
 

ANG PAGMAMAHAL SA ALLAH ANG KALIGTASAN 
 

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. 

 

Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

َُفَاق ُ  تَّبِع ونِيُي ْحبِْبك م ُاّللُهْلُإِنُك نت ْمُت ِحبُّوَنُاّلله
“Qul in kuntum tuhibbunAllaha fattabi’ooni yuhbibkum Allah.” (Aali Imran:31) 

Ang linya mula sa Qur’an na nagsasabing “If you love Allah, follow me so that Allah may 
love you.” Maaring mahal mo ang Allah pero ang mahalaga ay kung Mahal ka 
niya.Pinakita ng Allah ang daan, Mahalin dapat at sundan ang Propeta Muhammad alayhis 
salatu was salam upang mahalin ka ng Allah. 

 
 Mahal ng Allah (JJ) ang kanyang nanaisin at di niya mahal ang ayaw niya. 

Dinadalan ng Allah ang mahal niya sa magandang daan. Ang pagmamahal sa Allah at 
Propeta Muhammad ang kaligtasan at kagandahan. Mahal ng Allah ang gusto niya at hindi 
ang ayaw niya. “Innallaha la yuhibbul kafirin; Innallaha la yuhibbuz zalimin; Innallaha la 
yuhibbul fasiqin.” Hindi Mahal ng Allah ang masasama, malulupit na pinuno at 
makasalanan.  

 
Ang ilang tao ay nagsasabi na ginawa tayo ng Allah at mahal niya lahat. Pero Mahal 

ni Allah ang kaniyang Mahal at di niya Mahal ang ayaw niya. Di ka makakapigil sa 
kagustuhan ng Allah. Kaya dapat sundan mo ang daan patungo sa Allah para ika’y 
kanyang Mahal. Wag kang mag-alala sa oras na ika’y mahal na ng Allah.  

 
Kailangan natin malaman ang halaga ng mga importanteng bagay. Ang mga 

kayamanan at ari-arian ay walang halaga. Ang mahalaga ang makuha ang pagmamahal ng 
Allah. Pagkatapos nun ay bibigyan ka ng Allah ng maraming biyaya. Mahalin natin ang 
Allah. In Sha Allah na tayo ay mahalin nga Allah. Gawin natin ang gusto ng Allah at tayo 
sana’y mahalin ng Propeta Muhammad alayhis salatu was salam.  

 
1. Fasiq 

 

 
 



 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 

 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
21 February 2016/12 Jumada al-Awwal 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


