
 

 
 
 
 
 
 

NAQSHBANDI DO BRASIL: naqshbandibrasil.org/sohbats-de-mawlana 
 
 

SULTÕES DO DUNYĀ E ĀKHIRAH 

 
 

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. 
 

 

Insha’Allah temos a intenção de fazermos Ziyarah [perigrinação] para o nosso sagrado 

Mashaykh em seus locais sagrados. Insha’Allah a Barakah deles estará sobre nós e aceitarão nosso 

Ziyarah. Possa Allah هلالج لج aumentar suas estadias. Eles são sultões de ambas Dunyā e Ākhirah. O Islam 

espalhou-se em todos os locais com suas Barakah. Seus esforços para a disseminação do Islam e para 

que o Islam fosse servido, e o poder do Awliya’ levou muitos à direção certa. Não somente eles 

proveram a direção, mas também formaram estudiosos, ensinando-os o conhecimento da Dunyā e de 

Ākhirah. Eles enviaram seus seguidores e Murids para lá e para cá. Portanto, tornaram-se meios de 

disseminar o Islam. Eles o quiseram para o prazer de Allah هلالج لج. Nunca pediram fama mundana. Allah هلالج لج 

os recompensou de acordo com suas intenções. Seus nomes e feitos permanecerão até o Qiyamāh 

[Dia do Juízo]. 

Desde o início da religião do Islam com nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, alguns tentaram destruí-la. E, 

como é a religião da verdade, aqueles que tentaram destruí-la foram eles mesmos destruídos. Eles se 

foram, e tornaram-se história. Este é o tempo do Fitnah [conflito]. Sempre há uma guerra contra o 

Islam. Allah هلالج لج é sempre Al Ghalib, O Vitorioso. E todos com Ele são igualmente vitoriosos. 

Portanto, o povo sagrado que trouxe este caminho para nós tem grande Himmah [resolução, 

força espiritual] e esforços. Nunca foram preguiçosos. Imploraram e louvaram Allah هلالج لج dia e noite; 

portanto, tornaram-se meios de encaminhamento para os povos. Com a sabedoria de Allah هلالج لج, 

trouxeram luz e claridade para os povos. Trouxeram beleza e bem. Ensinaram todos os tipos de 

bondade às pessoas e nunca ensinaram o mal ou a maldade. São exemplos para a humanidade. 

Milhões de pessoas alcançaram a direção através deles e ainda o fazem. Muitos não-muçulmanos se 

beneficiam dessas belas maneiras e belos trabalhos, e estão vindo para o caminho da verdade. São 

pessoas a caminho da verdade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Possa Allah هلالج لج aumentar suas estadias. Insha’Allah aceitem nosso Ziyarah e nos dê de sua 

espiritualidade. Que não possamos retornar sem presentes espirituais. Nós vamos vazios, que 

possamos retornar plenos. Possa Allah هلالج لج fazer nossa jornada suave, que se passe suavemente, 

insha’Allah. Que possamos ir em segurança e retornar em segurança, insha’Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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