
 

 
 
 
 
 

FORGETTING 
LUPA 

 
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. 

 
Dunia ini bukan lah tempat yang selesa atau menyenangkan. Dunia ini bukan lah 

tempat untuk istirehat. Dunia ini ialah tempat ujian, tempat penuh  dengan masalah. 
Setiap perkara yang membawa kepada ketidakselesaan ada di dunia ini. Orang boleh jadi 
kaya, sekaya mungkin atau setinggi mungkin. Tetapi dunia ini bukan lah tempat kekal 
abadi. 

 
Tempat yang kekal abadi ia lah di akhirat. Dunia ini tempat ujian. Adalah 

kebijaksanaan Allah هلالج لج manusia bertindak seolah olah nya mereka akan tinggal di dunia ini 
selama lama nya dan mereka lupa.  “Insan” (istilah untuk manusia) asal perkataan dari 
nisyan” ( kelupaan), maka makna insan ialah lupa. Jika mereka tidak lupa mereka akan 
menanggung dengan penuh kesusahan. 

 

Allah هلالج لج memberi kita NIKMAT LUPA supaya orang tidak di seksa, atau 
menderita dengan peristiwa yang berlalu. Peristiwa pahit ini akan berlalu dan di lupa. 
Sebalik nya pula manusia juga lupa akan hari kematian nya yang pasti akan datang. Bila 
dunia dalam hura hara seperti kini hari, barulah manusia mengingat kewujudan Allah, 
mereka ingat akhirat dan mereka mengucap “Allah”.  

 
Ramai di antara mereka bila mereka mengecap keselesaan, peringatan hari akhirat 

dan  kematian tidak akan muncul. Ramai tidak akan ingat. Mereka akan laungkan nama 
“Allah” bila dilanda malapetaka seperti peperangan, serangan,  keseksaan atau gempa 
bumi. Kadangkala ego kita perlu di uji dengan satu rangsangan baru supaya kita dapat 
melaungkan nama “Allah”. Kita harus melaungkan nama “Allah” tanpa ujian atau 
rangsangan, supaya kita sentiasa di rahmati dengan barakah Allah dan selamat bawah 

naungan Allah هلالج لج, InsyaAllah. Sepertimana kami nyatakan, Allah هلالج لج kadangkala memberi 

kita ujian secara kejutan supaya merangsang kita agar tidak lupa dengan Allah هلالج لج.  
 

Moga Allah هلالج لج menjaga negara Ottoman ini dengan selamat. Ini negara Ottoman. 
Itu lah sebab syaithan dan orang kafir menyerang kita.  Mereka serang orang orang 
Muslim, tetapi ini yang paling banyak. Ini kepalanya yang tinggal. Mereka cuba  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

hapuskan nya juga, tetapi mereka akan gagal dalam percubaan itu. Dengan izin Allah هلالج لج 
mereka akan di hapuskan.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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