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PRONUNCİAMENTO SOBRE O KHATMUL KHWAJAGAN

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.

Sayyidina Abdul Khaliq al-Ghujdawani era Imam da Tariqa, Imam do Khatmul Khwajagan. Seu
modo é o Ziker Silencioso, Khatm Silencioso. Muitos perguntam «Por que você não está fazendo o
Khatmul Khwajagan [Zıker em Congregação] em voz alta ? Você recita Al Fatiha em silêncio, você recita
Alam Nashrah (Surata As-Sharh) em silêncio, você recita tudo assim. Por que mudou isso?». Não
estamos mudando. Quando Mawlana Shaykh Nazim começou antes de Londres, ele fazia Ziker em
silêncio, o Khatmul Khwajagan foi em silêncio sempre, mesmo em Chipre, mas muitas pessoas não
viam isso.
Mas quando ele começou a ir a Londres, muitos novos muçulmanos vinham e não sabiam coisa
alguma. E pior que eles eram muçulmanos, nascidos muçulmanos, mas cujas famílias haviam se
esquecido de tudo. Eles não conseguiam dizer nada, nem Bismillahir Rahmanir Rahim. Por causa disso,
ele fazia [o Ziker em voz alta] e continuou assim. Mas ele não ordenou isso, era somente temporário
para que as pessoas conhecessem, aprendessem e continuassem.
De agora em diante, está proibido para todos no mundo fazerem o Ziker em voz alta. Mulheres
e homens, todos devem fazê-lo silenciosamente. Hoje, Alhamdulillah, todos têm um celular. Pagam
muito por isso, e têm de tudo dentro dele. Se você não sabe, quando se diz «7 vezes Al Fatiha», você
pode abrir seu telefone e ler. Se você não sabe Alam Nashrah (Surata As-Sharh), você pode abrir e ler.
As pessoas lêem de tudo hoje em dia, gastando 5 horas no WhatsApp e outras coisas bobas, mas
quando chega a vez do Alcorão, ninguém sabe nada. Essa ordem vem agora, Alhamdulillah. Então, é
muito importante. Quem quer que faça isso (em voz alta) não está no nosso caminho. Quem quer que
faça isso está fora do caminho de Mawlana Shaykh Nazim e da Silsila (corrente). Esse é o ensinamento
da Tariqa Naqshbandi. Quem pode aprender, pode aprender. Quem não puder aprender, pode abrir
(o celular) e ler, por não estar em oração, ele pode de tudo. Mas para o Ziker Jahri (o Ziker Vocal),
depois de terminar o Khatmul Khwajagan, imitamos (Tashabbuh) as 40 Tariqas ; então podemos fazêlo.

Isso é muito importante. Fazer com a voz é muito poderoso. Por esse motivo Sayyidina Abdul
Khaliq al-Ghujdawani foi ensinado por Sayyidina Al Khidr ʿalayhi s-salām a fazer o Ziker Khafi (Ziker
Silencioso) em seu coração.
Ele perguntou «Como podemos fazer isso ?» Ele disse: «Vá para a água e recite este Nafi Esbat:
‘La Ilaha illa Allah, La Ilaha illa Allah, La Ilaha illa Allah’ por dentro»; [Mawlana apontando para o
coração]. Mas quando fizer o Khatmul Khwajagan, você deve fazer dentro do coração, mas com a
língua, e silenciosamente. Insha’Allah Allah  ﷻaceite seu Ziyarah [perigrinação], e aceite o Du’a
[súplicas] para todos vocês. Insha’Allah vocês vieram por Allah  ﷻe pela Awliya’ullah, vai ter mais
Barakah [bênçãos] para vocês insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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