
 

 
 
 
 
 

THE BEST BOSS 
 

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. 

 
Manusia berkerja untuk menyara kehidupan. Dia mencari suatu perkerjaan yang baik 

lagi mantap dan seorang majikan yang baik yang tidak curi duit nya. Banyak majikan 
mencuba menarik balik hak hak perkerja. Terutama sekali bila perkerja adalah perkerja tanpa 
permit. Amat mudah untuk majikan menafikan hak hak mereka.  
 
  Perkerja itu berkerja 5-10 bulan dan majikan berjanji akan beri dia gaji pada bulan 
yang akan datang. Akhir nya gaji di tangguh dan langsung tidak di bayar. Tiada tempat untuk 
perkerja mengadu. Jika dia mengadu dia akan di hantar pulang dan ini akan menimbulkan 
masalah. Maka sebab itu cari lah majikan yang kukuh dan baik.   
 

Siapa majikan yang terbaik? Allah jawapan nya. Berkerja untuk Allah. Bila anda 
berkerja untuk Allah  dia memberi dengan kadar 10 : 1, kadang kala Dia memberi 100 
:1,  Dia memberi 700 : 1 dan dia mampu beri lebih dari itu. Marilah kita berkerja untuk 
Allah . Dia memberi hak kita berlipat ganda.  

 
Jika anda berkerja tanpa permit untuk mendapat lebih, anda di khuathiri ditipu. 

Majikan itu adalah Shaytan bertopengkan manusia. Dia menyuruh anda berkerja dan tidak 
memberi hak anda. Anda berkerja bertungkus lumus dan akhir nya anda akan kerugian dan 
anda tidak akan dapat apa apa hatta 5 sen. Semua usaha anda tidak akan berhasil. Sebalik 
nya anda akan di seksa dan ini tidak baik untuk akhirat.  

 
 Kita harus awas akan masalah ini, semua perkara ini berkenaan dengan Allah . 
Kita harus mematuhi semua perintah Allah  , demi untuk hayat kita di dunia dan di 
akhirat di bina dengan mantap.  
 
 Ada banyak orang yang tidak berhati perut yang mengikut hawa nafsu ego nya. 
Mereka adalah perkerja perkerja Shaytan dan mereka adalah hamba hamba syaitan. Kita 
harus berusaha untuk menjadi abdi kepada Allah m menjadi hamba kepada Allah . 
Sesiapa yang mengikut Allah  akan berjaya.  
 
 



 
 
 
  
 

 
 
 
Moga Allah  memberi kita hidayat untuk terus mengikuti perjalanan ini, 

InsyaAllah.  Jangan lah kita bergaul dan berurusan dengan penjahat, majikan yang jahat. 
Yang paling benar dan kukuh ialah Allah . Hanya Allah sahaja yang kita letak 
kepercayaan kita. Jangan berurusan dengan majikan yang tidak ada maruah dan martabat. 
Moga Allah memberi kita pimpinan, Moga kita tidak sesat dari jalan yang benar, InsyaAllah.  
. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

10 January 2016 / 30 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 


