
 
 
 
 
 

EVERYTHING OF HIS IS HOLY 
SETIAP MILIK NYA ADALAH SUCI 

 
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. 

 
Syukur Alhamdulillah, bulan Safarul Khayr berjalan dengan lancar dengan 

kebaikan. Insya Allah bulan baik untuk Muslimin.  Bila Allah Azza wa Jalla menurunkan 

bala’ ia memberinya  kepada orang yang patut dan padan menerima nya. Masa’lah atau 

musibah menimpa kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah.  Kadangkala ia 

menimpa kesetengah orang sebagai ujian dari Allah s w t. Mawlana Sheikh Nazim Q A S, 

sentiasa berdoa, “Moga Kebaikan nya di rahmati di atas kita dan kejahatan nya di turun ke 

atas mereka yang tidak beriman.”  

Walau apa pun terjadi, walaupun ia kelihatan tidak baik, Insya Allah pada akhir nya 

ia akan membawa kepada kebaikan untuk orang orang Islam. Akhir nya Islam akan 

berjaya dan menang. Kejayaan ini berdasar kepada firman Allah Azza wa Jalla yang Dia 

bersama kita. Allah (JJ) tidak pernah bersama orang orang kafir.  Dia bersama orang orang 

Muslim. Jangan khuathir dan takut, asalkan anda atas perjalanan menuju ke Allah. 

 إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا

“Inna ma’al ‘usri yusra.” (Sura Inshirah:6) Dari kesusahan datang nya kesenangan 

dengan izin Allah. Bulan Safar telah lalu. Bulan Rasulullah akan tiba. Rabi’ul Awwal bulan 

Mawlid. Bulan Kelahiran Rasulullah (SAW) dan kita harus menghormati nya.  

Apa sahaja yang milik Rasulullah (SAW), kita harus menghormati nya. Kita harus 

menghormati rambut nya dan pakaian nya. Kita harus menghormati Ahli Bayt nya dan 

semua kepunyaan nya. Dimana dia pergi dan dari mana dia datang kita harus 

menghormati nya. Kita mesti cinta semua sunnah nya dan kita mesti jejaki tingkah laku 

dan langkah nya.  

Sekarang, Insya Allah, Mawlidnya, hari kelahiran junjungan kita hampir sampai. 

Syukur kepada Allah kita harus menghormati bukan hanya hari kelahiran nya tetapi 

sepanjang bulan Rabiul Awal. Apa makna  Rabi’ ?. Nama nya berhubung dengan musim 

berbunga yang penuh dengan keindahan nya (beautiful spring, the month of spring, and 

springtime). Allah (JJ) melakukan seindah indah nya untuk Rasulullah (SAW).  
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Jika anda mahukan keindahan dan kecantikan hendaklah anda menjejaki tingkah 

laku nya dan menghormati dia. Apa jua milik nya, tempat dan masa dia di lahirkan, tempat 

dan waktu yang dia berjalan, dan setiap amalan dia adalah semua suci, tempat suci, dan 

hari suci. Untuk menghormati nya adalah suatu amalan yang di terima disisi Allah s w t. 

Insya Allah kita akan menerima  syafaat Rasulullah (SAW).  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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