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ESTE DESASTRE É O RESULTADO 
 
 

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. 
 

 

Estamos vivendo em dias sagrados. Esses dias são quando os Profetas e Awliya recebiam o que 

lhes foi confiado. O dia sagrado de 'Ashurah é no dia 10 de Muharram. Estes são dias abençoados. Eles 

costumavam jejuar durante este mês, antes do Ramadã. Quando o Ramadã se tornou Fard 

[obrigatória], o jejum em Muharram se tornou uma Sunnah. Mas o que é importante é que a Barakah 

de hoje é contínua. Insha’Allah, esses dias serão o meio para acabar com esses problemas, porque 

Allah ‘Azza wa Jalla deu Barakah para eles, tanto espiritual quanto fisicamente. Há sabedoria de Allah 

 .sempre quer bondade para as pessoas. As pessoas fazem o mal a si mesmas هلالج لج neles. Allah هلالج لج

Se você ligar a TV, noticiários em todos os lugares mostram que o mundo inteiro está 

queimando hoje em dia. Por que está queimando? Como isso aconteceu? As pessoas pediram o mal 

para si mesmas. Allah ‘Azza wa Jalla dá tempo às pessoas para que caiam em si. Mas as pessoas 

continuam selvagens. Eles proibiram ter cabras anos atrás. Quem o proibiu? A Europa, o Ocidente, a 

civilização em declínio. É proibido em seus países também. Já estivemos na Espanha. As pessoas nos 

disseram que os rebanhos foram proibidos porque comem e acabam com a floresta. Eles ficaram 

felizes em pensar que estavam salvando as florestas. E o que as cabras comem em mil anos, os 

incêndios florestais estão queimando em alguns dias. Eles deixaram os pobres desempregados e 

fizeram os animais morrerem sem deixar nada para eles. E agora pedem aviões e helicópteros. Ao 

passo que os animais comiam os pedaços agora queimados e havia lucro para os pobres. E havia Rizq 

[provisões] para mil, dez mil, cem mil pessoas. Eles impediram tudo isso. 

Quando você vai contra a obra de Allah ‘Azza wa Jalla - Allah هلالج لج faz o equilíbrio. E as pessoas 

estão causando danos a si mesmas. Como dissemos, nosso povo tolo diz: "O que quer que a Europa 

nos diga, devemos fazê-lo. Eles sabem o que é certo. Somos idiotas, eles são inteligentes. Cabras não 

são boas, não fique com elas." Mas a verdade é que a cabra é um animal abençoado. É o animal que 

nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص amava. As cabras eram a principal fonte de vida de todos os exércitos islâmicos, 

os otomanos e seljúcidas. Elas tinham importância estratégica e poder. Quando as levaram, tiraram 

também a Barakah. E agora temos um desastre. Não é bom interferir na obra de Allah هلالج لج. Eles deveriam 

pensar: "Estamos proibindo isso. Qual será o resultado?" Este desastre é o resultado. 

 



 

 

 

 

 

 

Allah ‘Azza wa Jalla criou tudo em equilíbrio. Quem perde o equilíbrio é a humanidade. Outras 

criaturas e animais têm seus deveres e estão cumprindo-os. Quando você não interfere, o mundo 

inteiro vive uma vida sustentável. Mas as pessoas de shaytan quebram esse equilíbrio e querem 

mantê-lo em suas mãos. O que você pode fazer? O que aconteceu, aconteceu. Dificilmente será 

consertado agora porque havia um sistema funcionando. E quando você quebra esse sistema, como 

pode trazê-lo de volta? É fácil de destruir e difícil de consertar. Que Allah هلالج لج nos ajude. Que Allah هلالج لج 

proteja o país, os animais, as pessoas e todas as criaturas. Devemos pedir perdão. Cometemos um 

erro, nos arrependemos e pedimos perdão. Que Allah هلالج لج remova esse problema. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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