
 

 

 

 

THE RELIGION IS ISLAM 

SEBENAR BENAR AGAMA IALAH ISLAM 

 

  

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. 

 

Di mana sahaja Allah Azza wa Jalla menghantar agama Islam, di situ lah cahaya  
Allah akan memancar. Syukur kepada Allah.  Ia menjadi tempat perlindungan untuk orang 
di sana. Islam memberi keperluan dan menunaikan hajat pemastautin itu. Bukan hanya 
keperluan dalam bentuk materialisma tetapi dalam bentuk rohaniah. Ini berdasar kepada 
fakta yang manusia bukan hanya di bentuk dari bahan tetapi di sertai dengan roh. Perkara 
yang bermanafaat di jadikan untuk badan dan roh mereka. 
 
Negara India, sebuah benua yang besar adalah sebuah negara yang diselibungi dengan 
kegelapan sebelum kehadhiran Islam.  Rakyat nya di layani sebagai binatang atau lebik 
rendah dari binatang.  Apabila Islam sampai, ia menjadi suatu pimpinan untuk rakyat nya. 
Negara itu pesat membangun dan mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Pada 
masanya yang sama Syaithan tidak akan berduduk berdiam diri. Dia tidak akan duduk 
berdiam diri hingga ke hari qiyamat. Apabila Syaithan melihat kebaikan maka dia 
menentang nya. Apabila dia melihat keindahan Islam ia akan memutar belit dan 
menghancurkan nya. 
 

Apabila orang barat mendengar penyerapan Islam di India, mereka bergegas ke 
negara itu. Mereka ke sana demi menuruti nafsu pemikiran yang bodoh yang bersesuaian 
dengan ego mereka.  Jika mereka biarkan penyerapan Islam, besar kemungkinan setengah 
dari rakyat nya menjadi Muslim.  Mereka meletak banyak tekanan atas rakyat itu.  Mereka 
memukul dan menyumpah mereka yang memilih Islam sebagai agama mereka dan mereka 
memaksa mereka kembali kepada agama mereka yang lama. Tetapi dalam Islam tiada 
paksaan.  Saya kemukakan berulang kali persoalan adakah orang Islam atau orang lain di 
India ingin menganuti agama Hindu ini.  Mereka jawab hanya orang dari luar negara 
tertarik dengan agama ini. Agama Hindu dihiasi dengan keindahan di luar dan ia cuma 
indah bersesuaian kepada ego orang barat ini. Mereka menganuti agama ini dan mereka 
fikir yang mereka mencapai kemajuan.  Mereka fikir mereka dapat cari apa yang mereka 
hajati, untuk mencari kesempurnaan dari kekosongan kerohanian mereka.  Mereka cuba  



 
 
 
merempuh perjalanan itu tetapi akhir mereka gagal mencapai nya.  Mereka akan 
mengalami kekecewaan di dunia dan akhirat. 

. 
Jangan anda sesat dari perjalanan Allah. Agama yang sebenar benar nya ialah Islam. 

Suatu agama yang berdasar atas fikiran dan nafsu bukanlah agama yanag benar. Mereka 
juga berkata ini bukan suatu agama. Bagaimana pula banyak kuil kuil yang di bina dan di 
hiasi dengan patung patung berhala,jika ia bukan suatu agama.?  Apa itu sebenar nya? 
Mereka tidak dapat menjawab. 

 
Syaithan meletak orang dalam situasi yang amat memodohkan dan tidak masuk 

akal. Sebenar nya ia bersenda gurau dan mengusik orang. Mereka melakukan beberapa 
perkara yang keji dan mengakui diri mereka sebagai orang yang terpelajar dan orang yang 
amat maju di seluruh dunia. Tetapi pengajian  mereka bukan lah atas dasar ilmu tetapi atas 
dasar kejahilan. Inilah yang menyebab orang sesat dan menuju ke kemusnahan. Izinlah 
kami berkata, moga Allah memberi kita fikiran yang waras. Syukur kepada Allah, Islam itu 
senang. Sesiapa yang terikat dengan nya maka, Allah insya Allah akan memberi 
keuntungan di dunia dan di akhirat . 

  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
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