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UM GRANDE BENEFÍCİO PARA O AKHİRAH 

 
 

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. 
 

 

إِنَّا َلا نُِضيُع أاْجرا اْلُمْصِلِحينا   (Qur’ān 07:170). Allah هلالج لج diz : ‘Inna la nudee’u ajra-l musliheen’, «Certamente, 

Nós nunca desperdiçamos a recompensa daqueles que praticam o que é correto». Allah هلالج لج diz 

que as coisas que as pessoas boas fazem não são desperdiçadas. Como este é um mundo de 

testes, todo tipo de situação ocorre. E essas situações são sempre benéficas e sempre premiadas 

para os muçulmanos e pessoas pias. Allah هلالج لج não perde aquele Thawab e o recompensa. Isto é 

mantido na presença de Allah هلالج لج. 

E há muitas atribulações que as pessoas têm pelo mundo todo. Esses problemas são 

inúteis e perigosos para muitos. Os que estão com Allah هلالج لج se beneficiam deles, a bondade é 

benéfica, tudo é benéfico para os que são muçulmanos. O resto é como verter água dentro de um 

balde sem fundo  nunca se encherá. 

Tudo é reservado aos muçulmanos. Mesmo para o menor dos problemas, sua recompensa 

está escrita na presença de Allah هلالج لج. As pessoas se esquecem disso. Os muçulmanos devem ser 

lembrados de que esses problemas se tornarão uma grande recompensa, um grande Thawab e 

benefício no Akhirah [vida eterna]. Sua vida passa sem que a note. Mas quem estiver com Allah 

 .terá sua vida plena, cheia de bondade e Thawab. De outra forma, não havera benefício هلالج لج

Há muitos pecadores, porque estão longe de Allah هلالج لج. Vivem como lhes apraz. Agem de 

qualquer forma. Pensam que estão fazendo coisas boas. Dizem: «Tenho sucesso. Mando no 

mundo. Fiz isso, fiz aquilo». Mas como não crêem em Allah هلالج لج, estão vazios. Todos eles estão 

sem propósito, inúteis aqui e depois. Estão cheios de pecado e de maldade. Quando virem suas 

punições, ficarão petrificados. Pensarão que fizeram o bem, mas não há nada de bom, nada senão 

o mal. Portanto, aqueles que estão com Allah هلالج لج não devem se perturbar durante esses dias 

difíceis. Eles têm um grande benefício pelo Akhirah. Possa Allah هلالج لج não nos separar deste 

caminho. E que Ele não nos prive dessas recompensas insha’Allah. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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