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VIGIE SEU CAMINHO

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.
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Nosso Santo Profeta  ﷺdiz: يه
ِ “ ِمن حس ِن إسَل ِم الم ْرِء ت ْركه ما َل يع ِنparte da perfeição do
Islam de alguém está em deixar de lado o que não lhe diz respeito”. Há algo para os
muçulmanos para serem bons e para o Islam ser completo. E isso é deixar e não interferir
em coisas que não lhe dizem respeito. A humanidade não vê suas próprias faltas e vê a dos
outros. «Esté é assim. Este é assado». Não é da nossa conta. Antes de mais nada, você deve
reformar-se. Quando não faz a mesma coisa, você pode dizer sobre as ações dos outros.
Mas é melhor para você não interferir em coisas desnecessárias, não mexer no que não é
necessário.
‘والنه عن المنكر
’األمر بالمعروف, “Comprazer-se no bem e proibir o mal” é diferente.
ي
Mas as pessoas dizem sem pensar: «isso é assim, olhe como aquele lá é...». Esta é a atitude
das pessoas. Dão conselhos para os outros e não olham para si próprios, como se fossem
anjos sem máculas. De fato, suas falhas são milhares de vezes piores do que as daqueles
que eles julgam. Esta é a primeira regra da Tariqah. Shukr a Allah ﷻ, nossa Tariqah está no
caminho do Santo Profeta ﷺ. O que Seu  ﷺcaminho era, a Tariqah o segue. A Tariqah
Naqshbandi diz : “Nazar Bar Qadam”, «Olhe por onde anda». Veja seus passos, e não
levante sua cabeça para olhar as falhas alheias. Isso é improtante.
Os hadiths e palavras do nosso Santo Profeta  ﷺsão a luz que ilumina nosso
caminho. São curtos, mas mostram às pessoas o que fazer. O ponto não é falar por horas a
fio sem entender nada. Com uma frase curta, lemos o Hadith Sharif [nobre ensinamento] e
as pessoas o entendem. Traz um grande benefício e aconselhamento às pessoas. Quem o
segue alcança a felicidade.

Quem não o segue olha as falhas dos outros e gasta todo o seu tempo observando
os outros e não a si mesmo. Tal pessoa se machuca a si própria. E o mal não é espiritual
somente, mas também físico. O mal físico é a inveja que o mata. Possa Allah  ﷻnos
proteger. Possa Allah  ﷻnos permitir a reforma de nossos egos insha’Allah.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
16 de novembro 2021/ 11 Rabīʽ al-Thani 1443

