
	
	

 
 
 
 
 
 
 

“AS CATÁSTROFES NATURAIS” SÃO UMA LIÇÃO DE ALLAH. 
 

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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.n  
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Que Allah o Glorioso seja Exaltado. Allah propõe vários tipos de meios diferentes 
de maneira que as pessoas possam apreciar a Sua Grandeza. Às vezes acontece que a um 
dado momento a humanidade se torna arrogante e  começa a dizer: “Não existe nada de 
superior a mim!”, Allah nesse momento perturba-os com um dos aspectos da Sua creação 
e então, eles procuram um lugar para fugir. Esses tufões, ventos e todos esses elementos 
fazem parte integral da Creação de Allah Azza Wa Jalla. Quando a humanidade afirma 
para si própria “ eu posso controlar o mundo inteiro” o unico resultado é que têm que 
procurar um lugar para fugir. 

Trata-se de uma lição magistral, é uma oportunidade que as pessoas têm de 
fortificar a sua Fé (Imam) en Allah . Não obstante, as pessoas referem-se a isso de 
maneira diferente e põe-lhe a étiqueta de “ catastrofes naturais”. Não é nada natural que 
esses fenómenos aconteçam, trata-se simplesmente de Ações divinas. A natureza está 
igualmente ao serviço de Allah. Ele submete da maneira como Ele deseja. Foi dito “o 
vento atingio 300kms par hora”.  Trata-se de uma grande velocidade, mas existem 
velocidades bastante superiores. Se tivesse sido de 400 ou 500 kms por hora, não tinha 
ficado un unico prédio de pé. Não importa se se trata de cimento ou de ferro, dá igual, 
tudo teria sido destruido. Allah é capaz de tudo. Aprende a temer Deus (Takua), aprende 
a apreciar Allah. Para onde é que pensas que vais fugir ?Allah Azza Wa Jalla dise no Santo 
Corão: 

وا إِلَى هللاِ  فَفِرُّ  
“Fafirroo ilallah.” (Sura Zariyat:50) Corre para Allah, vai para Allah. Estão a tentar 

mouver milhões de pessoas daquele sítio quando existem uma maneira mais simples. Ele 
diz “ Busca refugio em Allah, Corre para Allah”. O que é curioso é que eles prevêm a 
catástrofe três dias antes ou mesmo uma semana, mas quando o terramoto ocorre, é a 
sabedoria de Allah que bate directamente e só lhes resta um ou dois minutos para se 
aperceberem que lhes falta tempo para salvar as pessoas. Porém desta maneira eles fazem  



	
	

 

 

 

 

com que as pessoas vivam o medo devagar e vāo gradualmente dizendo “ Está 
quase a chegar aqui, está mesmo quase a chegar” …… 

 

Allah é Grandioso, teme-O, teme Allah. Allah(JJ)é misericordioso com aqueles que 
O temem. Ele não é misericordioso com aqueles que se opõem a Ele, e faze-os “ 
esfregarem o nariz no chão” . Que Allah nos mantenha em segurança. Allahu Akbar. 
Allahu Akbar. Allahu Akbar . 

 

                                                                        Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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