
 

 
 
 
 
 

THE SHAYKH SAYS THE TRUTH 
SHAYKH ISTIHAR YANG HAQ 

 
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. 

 
 Bab Pepatah yang berbunyi, “Ma aradash shaykh.” Sesiapa yang mengikuti seorang 
shaykh perlu patuh dengan kata kata shaykh. Yang penting menjejaki perjalanan yang di 
tunjuki oleh shaykh itu dan jangan bersandar hanya kepada ilmu yang anda ada. Kadang 
kala mereka berkata “Bukan begitu, sebenar nya begini.”  Shaykh itu akan berkata baik 
lah;  tetapi pada hakikat nya anda perlu lakukan apa yang di suruh oleh  shaykh itu, (yang 

sentiasa mengamalkan syariah dan sunnah Rasulullah  ) 
 
 Makna nya jika anda percaya kepada shaykh itu, maka hendak lah anda mengikuti 
shaykh itu. Pada masa kini ramai yang mendakwa diri mereka sebagai shaykh. Sesiapa yang 
mengikuti shaykh yang tidak tulen akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Dosa nya 
akan di tanggung oleh orang yang mengakui diri mereka sebagai shaykh. 
 
 Perjalanan yang di tunjuk oleh Mawlana Shaykh Nazim Al Qubrusi (QS) ialah 
untuk mengikuti seorang shaykh yang di iktiraf. Anda datang dengan kekosongan dan 
pulang dengan penuh hikmah. Jika anda datang dengan perasaan anda sudah berisi maka 
anda tidak akan capai matlamat nya. Anda akan pulang dengan tangan yang kosong. Jika 
anda susah untuk terima yang Haq, dan perkara Haq  wajib dan fardhu atas kami untuk 
menyatakan, maka anda pasti akan tenggelam dalam kesusahan untuk menerima ilmu. 
Kita perlu menyatakan perkara perkara yang Haq. Bab pepatah berkata “La hayaa fiddin.” 
Tiada malu dalam perkara agama. Jangan malu dengan sesiapa dan perkara yang Haq 
mesti di istiharkan.   
  

Itulah sebab kita memaksa diri kita  untuk menyebut yang Haq. Ia harus di terima 
di sini. Ini bukan tempat yang memaksa orang menghadhir, ia adalah suatu tempat yang di 
hadhiri oleh orang yang datang dengan penuh kerelaan hati. Tiada paksaan di sini. Sesiapa 
yang ingin kebenaraan akan menerima nya dan sesiapa yang tidak dapat menerima yang 
Haq maka tempat ini bukan lah untuk dia. Kami tidak boleh uruskan Tariqa mengikut 
kehendak hawa nafsu masing masing. Kami harus menyatakan yang Haq. Moga Allah  
tidak menyesatkan kita dari yang Haq. Moga Allah  tidak benarkan sesiapa mengikut 
ego nya. InsyaAllah moga kita bersama dengan Yang Haq.  



 
 

 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 

 

 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

10 February 2016/1 Jumada al-Awwal 1437 

Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


