
	

 

	

	

	

	

 
LAKUKAN AMAL KEBAIKAN 

 
 
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 Azza wa Jalla states: Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir 

Rahmanir Rahim. 

 تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلَخْیرَ  َواْفَعلُوا
 
“Waf’alul khayra la’allakum tuflihoon.” (Surah Hajj:77) Jika kamu inginkan 

pengakhiran yang baik, berbuatlah amal kebaikan, berbuat baiklah. Pengakhiran anda boleh 
berakhir dengan baik. Jikalau tidak, anda tidak akan memperoleh apapun dengan perbuatan 
jahat. 

Jika kamu suka, seluruh dunia boleh berada dalam tanganmu, dan kamu tidak akan 
peroleh apapun jika kamu melakukan perbuatan yang tidak baik. [Katakan] seluruh dunia 
adalah milikmu, “Orang ini adalah orang yang paling kaya di dunia,” mereka akan berkata 
dan ia akan terhenti di situ. Tiada yang menguntungkannya jika dia tidak melakukan apa-
apa untuk saham akhirat, jika dia tidak melakukan amal kebaikan. Maka, sia-sialah segala 
apa yang dia makan, minum, lawati dan lihat di dunia ini. 

Hanya mereka yang berbuat kebaikan akan mempunyai pengakhiran yang baik, 
hanya golongan ini yang akan peroleh kemenangan. Kebanyakan orang tidak tahu tentang 
perkara ini. Mereka yang mempunyai wang atau mereka yang telah Allah SWT kurniakan 
kekayaan kepadanya sepanjang masa merasakan kekayaan itu adalah sememangnya milik 
mereka. Seperti Qarun (Korah), “Aku mempelajarinya melalui pengetahuanku,” kata 
mereka. Allah menenggelamkan Qarun di bumi dan dia masih tenggelam. Dia tidak 
memanfaatkan dirinya, dan sesiapa yang di sekelilingnya juga mengalami kemudaratan. 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

Oleh itu, kita perlu berbuat baik, amal kebajikan dan kebaikan. Terdapat pelbagai 
jenis kebaikan. Perbuatan untuk tidak membuang sampah di jalanan juga satu perbuatan 
baik; membuang barang yang kotor dan membersihkan jalan juga perbuatan baik; 
mendengar nasihat juga satu kebaikan. Terdapat banyak kebaikan. Apa yang penting adalah 
melakukan perbuatan baik itu. Semoga Allah melimpahkan kepada kita kejayaan dalam 
melakukan kebaikan, insya Allah. Demi hari Jumaat ini, insya Allah. 

 

Bi hurmatil Fatiha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
30. September 2016/28 Zulhijjah 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah	


