
THE TRUST 
AMANAH 

 
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. 

 

Allah berfirman - perkara yang Dia amat cintai pada  seorang muslim ialah apabila 

dia mempunyai akhlaq yang baik (husnul khuluq).  Ini adalah persoalan peradaban 

atau  moral. Ini adalah suatu pepatah kata atau maxim yang indah dalam Islam. 

Ada banyak perkara dalam persoalan adab dan moral. Satu daripadanya ialah sifat 

Amanah. Nama Indah Rasulullah s a w ialah Muhammad al-Amin. Sebelum 

kerasulan nya semua Orang kenal dia sebagai seorang yang amat BERAMANAH 

DAN TIDAK PERNAH BERBOHONG. Bila seorang hendak bermusafir mereka 

akan menyerahkan harta mereka sebagai amanah untuk disimpan kepada junjungan 

Rasulullah s a w. 

Amanah adalah perkara yang amat penting. Janganlah kita kianati amanah yang 

dipercayakan kepada kita. Amanah bukan lah perkara yang senang untuk 

ditanggung. Syaithan akan sentiasa mengoda ego atau nafsu orang ini supaya 

mengkhianati amanah itu. Sesiapa yang lemah dengan ego mereka tidak boleh 

menanggung amanah. Untuk menjadi seorang yang Beramanah bukan lah perkara 

yang mudah. 

Rahsia yang Allah ingin sampaikan telah diserahkan kepada kebanyakan mereka. 

Allah Azza wa Jalla berfirman "Sanggup lah kamu menerima amanah ini.?" 

Mereka semua menolak  kecuali Manusia yang sanggup menerima ini. Manusia 

amat kejam dan jahil. 

Hanya segelintir orang yang berkemampuan untuk menanggung Amanah. Amanah 

bukan hanya masalah materialisma tetapi adalah juga perkara kerohanian. Orang 

yang beriman telah menerima nya. Mereka akan menanggung nya hingga keakhir 

hayat. Sebagai mana kita katakakan, ini adalah perkara materialisma dan 

kerohanian. Jangan anda terjerumus dan mengkhianati bila anda diberi amanah. 

Sesiapa yang mengabaikan tanggung jawab ini akan menerima padah nya di dunia  



dan akhirat. Mereka akan berkata, "Ini bukanlah orang yang Beramanah dan dia 

adalah seorang yang Penipu." Dia tidak akan di hormati. Apa yang membuat 

seorang manusia menjadi seorang insan yang kamil ialah akhlak atau moral nya 

yang baik. Tanpa akhlak dan moral mereka akan keluar dari kemanusian nya. 

Moga  Allah memberi kita kekuatan untuk menanggung Amanah ini. Inshallah.Wa 

Minallah at-Tawfeeq.Al-Fatiha. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

1 December 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 


