
 

 
 
 
 
 

THE NEEDY PERSON 
ORANG YANG MEMERLUKAN 

 
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. 

 
Menolong orang menarik perhatian Allah .  Pasti kita akan capai Keredhaan 

Junjungn kita Rasulullah  dan Keredhaan Allah .  Adalah suatu amalan yang  baik 
untuk menolong orang. Untuk Orang yang menerima pertolongan, di nasehati dengan : 
“Ittaqi sharra man ahsanta ilayh.” “Jangan cederakan orang yang membuat baik kepada 
anda” dan sebalik nya lindungi lah diri anda dari orang yang berbuat baik kepada anda.  

 
 Ini ialah hawa nafsu ego manusia. Ego yang jahat tidak mengenal kebaikan, ia tidak 
mengenal budi orang dan ia membuat orang yang memberi pertolongan merasa menyesal. 
Orang yang memberi harus teliti kepada siapa pertolongan itu di beri, bagaimana hal 
orang yang menerima itu. Sudah semesti nya orang akan di nilai dengan niat masing 
masing. Adakala  orang yang menerima tidak layak menerima pertolongan anda. Allah  
akan menerima mengikut niat seorang itu. Tetapi pertolongan itu harus di beri kepada 
orang orang yang amat memerlukan. Orang pasti akan memberi.  Mereka memberi 
dengan fikiran “Agar pertolongan ini sampai ke tempat yang baik. Orang orang yang layak 
menerima nya.”  
  
 Ada kalangan orang bila mereka menerima kebaikan, mereka tidak menghargai nya 
dan buang di tempat sampah sarap. Anda membuat baik kepada seorang tetapi orang itu 
beli rokok dan barang lain yang tidak bermanfaat. Tanggung jawab diletak atas orang yang 
menerima itu. Orang yang berbuat baik sudah lepas dari tanggung jawab menolong nya. 
Jangan lah ketinggalan dengan tidak menolong orang tetapi beri lah kepada mereka yang 
layak dan memerlukan. Dunia ini sekarang penuh dengn orang yang memerlukan dan 
orang yang miskin.   

 
Bila anda memberi,  Allah  memberi anda 10 kali ganda dan 100 kali ganda  nya. 

Kepada mereka yang menerima,  mesti berwaspada juga kerana anda telah di beri atas 
dasar keperluan anda. Jika anda membuang nya atau salah guna nya anda telah berdosa 
dan Allah  akan letak anda dalam keadaan yang lebih teruk. Anda harus bersyukur dan 
berterima kasih.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allah  cinta orang yang bersyukur atas nikmat pemberian nya. Allah mencintai 

orang yang bersyukur “Wallahu yuhibbush shakirin.” Ini adalah amat penting. Allah 
menambah nikmat nya kepada mereka yang bersyukur dan menarik balik barang milik dari 
orang yang tidak bersyukur.  

 
Inilah bahaya nya ego manusia. Ego dan syaitan mendorong membuat kejahatan. 

Maka jangan lah ikut ego kita dan janganlah kita menjejaki langkah syaitan. Moga Allah   
selamatkan kita dari kejahatan yang durjana.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

12 January 2016 / 2 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


