
 

 
 
 
 
 

HADRAT IBRAHIM (AS) 
 

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. 

 

Allah هلالج لج menghantar para nabi untuk kita mengikut perjalanan mereka. Sebentar 
tadi kami terbaca bahawasanya Nabi Ibrahim Alayhis Salam adalah satu model yang baik 
untuk kita mengikuti. Bapa kepada Ibrahim Alayhis Salam tinggalkan dia kerana bapa dia 
dalam kesesatan.  Nabi Ibrahim Alayhis Salam tidak mahu bantah perintah Allah dan Dia 

hanya bershalat dan memohon untuk pimpinan kepada Allah هلالج لج sahaja.  
 

Jangan sesat dari perjalanan Allah هلالج لج.  Allah tidak ciptakan kita bukan untuk 
mengikuti selain Dia dan sesat dari landasan yang benar. Anda menyesatkan diri anda 
sendiri. Nabi Ibrahim Alahis Salam menunjuk kepada kita suatu contoh yang indah  dalam 
segala aspek. Allah mengkurniakan Nabi Ibrahim Alayhis Salam segala nya, kemuliaan 

bagi dia. Semua yang dia laksanakan adalah untuk Allah هلالج لج.  
 

Allah هلالج لج beri dia Hadrat Nabi Ismail Alahis Salam. Adalah kebijaksanaan Allah 
memerintah Nabi Ibrahim Alahis Salam untuk tinggalkan Nabi Ismail Alahis Salam di 
kota Mekah al Mukarramah. Dia tinggalkan mereka tanpa ragu ragu kerana ini adalah 

perintah Allah هلالج لج.  Allah هلالج لج memerintah mereka untuk baik bina Kaaba yang sedia ada 
sejak zaman awal dunia di ciptakan dengan bahan dari Baytul Ma’mur. Penghormatan ini 
di beri kepada Ibrahim Alayhis Salam. Allah akan tarik balik jika dosa manusia terlalu 
banyak. 
 
{Hajar Aswad merupakan batu termulia. Dia berasal dari Jannah. Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda :   

دَتْهُ  ََ َخَطايَا بَِني آدَم نََزَل اْلَحَجُر اْْلَْسَودُ ِمْن اْلَجنَِّة َوهَُو أََشدُّ بَيَاًضا ِمْن اللَّبَِن فََسوَّ  

“Hajar Aswad turun dari Jannah, dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. 

Kemudian, dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam” Hadits 

shahih riwayat at Tirmidzi 

 

 



 

 

 

 

 

Hadis riwayat  Siti Aisyah RA mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda: 

“Nikmatilah (peganglah) Hajar Aswad ini sebelum diangkat (dari bumi). Ia berasal dari 

surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat”. 

– Shahih Bukhari, al Imam al Bukhari, Darul Arqam, Beirut, tanpa tahun. 

– Shahih Muslim, Syarhun-Nawawi, Darul Ma’rifah, Beirut, Cet. VI, Th. 1420 H.} 

Allah  هلالج لجmemberkati Nabi Ibrahim Alayhis Salam dengan nikmat nikmat agar 
manusia akan menyaksi nya. Barakah akan di rahmati di atas mereka yang dalam 
perjalanan Allah. Barakah ada lah nikmat dari Allah, suatu rahsia Allah. Suatu rahsia yang 
tidak dapat di analisa oleh manusia. Bila ada barakah dalam perkara yang kecil sekali pun 
ia akan mencukupi untuk semua. Bila barakah tidak di limpahkan kepada kita maka ia 
tidak akan cukup untuk semua orang dan ia tidak membawa kebaikan kepada sesiapa.   

 
Nabi Ibrahim Alayhis Salam mempunyai banyak kelebihan. Dia adalah satu dari 

Ulul Azm,  Nabi yang hebat yang penuh dengan kesabaran dan kekuasaan. Dia adalah 

Datuk kepada Junjungan kita Rasulullah  .ملسو هيلع هللا ىلصMoga Allah menabur barakah Dia ke atas kita 
semua. Adalah baik untuk memohon barakah untuk semua orang ini. Moga kelimpahan 

nikmat dan barakah di anugerah kepada kita, InsyaAllah.  
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 
 
 
 
Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
22 February 2016/13 Jumada al-Awwal 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


