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VİDA ETERNA SEM PROBLEMAS 

 
 

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. 
 

 

Allah ‘Azza wa-Jalla deu muito para testar as pessoas enquanto vivem nesse mundo. As 

primeiras coisas são as características internas de bem e mal. Quando as pessoas as controlam e as 

transformam em coisas boas, seu Maqam [estação espiritual] ascende. Se não as muda, falham no 

teste. Serão incomodados com isso, e haverá uma carga para eles no Akhirah [vida eterna]. 

Na vida mundana, há a inveja, o ciúme, a dúvida e todo tipo de más características. Há também 

Waswas [sussuros] de shaytan. Como dissemos, há muitas coisas incômodas nesse mundo. Este é o 

mundo de testes, e somente quando fechar seus olhos definitivamente os testes se acabarão. E você 

esperará pelos resultados no outro lado. Quando passar no teste no outro lado e entrar no paraíso, 

insha’Allah, você alcançará o  Ḥawḍ al-Kawthar, o Poço da Abundância, o poço de nosso Santo Profeta 

 E quando beber deste, suas más características desaparecerão. Somente terminarão ali, e você irá .ملسو هيلع هللا ىلص

ao paraíso limpo. Sem preocupações, sem tristezas, sem inveja ou ciúmes, sem dúvidas. Todas as más 

características serão deixadas de fora. As pessoas entram no paraíso de forma limpa. Não são 

incomodadas ou feridas por ninguém. 

Shukr a Allah  quanto mais atribulações houver neste mundo, mais recompensas terá no , هلالج لج

paraíso. Se não se insurgir contra Allah  e aceitá-Lo, terá mais recompensas. Nada é desperdiçado. E , هلالج لج

a vida eterna será tranquila. Agora, enquanto as pessoas estão neste mundo, apesar de todas as 

atribulações e tanta morte, as pessoas agem como se nunca fossem morrer. 

A beleza e prazer do paraíso durará para sempre. Não há atribulações lá. Não há um simples 

problema no paraíso. Pessoas e fiéis vivem em paz ali. É dito no Qur’an Azimu sh-Shan, ‘ َ اله  َذي اْلَحْمُد ّلَِله

 Al-Ĥamdu Lillāhi Al-Ladhi ‘Adh/haba `Annā Al-Ĥazan’, «Graças a Allah, que nos tirou (a‘ ,’أَْذَهَب َعنها اْلَحَزنَ 

todos) das penas» (Qur’ān 35:34). «Louvores a Allah هلالج لج, o sofrimento nos foi tirado».  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Não há morte de pais, parentes, amigos. Não há mortes. Quando vão ao paraíso, esperarão 

pelo julgamento por 100.000 anos, ou milhões de anos. E no fim, um enorme carneiro é trazido para a 

Ponte As-Sirat. Allah ‘Azza wa-Jalla ordenará sua imolação. O que é este carneiro. Ele é a morte. A 

morte irá desaparecer então. Aqueles no paraíso irão ao paraíso, e aqueles do inferno irão ao inferno. 

Não haverá mais mortes. Portanto, não haverá o medo da morte. Viverão para sempre com alegria. 

Isto é o que os muçulmanos sabem, porque isso ilumina o peso deste mundo. Louvem a Allah هلالج لج pelos 

problemas e façam o Shukr [agradecimento] pelas boas coisas. Possa Allah هلالج لج aumentar nosso Shukr. 

Possa Ele não nos testar neste mundo insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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