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SEJA MISERICORDIOSO COM O POVO DA TERRA 
 

 
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. 
 

 

Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz: ِ رِْف  ال نِْمواُِحَِرِْا ي مَِضِ  ِ مَِسِ  ا ف  مُِمِْحَِرِْيَِنِْي مَِءِ 
ْ
 Seja“ األَِ ك

misericordiosoِcomِaquelesِqueِestãoِnaِTerra,ِeِvocêِreceberáِmisericórdiaِdeِQuemِestáِnoِCéu.”ِ

Trate as pessoas na Terra com misericórdia, e Allah هلالج لج irá tratá-lo com misericórdia também. Existem 

algumas coisas que as pessoas fazem sem saber. Certamente, muitas coisas boas são feitas. Mas as 

pessoas ficam surpresas com algumas coisas, perguntando-se por que foram feitas.  

Há algum tempo, as cabras foram atacadas. Disseram:ِ “Asِ cabrasِ estãoِ comendoِ nossaِ

floresta;ِestãoِdestruindoِasِplantas,ِacabandoِcomِtudo”.ِMawlanaِShaykhِNazimِcostumavaِficarِ

zangado com este assunto; não gostava de falar sobre isso. Ele enviou mensagens cem vezes, dizendo-

lhes:ِ“Deixemِdeِladoِeste assunto. Deixem para lá! As cabras vieram a este mundo antes de você, e 

oِmundoِaindaِnãoِacabou.ِSãoِasِpessoasِqueِacabamِcomِaِmata”.ِMasِelesِacabaramِcomِasِ

cabras. Então os incêndios florestais ocorreram, e acabaram com as plantas – o que as cabras 

comeriam por cem anos – acabou em apenas um dia.  

A questão real é que milhões de pessoas pobres nessas áreas estavam se alimentando com o 

leite dessas cabras e usando sua lã, pele e outras coisas. Eles são animais abençoados por Allah 3 .هلالج لج a 

5 milhões de pessoas estavam se beneficiando delas. E agora aquelas pessoas estão desempregadas e 

sem Rizq (sustento). Esse assunto foi esquecido, pois não há cabras agora. Mesmo se houver cabras, 

não há pastores. Eles se esqueceram dessas coisas. E há uma grande perda.  

Mawlana Shaykh Nazim costumava dizer que três coisas estão destruindo o mundo: o 

concreto, os hormônios e o plástico. As pessoas não podem dizer nada sobre o concreto, pois o estão 

usando, colocando-se umas em cima das outras. Os hormônios também estão espalhados por toda 

parte, pois as pessoas o estão comendo e bebendo. Mas o pior é o plástico, o náilon. Estão jogando 

isso por todos os lugares. Mesmo os mares não conseguiram escapar de serem poluídos com esses 

restos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Animais e peixes, em grandes mares e oceanos, os comem, e eles passam para as pessoas. É 

mais poluente do que excremento, pois excrementos tornam-se fertilizantes e desaparecem, mas o 

plástico não desaparece. No entanto, existe uma solução para isso, que seria coletá-lo e reciclá-lo. Em 

vez de descartá-lo e poluir, é melhor reciclá-lo. Isso é feito em muitos lugares. Mas, para fazer o 

serviço... Nosso povo já é preguiçoso. Eles jogam tudo em uma lata de lixo e não separam. Tudo bem, 

mas nós entendemos isso. Mas algumas pessoas perceberam e transformaram isso em um trabalho.  

Pessoas pobres com carrinhos andam de 40 a 60 km por dia, limpando o caminho. Eles não 

pedem dinheiro. Eles trabalham por uma vida honesta. E agora ouvimos que eles foram presos e 

multados. Eu não sei se eles estãoِnaِprisão.ِEِqualِéِoِmotivo?ِ“Elesِestãoِlucrandoِilegalmente”.ِ

Qual é o seu lucro ilegal? Eles devem responder. Eles estão roubando? Eles estão batendo em alguém 

ou xingando alguém? Eles estão apenas procurando lixo e recolhendo-o. Quem pode fazer isso, exceto 

os pobres e necessitados? Acham que é errado. E então eles processam essas pessoas. Isso é que está 

errado! É uma vergonha!  

Mais do que vergonhoso, fere a Allah هلالج لج. Os pobres não estão pedindo seu dinheiro. Eles estão 

ganhando honestamente, sem roubar e trapacear. Eles empurram seus carrinhos e não incomodam 

ninguém. Isto não é aceitável! Está errado! É um pecado muito grande. É uma vergonha. Não incomode 

os pobres. O clamor dos pobres atinge o Trono de Allah هلالج لج diretamente e sem véu. Ninguém pode 

evitá-lo. Portanto, este é o nosso conselho. Isso é inveja. E além da inveja, existem más intenções por 

trás disso.  

Eles estão tentando destruir o país por todos os meios. O país só se mantém através das 

súplicas das pessoas pobres e necessitadas. Eles descobriram essa questão e querem usá-la como uma 

arma. A questão das cabras e esta questão não começou com boas intenções. Foram iniciadas com 

más intenções. Eles agem com más intenções, os inimigos do Islã e de Allah هلالج لج. As pessoas não 

deveriam considerar isso como algo simples. Não é uma coisa simples. Não é como...  

Temosِumِprovérbioِturco.ِFoiِditoِaِumِcorvo:ِ“Seusِexcrementosِsãoِcomoِremédio”.ِEntãoِ

ele o jogou no meio do mar. Não é tão simples assim. Certamente, isso é feito para que as pessoas 

comecem a amaldiçoar Allah هلالج لج. Do contrário, que mal essas pessoas causam? Você está jogando 

coisas de qualquer maneira. E em vez de ir para um lixão, você os está reutilizando. E há limpeza. 

Portanto, não há dano, mas benefício. Eles não recebem salários e não pedem nada de você. Todo 

lugar é limpo por si mesmo, Graças a Allah هلالج لج .Antes era horrível.  

Vamos para o Reino Unido; vá e olhe por lá. Todos sonham com Londres e pensam que há algo 

especial. Você não pode andar por causa da sujeira e do lixo. As margens do rio e as águas estão cheias 

de plástico e lixo. Graças a Allah هلالج لج, aqui está limpo. E não poderia estar assim sem os coletores de 

lixo. Sem essas pessoas, tudo se transformará em lixo sem fim novamente. Portanto, as pessoas devem 

pensar nos outros, nos pobres, antes de fazer algo. Eles devem se preocupar com os necessitados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Mawlana Shaykh Nazim costumava dar muita importância a este assunto. Ele costumava se 

zangar com os municípios e lhes dizia para não brincar com o Rizq [sustento - provisão] dos pobres. Ele 

ia avisá-los. Às vezes, pessoas dos municípios vinham visitá-lo. Ele costumava dizer-lhes:ِ “Presteِ

atençãoِaosِpobres.ِNãoِtoqueِemِseuِRizq”,ِcomِtodaِsuaِmisericórdia.ِNãoِeraِapenasِmisericórdia,ِ

mas também benefício para as pessoas. Nem todo mundo pode estudar e encontrar um emprego. Eles 

devem encontrar seus próprios caminhos. Isso aliviará o fardo do governo, e as pessoas se beneficiarão 

com isso. Pedimos que Allah هلالج لج dê compreensão e intelecto, nada mais. As pessoas devem pensar em 

seu trabalho. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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