
 

 
 
 
 
 

THE USER’S MANUAL 
PANDUAN PENGGUNA 

 
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 kepada Allah  kerana Dia  telah cipta kita sebagai anak cucu Adam, 

sebagai manusia. Ini adalah nikmat yang terbesar kerana Dia menundukan semua ciptaan 
nya kepada kita. Allah mencipta semua ciptaan nya di atas permukaan bumi ini demi 
untuk manfaat manusia. Manusia harus bersyukur, harus memuliakan dan memuji nya. 
Manusia tidak harus merungut. Allah mencipta semua dengan pertimbangan yang adil.  
Kullu shay’in bi mizaan.   

 
Manusia dengan fikiran yang tidak begitu waras  telah menghapus sebilangan 

ciptaan Allah ini. Bila mereka buat demikian maka tergugat lah pertimbangan itu. Allah 
 mencipta segala nya dengan keindahan yang rapi  pada tempat yang sesuai.  Allah  

mencipta semua ini untuk manusia mengguna nya tanpa baziran, tetapi manusia tidak 
menghargai nilai nya. Bila masalah eko atau kecacatan kepada alamiah terjadi maka 
manusia harus di persalahkan  atas tingkah laku nya 
 
 Bila sebarang alat dibeli ia akan di iringi dengan arahan untuk cara berguna. Allah 

 telah menerangkan kepada Manusia cara mengguna dunia ini. Allah telah terangkan 
cara melestari dunia ini. Tetapi manusia tidak hiraukan nya. Ada yang memotong nya dan 
membuang nya. Ada yang melihat nya tetapi kebanyakan orang telah menghapuskan nya 
tanpa melihat nya. Mereka memotong dahan yang mereka duduk dan meyalahkan orang 
lain.    
 Jangan menunding jari dan menyalahkan orang lain. Allah  telah mencipta yang 
terindah dan tersempurna. Anda mengikut ego dan mengikut kehendak syaithan. Anda 
telah hapus ciptaan yang terindah, ciptaan yang dicipta dengan penuh keindahan oleh 
Allah .   
 

Itulah sebab kita mesti berwaspada dengan tindakan kita. Dunia ini hanya 
sementara tetapi kita harus menyimpan nya untuk generasi yang akan datang, untuk orang 
yang datang selepas kita. Tetapi jangan lupa apa yang lebih penting ialah Allah telah 
berfirman agar kita bina hidup di dunia ini untuk akhirat.   

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anda telah hapuskan dunia ini tetapi jangan hapuskan akhirat juga.  Allah  telah 

memberi kita satu perumpamaan di mana jika kita tidak patuh kepada arahan nya kita akan 
menghadapi masalah yang tidak baik.  Dunia ini akan melalui dengan masa, tetapi jangan 
lah orang hilang akhirat nya dan manusia harus bina akhirat nya. Dunia telah di rosakkan 
tetapi hendaklah mereka membina akhirat nya.  Ini adalah amat penting. Tetapi ingat bila 
anda melakukan kerosakkan di dunia ini ia akan memberi kesan kepada akhirat kita dan 
anda akan di persoalkan atas tingkah laku anda. Anda akan di persoalkan: “Kenapa anda 
buat begini? Kenapa anda lakukan kezaliman itu? Kenapa anda menghancurkan nya? 
Kenapa anda tinggalkan yang tidak baik untuk generasi akan datang?”.  
 

 Jungjungkan kita Rasulullah  bersabda dengan maksud nya “Adalah sadaqah 
untuk mengalirkan sekentul batu di laluan jalan.” “Adalah berdosa jika kita buang air di air 
yang bersih.” Perumpamaan dua ini adalah cukukp untuk kita nyatakan. Lihatlah betapa 
penting perkara ini.! Ia bersangkut paut antara dunia ini dengan akhirat. Mereka yang buat 
salah harus bertaubat dan mesti lebih prihatin dari sekarang.  

 
Anda tidak di utuskan di dunia ini untuk membazir, untuk merosakkan dan 

menjahanamkan dunia ini mengikut nafsu anda. Ini adalah amanah, generasi akan datang 
harus bermanfaat. Anda akan memperolehi ‘Sadaqa Jariah’ – Sedakah Berterusan hingga 
ke akhirat jika anda membuat perkara yang baik, melaku amalan yang baik. Moga Allah 
senangkan orang untuk berbuat baik. Bukan lah senang. Moga Allah   tetapkan 
perjalanan kita dan jangan sesatkan kita.  
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

17 January 2016 / 7 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 


