
 
 

 

 

 

 

 
 

SEE THE GOOD AS GOOD AND THE BAD AS BAD 
LIHAT PERKARA YANG BAIK SEBAGAI BAIK  

 DAN YANG JAHAT SEBAGAI JAHAT 
 

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. 

 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 

“Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba’ahu, wa’arinal batila batilan 

warzuqnaj tinabah.” “Ya Allah! Tunjuk lah kami kebenaran sebagai Benar dan beri lah 

kami untuk mengikuti nya.  Dan tunjukilah kebatilan sebagai Batil dan hindarilah kami 

dari mengikuti nya.” 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda agar Allah tunjuk kepada kita kebenaran sebagai benar. Ini 

adalah kerana  ada orang berbicara perkara yang jahat sebagai baik. Mereka buat apa yang 

di suruh oleh nafsu amarah nya. Maka mereka bergelomang dengan dosa. Tiada perasaan 

bersalah. Maka Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Moga Allah tunjuk kejahatan sebagai jahat dan 

harus di benci dan di hindari..” 

Doa yang indah dari Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص  . Ia adalah doa dan nasehat untuk semua. Moga 

Allah هلالج لج dorong kita untuk lihat dengan jelas. Marilah kita cendorong dan cinta kepada 

kebaikan. Marlah kita buat amal kebajikan dan buat perkara baik.    

Sesiapa yang lakukan perkara yang baik ini akan berjaya dan akan menjadi hamba 

yang di kasehi Allah dan manusia.  Manusia yang buat jahat  akan di ketahui dan di benci 

oleh orang. Orang tidak suka kepada nya tetapi shaytan memperelokkan kebencian itu.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Moga Allah هلالج لج lindungi kita semua dari ini, Inshallah. Moga kita lihat perkara yang 

baik sebagai baik. Moga kita lihat perkara yang jahat sebagai jahat dan kita buat perkara 

yang baik, Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

7 October 2016/6  Muharram 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


