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NOSSO ṬARĪQAH É O CAMİNHO MAİS PURO PARA O PROFETA ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

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. 
 

 

Shukr para Allāh هلالج لج, nosso ṭarīqah é o ṭarīqah de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Nosso caminho é 

o caminho que vai até ele ملسو هيلع هللا ىلص.  Tudo o que ele ملسو هيلع هللا ىلص fez é dever de ṭarīqah, seu adab e caminho.  Cada 

adoração diária que realizamos dentro de nosso ṭarīqah: seu farḍ, wājib, sunnah e nafl, todos eles são 

praticados no caminho de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص , shukr para Allāh هلالج لج.  Este é o verdadeiro caminho 

de 'īmān [fé], o verdadeiro caminho dos muçulmanos.  Não é um caminho de hipócritas e incrédulos.  

É a maneira pura dos muçulmanos.  Por que é isso?  Porque estamos tentando fazer tudo o que nosso 

Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص costumava fazer.  Estamos tentando imitá-lo seguindo sua sunnah. 

  Portanto, quem está seguindo este caminho não se perderá.  Ele está indo dessa maneira 

linda e certa.  É o caminho com um bom final.  Com nossas atividades diárias, Tasbihat [forma de Dhikr 

– Lembrança de Deus], a maneira como nos vestimos, comemos e bebemos, com cada uma de nossas 

ações, tentamos nos assemelhar ao nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص - tanto quanto podemos Allah - desejar.  

Nenhum de nossos deveres está fora da sunnah.  Todos eles são sunnah e farḍ realizados no belo 

caminho de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e no caminho de Khulafāʾ Rāshidūn que é sua cópia.  Quem 

quiser copiá-lo deve seguir nosso ṭarīqah.  Ele deve estar no Naqshbandī ṭarīqah, pois dessa forma 

nunca se enganará.  Tudo é absolutamente como nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص costumava fazer.  Nada é 

contrário a ele.  Corresponde 100% às ações do nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Tasbihat, deveres diários, 

nafl, sunnah - tudo é realizado para segui-lo ملسو هيلع هللا ىلص, para se assemelhar a ele ملسو هيلع هللا ىلص. 

Portanto, ninguém pode dizer: "Vocês são incrédulos. Vocês são o povo de Bid'ah" para nós.  

Quem quer que diga isso é o próprio povo de Bid'ah.  Para aqueles que dizem que somos descrentes e 

povo de Bid'ah, em primeiro lugar, chamar os muçulmanos de descrentes é proibido pelo nosso 

Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Quem diz que muçulmano é incrédulo, ele próprio o é, diz o nosso Santo Profeta 

   .ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E, em segundo lugar, quando acusam de Bid'ah, eles próprios fazem Bid'ah.  Porque eles são 

as pessoas que quebraram sua fé e religião.  Shukr para Allāh هلالج لج, nossa crença é Māturīdi ou Ashʿari.  

Nossos madhhabs são Ḥanafī, Shāfiʿī, Mālikī e Ḥanbalī.  Estamos em quatro madhhabs.  Nós somos Ahl 

us-sunnah wa l-jamā'ah.  Algumas dessas pessoas dizem que são Ḥanbalī, mas não aceitam Māturīdi e 

Ashʿari.  Eles fazem Bid'ah então.  Sua crença foi quebrada.  Assim como existem madhhabs quebrados 

além de quatro madhhabs principais, aqueles que não aceitam imāms [lideres] principais de crença 

fazem os próprios Bid'ah.  Eles vivem com base em Bid’ah com uma crença quebrada, com uma fé 

quebrada.  Eles imaginam Allāh ‘Azza wa-Jalla de acordo com suas mentes e cometem o maior erro.  

Não podemos dizer que eles fazem shirk ou kufr, Allāh هلالج لج os conhece.  Mas isso é exatamente o que 

eles fazem. 

Nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص proibiu de pensar sobre a essência de Allāh ‘Azza wa-Jalla.  E eles 

ousam incorporá-lo como cristãos ou outros e mostrá-lo como eles querem sem medo.  Isso é o que 

se chama de o maior Bid'ah e fugir.  Mas, a nossa madhhab está limpa.  Nosso credo é claro.  É a 

maneira pura de nosso Sagrado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Estamos no mesmo caminho de ṣaḥābah e Khulafāʾ 

Rāshidūn.  Portanto, é uma grande virtude continuar seguindo este caminho.  É uma grande bênção 

para as pessoas.  Que Allāh هلالج لج nos torne firmes insha’Allah.  Que Allāh هلالج لج não nos deixe ser enganados.  

Outras pessoas estão enganadas.  E eles estão enganando aqueles que estão no caminho certo.  Eles 

vêm como shayṭān e pessoas firmes ficam confusas em dois minutos com alguma sabedoria, porque é 

shayṭān.   

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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