
 
 
 
 

DO NOT RUN AWAY 
JANGAN LARIKAN DIRI 

 
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. 

 
 Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

 ُ ِّ َواّلله يلٍَة َغلَبَْت فِّئَةً َكثِّيَرةً بِّإِّْذنِّ اّلله ن فِّئٍَة َقلِّ ينَ َكم مهِّ ابِّرِّ َمَع الصَّ  

 

“Kam min fi’atin qalilatin ghalabat fi’atan kathiratan bi’iznillah, wallahu ma’assabirin.” 

(Sura Baqara:249) Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya 

menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah (sentiasa) bersama-sama 

orang-orang yang sabar.  

Bila Allah Azza wa Jalla kehendaki, Dia akan memberi kemenangan kepada 

golongan yang sedikit ke atas golongan yang banyak. Tiada perasaan takut bila kita 

bersama Allah s w t. 

Adalah berdosa untuk lari dari perperangan. Makna nya jika seorang  menarik diri 

dan lari dari medan perperangan, maka ia melaku suatu dosa besar.  Ia sama sahaja hukum 

nya membunuh seorang atau meminum arak. Perasaan takut terhadap musuh dan menarik 

diri di medan perperangan adalah suatu dosa besar. 

Bersamalah dengan Allah dan ingatilah kepada Allah supaya kamu tidak melarikan 

diri jika berhadapan dengan kesusahan.  Baik apa sahaja kesusahan yang kamu alami, 

berhadapan lah dengan nya dan pasti Allah akan menolong kamu. Pertolongan datang dari 

arah yang kamu tidak sangka dan perkara yang kamu ingini dan perlu akan sampai, Insya 

Allah.  

Sekarang kita lihat seluruh dunia menentang Islam, menyerang kita. Walaupun kita 

adalah golongan yang sikit, bila Allah Azza wa Jalla  menolong, mereka tidak boleh 

membuat apa pun, Insya Allah. (keadaan orang Turki di Syria). Jika senjata seluruh dunia datang, 

kemenangan akan dicapai kepada orang yang bersama dengan Allah s w t Insya Allah. 

Moga Allah menolong mereka yang di zalimi. Moga Allah memberi mereka 

kemenangan. Kami ziarahi ditempat itu dengan Mawlana Sheikh. Insya Allah dia menjadi 

suatu dari sebab untuk kemenangan mereka. 



 
 
 
 
 
 
Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

21 November 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 


