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SPIRITUAL GIFTS 

HADIAH KEROHANIAN 

 

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. 
 

Alhamdulillah, Allah menyenangkan urusan kita dan kita dapat pergi ke India. Kita 

menziarahi orang orang shaleh di sana.  Inshallah kita tidak balik dengan tangan kosong 

dan kita kembali dengan barakah (fayd) mereka.  MasyaAllah orang di sana shaleh dan 

waraq tetapi mereka datang dari pelbagai bahagian. Insya Allah orang yang jumpa kita 

akan menunjuk jalan yang benar. 

MasyaAllah orang di sana amat baik. Petugas petugas yang menjaga maqam di situ 

seperti Maqam Hadrat Imam Rabbani and Hadrat Abdullah Dahlawi, adalah orang orang 

yang amat baik. Mereka melaksanakan kerja dengan baik, tetapi di tempat lain mempunyai 

orang orang yang bercampur. Tariqa amat penting. Ia mengajar kita tentang kepentingan 

beradab dan mengajar kita tentang kemanusian. Adalah baik jika kita mengikut tariqa 

untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. 

Mereka adalah tiang keislaman di sana. Di tempat lain tiada orang orang Islam, 

hanya mereka yang tinggal. Apakah petanda ini? InsyaAllah pada masa depan, tempat 

tempat itu akan penuh dengan orang orang Islam, InsyaAllah. Shaykh Mawlana kita 

berkata, “Saya harap negara ini semua nya orang Islam.”  InsyaAllah dengan barakah 

mereka ia akan berlaku. Tiada perkara yang susah untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka di 

merata rata tempat..  

Seperti seorang askar yang berjaga satu malam dari serangan musuh lebih baik dari 

beramal siang dan malam untuk serataus tahun. Orang orang shaleh itu merai pahala 

amalan itu hingga ke hari kiamat. Syukur kepada Allah, dimana mereka berada, mereka 

tidak akan tinggal kosong orang orang yang menziarihi mereka dan dihantar balik dengan 

hadiah hadiah. Hadiah Rohaniah. Itu lah yang penting. Materialisma tidak penting. 

Materialisma tidak bertahan lama tetapi hadiah kerohanian adalah lebih penting. Mereka 

tidak akan kembalikan orang itu dengan tangan yang kosong. InsyaAllah, kita datang 

dengan hadiah. InsyaAllah, moga Allah beri hadiah hadiah ini kepada semua. 
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Bulan Safar, Safar ul-Khayr, hampir sampai. Moga bulan Safar ini baik untuk kita 

semua, InsyaAllah.  Moga kejahatan datang ke orang orang yang tidak percaya kepada 

Allah. yang melawan Allah.  Moga kebaikan datang kepada kita InsyaAllah. Moga 

kejahatan nya dialihkan kepada musuh musuh Islam. Musuh musuh Islam telah menjadi 

terlalu liar. Moga Allah hantar semua kejahatan bulan ini kepada mereka. 

Adab pada bulan ini, seperti di pesankan oleh Shaykh Mawlana  ialah: Tiga  Kalima 

Shahadat, 70 Astaghfirullah,dan jangan lupa bersadaqah. Bila keluar dari rumah letak kan 

sadaqa dalam kotak. Kemudian anda boleh agihkan kepada orang miskin dan 

memerlukan. Banyak yang memerlukan. InsyaAllah bulan ini akan berlalu dengan baik dan 

kita akan sampai ke bulan Mawlid, InsyaAllah.  Kita akan laksanakan kegiatan  Mawlid 

InsyAllah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

13 November 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 


