
TURNING HEARTS 
MENGUBAL HATI 

 
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. 

 
Moga moga Allah merahmati kita dengan jemaah yang baik. Tariqah kita berkukuh  

atas landasan sohbah dan menuai kebaikan dalam jemaah yang baik. Jika Allah Azza wa 

Jalla hendak kebaikan untuk  saseorang, dia akan di himpunkan dengan orang orang yang 

baik dan saleh.  Allah (JJ) mengenal pasti orang yang baik itu.  Orang yang menghormati 

Allah, Hadrat Rasulullah s a w dan para Mashayikh, InsyaAllah  akan jadi orang yang baik 

dan akhir hayat mereka juga akan jadi orang yang baik. 

Itu lah sebab Allah Azza wa Jalla amat mengetahui kepada siapa. kebaikan itu harus 

dianugerahkan. Telah termaktub dalam sebuah Hadis Shariff, “Allah (JJ) mengubal hati 

hati orang yang dia kehendaki.” Maka itu jangan lah enagkau pandang hina kepada 

sesiapa. Allah boleh membuat seorang yang jahat menjadi baik dan seorang yang baik 

menjadi jahat. Semua itu tertakhluk kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah s w t.  Ini 

adalah kuasa mutlak, nikmat dan rahmat Allah s w t.  

Moga (JJ) menyenangkan orang yang baik untuk berkhidmat kepada Islam. Sebab ini 

adalah akhir zaman. Ada orang menyangka dia berbuat baik tetapi sebenar nya ia tidak 

baik. Mereka salah tafsir Islam dan mengikut andaian fikiran mereka dan menyesatkan 

orang dari jalan yang benar. Perjalanan Hadrat Rasulullah (SAW) amat terang. Jalan yang 

benar hanya satu. Ada orang alim yang mengaku fasih dalam Quran dan Hadith telah 

menyesatkan orang dari jalan yang lurus. Moga Allah s w t tidak menyesatkan kita dari 

jalan yang lurus.  Moga Allah (JJ) tidak menyesat umat ini dari jalan yang lurus, InsyaAllah. 

Umat ini adalah bagai Imam kepada Islam dan bagai pelita Islam. Rasulullah 

bersabda maksud nya “Jika anda berasuah maka Allah akan ganti yang lebih baik. Kaum 

yang akan berkorban jiwa raga, fikiran dan darah demi untuk Islam.. Mereka menjadi 

hami, ia itu seorang yang mempertahankan Islam. Kini dunia Islam memerhati nya. Semua 

orang ada harapan.  

Kita  bersama Allah. Dan Allah tidak akan membenarkan kita sendirian, 

InsyaAllah. Moga Allah (JJ) melindungi orang orang yang baik, InsyaAllah. Moga Dia 

merahmatii kita dengan galungan Madadnya (sokongan) dan moga pertolongan dia  

sampai kepada kita dengan pandangan rahmahnya. Moga kita semua terus berkhidmat 

kepada nya, InsyaAllah.. 



 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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