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DO NOT FORGET ALLAH 
JANGAN LUPA KEPADA ALLAH 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

ذَابِي لََشِديد  َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكْم َولَِئن َكفَْرتُْم ِإنَّ عَ َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئن   
 

“Wa ith ta’athana rabbukum la’in shakartum la’azidannakum, wa la’in kafartum 

inna athaabi lashadid.” (Sura Ibrahim:7) 

Maksud firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 7: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: Demi sesungguhnya! Jika kamu 

bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan demi sesungguhnya, 

jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras. (7) 

 Intisari ayat itu,  Allah Azza wa Jalla menjelaskan: “Allah akan tambah nikmmat 

nya jika kamu bersyukur.”  Sekian beberapa tahun lamanya Allah, merahmati kita dengan 

kadar yang amat mencukupi dan limpahan baraka nya yang amat mencurahkan. Syukur 

Alhamdulillah. Tetapi manusia tidak bersyukur dan mereka lupa kepada kurnian Allah s w 

t.  Apabila orang melupai Allah, dan demi untuk memperingati akan Allah, maka Allah s w 

t  memberi hambanya mengharungi kesusahan dan rintangan dan menarik balik 

keselamatan dari mereka. Pelbagai masalah dan rintangan dilanda.  Kenapa? Kerana 

mereka melupa Allah s w t. Semua orang baik orang mukmin atau orang kafir tidak 

melihat akan nikmat yang mereka mengecap selama ini. Mereka tidak bersyukur kepada 

Allah dan sentiasa meminta lebih lagi. Justru itu Allah melanda kita beberapa masalah dan 

musibah agar memberi amaran kepada kita seketika ini.  

Keembali lah kepangkuan Allah s w t dan jangan lupa kepada Allah s w t. Semua 

perkara tertakluk kepada kekuasaan tangan Allah. Jika anda tidak lupa kepada Allah , dan 

walaupun seluruh dunia ini terbakar, tiada apa yang akan jadi kepada anda.  
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Tetapi walaupun anda berada di tempat yang paling elok di dunia, ia akan 

membakar anda daripada dalam. Walaupun anda kelihatan selamat dan baik dari luar, jika  

Allah hendaki anda akan bakar dari dalam. Tetapi manusia akan rasa kepuasan nikmat jika 

mereka tidak lupa kepada Allah. Allah tidak akan menghukum mereka dan tidak memberi 

mereka kesusahan atau musibah dan mereka tidak akan peduli jika seluruh dunia 

membakar.  

Berkisar kepada kejadian kejadian yang terkini orang bertanya, “Kenapa ini semua 

berlaku?” Satu dari telinga kita dipulas sekarang. Amaran nya : Jangan melampaui batas, 

Jangan lupa kepada Allah dan berilah perhatian kepada yang haram dan yang halal. Makan 

lah yang halal dan cari lah yang halal. Insya Allah  manusia akan dipimpini kejalan yang 

benar. Moga musibah dan ujian akan terhindar dari melanda. 

Masalah kaum  majorti adalah amat penting. Untuk kaum minority ujian yang 

diberi oleh Allah Azza wa Jalla cukup lah bagi mereka. Semua perkara ada di dalam 

kekuasaan tangan Allah. Jika dia kehendaki maka jadilah ia. Jika dia tidak takdirkan nya 

maka ia tidak jadi. Perlindungan atau keselamatan itu dari Allah. Mari lah kita berlindung 

di bawa arash Allah. 

Banyak kehidupan bermasalah di permukaan dunia ini. Merata rata tempat. Tetapi 

negara kita ini dilindungi dengan berkat kesalihan orang orang yang terdahalu. Ada 

pepatah menyebut “Keselesaan menikam” . Lebih selesa atau lena mereka, maka mereka 

menuntut lebihan lagi dan mereka jadi rakus dan lupa. Mereka lupa dan alpa akan 

kenikmatan yang sekian lama mereka mengecapi. Mereka tidak mensyukuri akan nikmat 

itu. Maka jangan lah kita tidak mensyukuri akan nikmat Allah dan marilah kita berlindung 

bawah naungan Allah.  

Moga Allah melindungi negara in dan Ummat Muhammad. Kerana ini adalah ibu 

negeri Ottomans.  Seluruh dunia Islam memandang kepada kita. Ada serangan dari merata 

rata tempat. Serangan dari dunia kufr. Mereka berkata “Inilah kepala nya. Mari kita 

potong kepala nya. Biar ia tidak berkepala!”  Tanpa kepala mereka akan buat apa yang 

mereka kehendaki.  
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 Jangan lah kita membenarkan mereka memperalatkan kita dan jangan kita izinkan 

mereka membuat apa yang mereka suka, InsyaAllah. Mari kita berpaut dengan sekuat kuat 

nya kepada Allah dan Islam dan marilah kita jejaki perjalanan Rasulullah s a w dan patuhi 

lah perintah Allah s w t, InsyaAllah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

21 August 2015, Akbaba Dargah, Post-Hadra Sohba 

 


