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TUDO É BOM PARA OS CRENTES

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.

(Alcorão 67:02). Allah  ﷻdiz: ‘Para testá-los [quanto a] qual de vocês é o melhor em ações’.
Allah ‘Azza wa Jalla criou este mundo como um lugar de testes. “As pessoas serão testadas. E vamos
ver quem vai mostrar paciência e passar neste teste”, diz Allah‘ Azza wa Jalla. As pessoas pensam que
podem mudar e melhorar este mundo. Allah ‘Azza wa Jalla criou este mundo de forma a deixar claro
quem é bom e quem é mau entre as pessoas. Distingui-los, para que os bons vão para um lugar bom e
os maus vão para um lugar ruim. É a lei e a ordem de Allah ‘Azza wa Jalla. Você não pode mudar isso.
Você deve se esforçar para fazer coisas boas. Quando as dificuldades chegarem, você deve ser paciente
e será recompensado.
Nosso Santo Profeta  ﷺdiz que tudo é bom para os crentes. Coisas fáceis são boas para eles.
E as coisas difíceis são boas porque eles são recompensados por conta delas. Elas não vem em vão.
Tudo é uma perda para os incrédulos. Eles podem ter o mundo inteiro, mas não há benefício nisso.
Eles podem ter todos os sofrimentos, mas não há recompensa, nem Thawab para essas pessoas. Eles
são o povo de shaytan, os amigos de shaytan. Este mundo é na verdade o paraíso para eles. Não
importa o quão ruim seja sua condição, ainda é melhor do que em ākhirah porque eles irão para o
inferno em ākhirah. O sofrimento no inferno é muito grande. E mesmo o pior sofrimento deste mundo
é como o paraíso para eles.
É por isso que os crentes ganham. As dificuldades são para o benefício deles. Quando Allah ﷻ
envia dificuldades, eles recebem grandes recompensas por serem pacientes. Quando coisas boas
acontecem, os crentes fazem Shukr e são recompensados por isso também. Eles precisam sempre se
lembrar disso para perceber o quão sortudos eles são. Eles não devem ir contra Allah ﷻ. Eles não
devem reclamar para Allah  ﷻou reclamar de Allah ﷻ. Tudo vem de Allah ﷻ. Portanto, os crentes
devem ser pacientes com os testes. Quando eles forem pacientes, os testes terminarão. Se não forem
pacientes, também falharão. Que Allah  ﷻnos proteja. Que Allah  ﷻnão nos dê um teste que não
possamos passar. Que Allah  ﷻproteja todos nós insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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