
 

 

 

 

 
MIRACULOUS DEEDS OF SAINTS 
KERAMAH PARA AWLIYAULLAH 

 
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. 

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mashallah, dengan keizinan Allah هلالج لج dan limpahan 

rahmat dan nikmat nya kita pergi menggembara dan balik.  Amat jauh perjalanan nya. Kita 

merentasi gununang ganang, lautan demi lautan dan hutan belantara dengan pertolongan 

Allah هلالج لج.  

Kita ziarah orang orang di sana.  Mereka adalah Saudara se Islam dengan kita dan 

saudara dalam tariqah. Kita menziarahi mereka pertama kali. Mashallah, kami tidak sangka 

mereka adalah ikwan yang berada dalam keadaan yang begitu baik. Lebih baik dar sangkaan 

kita. Mereka juga menzahirkan kegembiraan bertemu dengan kita.   Kita lihat kewalian atau 

keramah Mawlana Shaykh Muhammad Nazim QAS. 

Ia amat selesa walaupun menghadapi cabaran. Perkara yang buruk kita lihat menjadi 

baik.  Syukur Alhamdulillah.  It was very comfortable. No matter how much inconvenience 

ocurred, it ended well.  Anda saksi keramah  Mawlana Shaykh Nazim (QS), pada  asal nya 

tempat itu tiada Muslim. Tetapi beribuan orang sekarang di pimpini dengan berkat dan 

himmah Mawlana Shaykh Muhammad Nazim. Dan  Inshallah lebih lagi akan datang.  

Inshallah menjadi jutaan. 

Muslims di zalimi di setiap penjuru kerana image islam telah di cemari. Tetapi dengan 

keramat  Mawlana Shaykh (QS) perkara tidak menjadi isu. Mereka hidup dalam keadaan 

aman dan melakukan ibadah dengan tenteram.  Tiada siapa yang menggugat. Inilah  karamat  

para awliyahullah. Jika orang hendak lihat karamah ziarah tempat ini. Mereka hanya cakap 

tanpa berusaha. 

Ada orang yang bercakap kosong dan karut. Ada yang menilai tanpa meneliti. 

Mereka harus bertaubat dari berkata yang buruk terhadap awliya. Syukur kepada Allah 

melalui himmah  Mawlana Shayh (QS)  dan para awliya kita ada dargah di merata dunia. 

Kita ada dargah di tempat yang mereka  tidak sangka.. 



 

 

 

 

Semasa kita di Brazil semalam  ikhwan berkata, “Kita ada dargahs di merata rata 

tempat.” Rio de Janeiro juga mempunyai dargah. Ini dengan barakah karamat  Mawlana 

Shaykh yang begitu hebat. 

Syukur kepada Allah kita dapat saksi karamah itu dengan penuh kegembiraan. 

Alhamdulillah, dengan himmah  Mawlana Shaykh(QS) ramai orang terselamat di dunia dan 

akhirat. Maqam mereka Inshallah akan meningkat.   

Orang yang anggap diri mereka sebagai ulama  dan teristemewa akan menyesal 

dengan cacian mereka terhadap para awliyaullah. Moga Allah merahmati mereka dengan  

kebijaksanaan. Moga Allah tidak menyesatkan kita dari perjalanan paea awliyaullah 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

9 November 2016/9  Safar 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

       


