais
prazer. Costumávamos realizar mais adoração e receber mais virtudes. Agora não é como nos velhos
tempos". Isso porque, quando Allāh ‘Azza wa-Jalla dá essa beleza pela primeira vez, a pessoa deixa seu
antigo estado. E quando ela se acostuma, não precisa mais. Isso não é dado o tempo todo. Porque é o
mundo dos testes. Se Allāh  ﷻlhe deu orientação e você obteve essa beleza no início, você deve estar
contente e fazer shukr por isso. Você deve continuar sua adoração. Você não deve deixá-la. Caso
contrário, se durasse para sempre... Nem todo mundo tem isso. É possível que haja uma falta, já que
tal pergunta foi feita. Você tem tanto quanto você consegue. Se você não perguntar, haverá mais
virtudes. Mas quando você pergunta, as virtudes diminuem.
Você já está no caminho. Você está seguindo em frente. Mantenha-se firme nele e não olhe
para trás. Faça shukr para Allāh ﷻ. Não diga esta adoração, aquela adoração. Apenas não faça menos
do que você pode. Não faça menos do que está fazendo. Continue como está. Esse é um favor e uma
beleza de Allāh  ﷻpara você. E quando Allāh  ﷻnão deseja bondade para alguém, Ele  ﷻcoloca seu
coração sob pressão em tais assembléias para que aquela pessoa não tenha vontade de vir, e queira
fugir. E essa é uma manifestação de Allāh ﷻ. Que Allāh  ﷻnos proteja. Se você está neste caminho e
seu coração está aberto para ele, faça shukr por isso e continue sem fazer perguntas. Você encontrou
o caminho certo. Continue sempre com obediência e amor para alcançar a felicidade nele. O final será
bom. Allāh  ﷻdesejou-lhe algo bom, por isso o colocou nesse caminho. Mas shayṭān quer enganá-lo e
destruir seu coração. Que Allāh  ﷻnos proteja.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
04 de agosto 2021/26 Dhu’l Hijjah 1442

