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A TARİQA NAQSHBANDİ

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.

O mês de Muharram é um mês santo. Grandes recompensas foram dadas aos Profetas, Awliya
e Sahabah. Mais uma coisa especial dada a eles em Muharram é o dia de 'Ashurah'. Normalmente, o
início do mês de Muharram é também o início do ano Hegira que começou após a migração do nosso
Santo Profeta  ﷺde Makkah para Medina. Durante sua migração, eles pararam na caverna do Thawr
com Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu 'anhu, e nosso Santo Profeta  ﷺensinou o Naqshbandi Awrad a
Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu' anhu lá. Portanto, é também especial para a Tariqa Naqshbandi.
Muitos muçulmanos perguntam para que serve a Tariqa. É para nosso benefício, a fim de
fortalecer nosso 'iman' [fé]. Tariqa é o caminho que nos leva ao nosso Santo Profeta ﷺ. Para estar na
presença de nosso Santo Profeta  ﷺa cada minuto, ele introduziu estes Awrad na caverna do Thawr.
Ele havia conhecido os MaShaykh Naqshbandi [os Sheiks Naqshbandis] lá e nesta jornada ele inculcou
isto em sua espiritualidade. Portanto, é importante para as pessoas, para os muçulmanos e para nosso
'iman'. Porque quando não temos 'iman', isso não funciona bem. As pessoas sobrevivem de alguma
forma, mas podem enfrentar dificuldades mais tarde. "Iman é a coisa mais bela que Alá Azza wa Jalla
deu às pessoas”.
O Islamismo é o primeiro passo. E para ir mais longe, temos que seguir este caminho. O
caminho não é separado. Quem sai do caminho são pessoas diferentes, de Firqa diferentes. Eles não
estão na Tariqa, mas sim em Firqa, grupos de heresia. Eles começaram após a época de nosso Santo
Profeta ﷺ. Mesmo durante seu tempo ﷺ, havia falsos profetas. E quando seu trabalho não correu
bem, aqueles Firqas [hereges] apareceram com instruções waswasa [sussuros] e shaytan. Esses Firqas
não estão na Tariqa. Tariqah é o núcleo da Shari'ah [Lei Islâmica], especialmente, a Tariqa Naqshbandi
que vem de Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu 'anhu.

Naquela época, não havia loucos. E como não existiam Madhabs [escolas de jurisprudência],
todos os Sahabah fizeram o que viram de nosso Santo Profeta ﷺ. Cada um deles era um Imam [líder].
Mas o mais próximo mencionado no Alcorão foi Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu 'anhu. Nosso Santo
Profeta  ﷺpassou o conhecimento em seu peito para Sayyidina Abu Bakr raḍiya Llāhu 'anhu, e ele foi
entregue ao Ummah [nação islâmica]. Estes são os benefícios da Tariqa. Tariqa não é desta Jama'at
(comunidade). Esta Jama'at é dos Firqas. Tariqa é reunir pessoas e mostrar o caminho. Deixar o
caminho é Firqa, o que significa separação.
O mês de Muharram é também o início da Tariqa. Não é exatamente o começo, é quando
nosso Santo Profeta  ﷺmostrou a importância da espiritualidade dos MaShaykh Naqshbandis e
mostrou o caminho. É um tempo sagrado. Que Alá  ﷻnão nos separe do caminho certo. Que Ele não
nos deixe ir a Firqas. Que não estejamos nas 73 Firqas, mas no grupo de Haqq [da Verdade]. Que
estejamos no caminho certo insha'Allah".

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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