
 
 

 

 

 

 
MAGHIHIGANTI ANG ALLAH SA KANILA 

 
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-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

َر بِآيَاِت رَ  ه ذُّكِ  بِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْىَها إِوَّا ِمَه اْلُمْجِرِميَه ُمىتَِقُمىنَ َوَمْه أَْظلَُم ِممَّ
 “Waman athlamu mimman thukkira bi‟ayati rabbihi thumma a‟rada „anha, inna 

minal mujrimina muntaqimoon.” (Sura Sajda:22)  Allah Azza wa Jalla says: “Those who 

hear Allah‟s verses and commands then turn away from them are tyrants. Nobody can be 

more of a tyrant than this person. We will take revenge from these tyrants.”  Ang mga 

silang naging tulad kay Fir‟awn, kinalaban ang Allah at di sumunod sa Allah, ay di daoat 

mag-isip na basta lang sila makakaalis at makakaligtas. Para sa kanila ang paghihiganti ng 

Allah. 

 Maghihiganti ang Allah(jj) sa kanila mula sa kanyang pangalan na Al-Muntaqim. 

Wala silang matatakasan kahit gaano pa karami ang kanilang kakakampi. Wala silang 

halaga dahil ang mahalaga ay mahalin ang Allah at sundin ang utos niya. Wala silang 

nakuhang maganda sa di pagsunod sa Allah.  

Wala silang pag-iisip dahil di nila naisip ang mangyayari sa huli. Walang halaga ang 
mundo o kung ano man ang nakuha nila dito. Maraming tao ang di nag-iisip. Wag mo 
maliitin o balewalain ang utos ng Allah upang maging mabuti ang huling mga araw mo. 
Kung hindi wala kang takas at dadating ang paghihiganti ng Allah sayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Minsan may mga taong gumawa ng masama sa isang tao at tatakas na lang. 
Babalikan sila para maghiganti pero pwede parin sila makatakask. Ngunit sa paghihiganti 
ng Allah wala kang takas. Kaya gawin ng Allah ang gusto niya at walang makakapigil sa 
kaniya kaya mag-ingat tayo. Walang kayan lumaban sa Allah. Ang Allah ay Arhamur 
Rahimin din naman kaya maaari pang maligtas ang isang tao sa kanyang paghihiganti pag 
sila ay nagtawba. Tayo ay magtawba at Nawa‟y di tayo ilagay ng Allah sa ganung sitwasyon 
Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 

 

 

 

 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

23 September 2016/21 Zulhijja 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


