
 

IT IS INAPPROPRIATE TO OPPOSE THOSE WHO HOLD AUTHORITY 
 

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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 Ang mga pagpupulong na ito ay nagbibigay ng espirituwal na kapangyarihan at 
kaginhawaan. Magkakaroon ka ng biyaya sa Allah at kapayapaan lalo na sa pagzikr sa 
Allah.Ang mundo ay sa mga huling araw na, ngunit ang mga tao ay di pa rin nagseseryoso 
sa nangyayari. Sa Hadith Sharif nakasaan na “When Allah wants something He firstly 
takes away the mind from the person, then He makes him do what He likes.” Pagkatapos 
ay sasabihin nila kung bakit nila to ginawa, papalapitna ang araw ng paghukom at 
karamihan sa tao ay di nagseseryoso. 
 Dapat tayong muslim ay wag magreklamo sa sitwasyon at magpasalam. 
Pasalamatan at puriin ang Allah. Ang lahat ng mangyayari ay mula sa Allah. Hindi ka 
makakapigil sa nais ng Allah. Pasalamatan natin ang Allah na ang ating mga ninunong 
Ottomans ay pinagtanggol ang lugar na ito habang nagsasabi ng Allah Allah kahit sila’y 
sugatan na. Maraming muslim ang nasaktan, namatay at kay raming dumanak na 
dugo.Iligtas nawa ng Allah ang lugar na ito. 
          Tinawag ni Shaykh Nazim(qs) na Cabinet ng Shaytan ang telebisyon dahil sa 
kasamaan na dumarating dito. Marami itong pinapakitang kasamaan at fitna na 
makakasama lang sa atin.Ito rin ay nagpapaakit sa atin sa Dunya.Anong magandang balita 
nga ba ang iyong binibigay. Nakagawa na sila ng Hydrogen Bomb, hindi na sila 
tumutulong sa mahihirap at gutom. Di nila nakikilala ang Allah. Walang paniniwala sa 
relihiyon at di nananalig. Sabi nila sila ay masaya pero di nila alam na mamamatay din sila. 

Gumawa ng ganitong bansa ang Allah, kaya tayo’y dapat magpasalamat dahil wala 
tayo sa ganung lugar na puno ng kasamaan. Magpasalamat ka sa Allah na naririnig mo ang 
Azan dahil may mga ilan bansa na pinagbawal ito.Parami na ang paghihirap ngunit 
paparatin na rin ang Imam Mahdi kaya tayo nawa ay paabutin ng Allah sa oras niya. 
Papalapit na ang oras dahil sa mga senyas na sinabi ng Propeta Muhammad alayhis salatu 
was salam.  

 
 

 
 
 



 
Iligtas nawa ng Allah ang mundo ng Islam. Sa pagdating ng Imam Mahdi alayhis ay 

wala ng paghihirap at wala ng ibang relihiyon maliban sa Islam.Ang mga mapagmahal sa 
kapayaan na kanilang tinatawag na Buddhist ay sinusunog ng buhay ang mga 
Muslim.Pinagpapatay nila ang mga muslim kaya sa pagdating ng Imam ay matitikman nila 
ang karampatang parusa. Wala ng makakapagkatiwalaan sa mga di nananampalataya. 
Magtiwala ka sa Allah at propeta Muhammad alayhis salatu was salam.  

ََِحِسيبًاَوَكفََ ََِشِهيدًاََوَكفَىَبِاَّلله  ىَبِاَّلله
“Wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi haseeba.” (Sura Fatih:28; Sura Ahzab:39) 

Ang Allah ay sapat na sa atin. Walang makakatapat sa Allah kahit na atomic o hydrogen 
bomb. Pero dahil sa huling araw na, marami ng nasisiraan ng bait. May mga tao na katulad 
ni Saddam na pinagtanggaol ang Islam sa harap ng mga fitna. Ang mga tao ay di 
nakakaalam. In Sha Allah pamumunuan tayo ng mga mabuting pinuno. Magduwaa tayo 
para sa mga tao. Kay dami na ng paghati ng Ummah. 

Masama ang di pagkalaban sa may mga otoridad kahit ang mga silang mga pinuno 
ay dapat din itong pakinggan. Wala kang karapatan ang taong may pananalig sa Allah na 
gumagawa ng utos ng Allah. May sumpa sa mga silang nagdadala ng fitna at 
nagpapanggap na Ulama para hatiin ang Islam. Hindi tayo nagsusumpa ng kahit na sino 
man pero sabi ng Allah “Al fitnatu naimatun, la’anallahu man aykathaha.” (Hadith Sharif) 
Those who make fitna were damned in many verses and hadiths. Maraming masamang 
tao na nag-iisip na sila’y mabait.Ang pagtataksil ay malaking kasalanan sa Allah. Ito’y 
katulad ng paglalasing, pagnakaw, pag-away sa magulang at kalaswaan.Ang pagsasalita sa 
likod ng tao ay masama rin. 

Magbabalik sayo ang kasamaan na iyong nagawa at madadagdagan ang iyong 
kasalanan sa mga taong iyong nalinlang.Kaya ika’y humingi ng kapatawaran at umiyak para 
sa Allah at Propeta Muhammad alayhis salatu was salam. Ang bansang ito ay marami ng 
pinagdaanan, pinagbawalan nila ang pagturo ng Qur’an at pag gamit ng Turban. Ang di 
pagpapasalamat ay masama. Ika’y tao kaya dapat kang magpasalamat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

يَأَْذُكْرُكْمََواْشُكُرواَْفَاْذُكُرونَِ  
 

 “Fathkuruni athkurkum washkuruli,” says Allah Azza wa Jalla (Sura Baqara:152)  

Magpasalamat ka sa Allah para patuloy ang biyaya sayo. “Wa bish-shukri yadoomun 

ni’am.” Ang pinakamalaking biyaya ng Allah ay ang Islam at magandang kalagayan. Ganun 

din ang kapayapaan at kaligtasan. Tayo’y nasa ginhawa salamat sa AllHA, Walang dapat 

katakutan maliban siya at magpasalamat tayo sa kanya.  

Iligtas nawa tayo ng Allah, ang ulo ng Islam ay andito dahil sa Ottoman. Dumating 

na sana ang Imam Mahdi alayhis salam. In Sha Allah, magiging muslim lahat. Isang 

magandang turo sa atin ng Propeta Muhammad alayhis salatu was salam ang paniniwala at 

pananalig sa Imam Mahdi alayhis salam.Ito’y dapat nating patunayan at gawin.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
8 January 2016/28 Rabiul Awwal 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dargah 
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