
 
 

 

 

 

 

VIRTUES OF RAMADAN FASTING 

KELEBIHAN BERPUASA RAMADAN 
 

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. 

 
Inshallah kita akan mula bershalat Tarawih malam ini dan esok bulan Ramadhan. 

Syukur kepada Allah هلالج لج kita sampai kepada bulan yang indah sekali lagi. Bulan ini penuh 

dengan barakah dan kebaikan, Inshallah. Moga ia membawa kebaikan untuk Islam dan 

orang Muslimin, Inshallah.  

Sudah tentu, suka atau tidak suka, fardhu atas kita untuk berpuasa pada bulan ini. 

Orang tidak harus menganggap nya sebagai suatu beban. Anda akan mendapati ramai 

orang yang kuat dan sihat tetapi tidak berpuasa. Janganlah mereka berfikir ia suatu 

keuntungan untuk mereka tetapi sebalik nya ia suatu kerugian untuk mereka. Setiap 

suapan adalah racun bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Ia menjadi 

suatu dosa. Jangan mereka berfikir ia suatu manfaat bagi mereka.  

Sudah tentu, apa yang kita terangkan hanya merujuk kepada yang sihat. Untuk 

orang yang sakit mereka di kecualikan oleh Allah هلالج لج . Mereka menyempurnakan fidya. Ada 

orang yang sakit sementara dia boleh mengqadhakan nya. Sabda Junjungan kita Rasulullah 

 ,berkenaan mereka yang berbuka puasa tanpa sebab yang munasabah, yang bermaksud ملسو هيلع هللا ىلص

“Orang yang berbuka puasa dengan sengaja walaupun sehari dan kemudian menyesal  

akan perbuatan nya, mereka tidak akan mendapat pahala dan kebaikan nya walaupun 

mereka berpuasa seumur hidup nya.”  

    Orang harus berwaspada dan menyedari akan nilai permata yang mereka hilang. 

Sangat berharga. Orang yang melaksanakan tepat pada waktu nya dan mematuhi perintah 

Allah هلالج لج akan beruntung. Jika mereka ingkar kepada Allah هلالج لج walaupun mereka menyesal, 

mereka tidak akan menikmati kelebihan nya walaupun mereka berpuasa 80 tahun berturut 

turut. Harta dan kekayaan tidak boleh tanding dengan kelebihan dan kenikmatan 

beribadat. Nikmat nya amat besar nilai nya. Mogo Allah ملسو هيلع هللا ىلص menjadi “Penolong”kita. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Para, hodjas (Imam/Ulama/Ustadz) yang berurusan dengan rasukan Jinn akan 

beritahu anda “Anda di sihir” dan doktor beritahu anda “Anda sakit, Jangan berpuasa” 

Tidak, berpuasa kadang kala baik 

وا  ُصوُموا تَِصحُّ
“Puasa dan anda akan menikmati kesihatan,” bersabda sebuah hadith mulia. Orang 

harus meniliti keadaan mereka. Cuba beberapa hari dan teruskan berpuasa jika mereka 

berkemampuan. Jika badan mereka merana maka mereka boleh ganti dengan fidya. 

Mereka harus berprihatin dengan ini. Bukan semua yang di kata oleh doktor adalah benar. 

Ia menukar mengikut badan berkenaan.  

Perlu di jelaskan kami tidak berkata jangan dengar  kata kata doktor, tetapi orang 

harus berprihatin dengan badan nya sendiri. Mereka harus cuba satu dua hari dan jika ia 

berkemampuan teruskan. Jika tidak boleh, maka mereka ada alasan yang di terima Allah هلالج لج  

Mereka boleh perpuasa pada hari yang sengkat (lokasi geografi). Jika tidak boleh berpuasa, 

bayar fidya. Dan Allah mengampuni mereka.  Allah akan anggap ia dilaksanakan.  Moga 

Allah menerima puasa dan ibadah kita. Moga kita capai segala pahala dan meningkatkan 

rohaniah kita di bulan yang indah ini Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
5 June 2016/29 Shaban 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


