
 

 

 

 

 
 
 

ARGENTINA AND MUSLIMS WORLDWIDE 
ARGENTINA DAN ISLAM SEDUNIA 

 

 

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 tidak mencipta kita demi dunia ini.  Ada orang mengadai akhirat demi 

untuk  dunia ini. Tetapi kehendak Allah هلالج لج pasti berlaku..  

100-150 tahun dahulu pada zaman Ottoman, orang tinggalkan negeri ini konon nya 

untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Mereka diperdayakan.  Ini bukan hijrah.   Hijrah 

membawa pengertian kebaikan dalam agama. Ada yang pergi ke Amerika ada yang pergi 

ke Amerika Selatan dan ke merata rata tempat. Apa terjadi kepada mereka? Mereka demi 

masa menjadi pupus dalam segi agama. Jika mereka terus menganut Islam, anak anak 

mereka tidak selamat. Jika anak mereka dapat di selamatkan, cucu cucu mereka tidak dapat 

selamatkan dan mereka hilang agama mereka. 

Tetapi, syukur kepada Allah, Allah mendorong mereka menganut Islam melalui 

masyaik yang berlandaskan tariqa.  Orang orang di sana mendapat taufik dan hidayah 

untuk menganut Islam. Saudara saudara kita seislam baik lelaki dan perempuan 

menziarahi  kita di sini. Mereka datang dari Argentina dan mereka hendak pulang. Mereka 

membuat sebuah perkampungan mengikut kemampuan mereka dan mereka memohon 

madad – sokongan. Mereka memohon pertolongan – pertolongan spiritual (kerohanian). 

Inshallah moga ziarah mereka di terima dan moga himmat – sokongan Mawlana Sheikh di 

atas mereka. Moga saudara saudara kita menjadi penyelamat untuk masyarakat di sana 

Inshallah. Moga mereka bertambah bilangan lagi. Moga Allah meredhai mereka.  Mereka 

menjelajah jauh kesini dan moga mereka kembali dengan himmat. Moga semua kesusahan 

dan rintangan yang mereka hadapi akan dihapuskan. Inshallah.  

 

 



 

 

 

 

 

Adalah amat penting untuk orang berfikir tentang matlamat kerja mereka.  Shaitan 

telah menipu orang terdahulu, tetapi Inshallah ia tidak akan berlaku kini. Moga cahaya 

Islam menyinari kita dari mereka, InshAllah Ia akan menyinari dari tempat yang 

mempunyai orang yang ikhlas.   

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 
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