
 
 
 
 

WE ARE GETTING BY 
KITA DALAM PERJALANAN 

 
 

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. 

 
Ada banyak simpulan bahasa atau peribahasa di dunia ini. Ada yang menyebut 

dalam bahasa Inggeris  “We rub along.” Kita meneruskan hubungan yang baik. Macam 

mana kita ‘rub along’ atau meneruskan hubungan yang baik.. Umum nya orang dibahagi 

kepada dua golongan apabila mereka bangun di pagi hari.. Ada yang bangun dengan 

lafazan zikr atau mereka bangun dengan lalai tanpa berzikir (ghaflat). Ada orang yang 

berzikr di waktu subuh, bershalat subuh, bersarapan, bershalat Dhuhr, Asar, Maghrib dan 

Isha. Mereka terus membaca Quran dan selepas itu mereka tidur. Ini suatu hari yang 

bermakna telah lepas..  

Golongan lagi satu tidak tahu mengamalkan perkara perkara tersebut. Mereka tidak 

tahu bagaimana hari berlalu dan terus hidup setiap hari tanpa amalan. 

 Hari kedua kita teruskan hidup kita dengan aturcara yang sama. Begitu juga hari  

ketiga dan seterusnya. Inilah putaran hidup kita . Setiap hari masing masing golongan 

membuat perkara yang sama..   

Golongan satu melakukan putaran hidup yang baik. Golongan kedua yang tidak 

mengingati Allah adalah dalam putaran hidup yang tercela atau kejam (vicious cycle) . 

Golongan ini menjalankan putara hidup yang tidak bermanafaat. Hidup mereka kosong. 

Seperti lalang, seperti haiwan, hidup tidak bermakna. Haiwan juga mempunyai putaran 

hidup tetapi haiwan lebih baik, mereka mengingati Allah. Sesiapa yang tidak menerima 

atau mengakui Allah adalah berbahaya kepada masyarat dan kemanusiaan.  

Begini lah putaran alam semesta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al Quran: 

 َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَر ٍّ لََّها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ 

“Wash-shamsu tajri limustaqarrin laha, thalika taqdiru al-Aziz al-Alim.” (Sura 

Yasin:38) [Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke 

tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, lagi Maha 

Mengetahui;]   Kita dalam perjalanan. Di mana hala tuju kita ? Kita menuju kepada Allah. 

Ada yang berkata, “Tidak jelas perjalanan nya”. Tetapi perjalanan nya jelas. Alam semesta 



 

 

 

 ini menuju ke Allah Azza wa Jalla, dan tiada tempat lain yang hendak di tuju. 

Demi sebab ini kita harus kembali kepada Allah dan mengingati Allah. Jangan jadikan 

putaran hidup yang tercela atau kejam ini menjadi putaran hidup kita . Moga moga hidup 

kita bermanafaat, Insya Allah.. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

18 November 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 


