
	

 

	

	

	

	

 
KEHEBATAN DAN KEKUASAAN ALLAH 

 
 
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 telah mencipta kita pada masa dan tempat ini. Biarkan manusia 

pada hari ini tidak memikirkan kita datang ke dunia untuk menjadi diri kita sendiri. Allah 
SWT tidak mempunyai had dan batas bagi bilangan makhlukNya. Tiada satu pun tapi Allah 
tahu ilmu Allah. Ia begitu besar sehinggakan ada perkara yang tidak masuk dek akal bagi 
manusia. Bukan tidak masuk dek akal tapi minda manusia tidak mampu memikir hingga ke 
tahap itu. Terdapat satu sempadan bagi sesuatu perkara hingga ke suatu tahap dan minda 
hanya boleh capai ke tahap itu. 

Allah SWT telah mencipta Alam Semesta ini. Orang kafir yang bertindak seperti 
merekalah orang yang bijak sememangnya tidak berakal dan tiada pengetahuan. 

 
 بِِمْقَدارٍ  ِعنَدهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ 

 

“Wakullu shay’in ‘indahu bimiqdar.” (Surah Ra’d:8) “Segala sesuatu adalah 
ditetapkan di sisiNya dengan kadar yang tertentu.” Semua yang Allah ciptakan adalah 
sempurna. Semuanya telah dicipta mengikut kadar dan pengetahuan. Pengiraan alam 
semesta yang menjadi tempat tinggal kita ini adalah berbeza apabila dibandingkan dengan 
alam semesta lain yang pernah dicipta Allah. Malah, ia boleh jadi sebaliknya.  

 

 

 

 

 



	

 

 

 
 
 
 
Jadi, mereka berkata sesuatu seperti, “Kami telah melakukan semua pengiraan kami, 

kami menemuinya, kami menyelesaikannya, kami menyelesaikan rahsianya dan lain-lain.” 
Tapi kamu tidak dapat menyelesaikannya. Siapa yang mengatakannya adalah orang yang 
jahil. Kamu tidak dapat lakukan apapun. Ilmu pengetahuanmu bukannya kosong! 

 
Selain daripada ilmu Allah, seperti yang kita katakan, kamu seperti mengambil 

secawan air dari lautan. Ia hanya sebanyak itu. Kamu mengambilnya dan letakkannya di 
sana, tapi ia masih sia-sia. Ulama yang sebenar atau orang yang bijaksana hanya akan 
berserah pada ilmu pengetahuan dan kehebatan1 Allah dan mengiakan kekuasaan2 Allah. 
“Kami adalah hamba yang lemah3. Allah yang telah mencipta kita. Kita beriman kepada 
Allah,” itulah kata mereka. 

 
Mereka bangkit dan berusaha mengatakan, “Tidak, ia terbentuk sebegini. Tidak, 

alam semesta diciptakan sebegitu.” Mereka hantarkan peralatan dan kelengkapan ke langit 
dan berkata, “Kami akan menyelesaikan rahsia Alam Semesta.” Walau bagaimanapun, 
mereka tidak boleh lakukan apa-apa dan hanya dapat melihat keadaan mereka yang tidak 
berdaya. 

1. Azamat  2. Kudrat 3. ‘Ajiz 

 
Apa yang dimaksudkan dengan “Allahu Akbar” adalah tiada apa yang lebih hebat 

daripada Allah. Kita harus menyatakan keagungan dan kekuasaan Allah. Kita perlu 
menerima sifat kita yang tidak berdaya. Apabila kita menerima sifat lemah kita itu, Allah 
memerhatikan kita dengan pertolongan dan rahmat4Nya. Dan mereka yang lain, mereka 
yang tidak beriman kepadaNya akan menghadapi masalah. 

Begitu ramai firaun yang telah hidup di dunia ini. Begitu juga ramai orang yang keras 
kepala. Walaupun mereka hidup untuk seratus tahun atau lima ratus tahun, akhirnya mereka 
akan hidup dalam kekotoran dan meninggal dunia. Allah itu kekal, Allah itu Baqi. Selain 
Allah adalah fatamorgana, sebuah imaginasi dan tiada lagi yang lain. Allah mencipta sesuatu 
dengan izinNya, menaikkan sesiapa dengan izinNya, dan menurunkan sesiapa dengan 
izinNya. Demi pagi ini dan hari-hari yang mulia ini, semoga Allah masukkan kita dalam 
kalangan mereka yang beriman, dan semoga iman kita bertambah kuat. Insya Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatihah. 



	

 

 

 

 

 

 
 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
4. Oktober 2016/3  Muharram 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 

4. ‘Inayat	


