
 
 

 

 

 

 

 
LISTEN TO THE GOOD WORD 

DENGARKAN NASEHAT YANG BAIK 
 

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. 

 

 

Hadith Pengulu kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص  

 

 اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه

  Apa maksud nya? "Kami memohon kepada Allah untuk selalu mendengarkan kata-

kata yang baik dan mengikuti yang terbaik". 

  Setiap sabdaan Baginda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص adalah amat penting. Setiap pepatah kata dan 

setiap hurufnya amat penting. Kini, ramai orang memikir sesuatu mengikut fikiran nya 

sendiri, atau atas dasar imaginasi nya,  dan mengharapkan semua orang untuk 

menerimanya.Ini tidak boleh  terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti 

dan menerima apapun firman Allah هلالج لج dan sabdaan  baginda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, menerima 

nasehat dari Awliya Allah dan para salehin. 

  Kita tidak harus menyangkal arahan atau nasehat itu. Terutama perintah Allah هلالج لج. 

Jika anda  tidak dapat melakukannya maka mengucaplah, "Semoga Allah mengampuni diri 

ku kerana tidak lakukan.”. Jangan membangkang dengan menurut fikiran sendiri seraya 

berkata “Perintah sesuai pada zman itu dan tidak sesuai pada zaman ini, ia tidak sesuai 

dengan kehidupan kita.” Ini perintah Allah هلالج لج. Anda harus berkata "Kami adalah hamba-

Mu yang lemah. Kami hanya dapat melakukan seperti  ini saja, mudah-mudahan Allah 

memberikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya. Semoga Allah mengampuni 

kami. ". Tetapi jika  anda tidak mematuhi perintah Allah dan kemudian anda menentang  

perintah-Nya maka perkara  ini tidak akan baik untukmu. Allah tidak memerlukan orang-

orang sepertimu yang menentang.  Allah tidak memerlukan siapa pun. Allah هلالج لج  tidak perlu 

orang-orang seperti kalian maupun orang lain. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allah هلالج لج  memberikan perintah ini kepada anda sebagai hadiah jika anda mematuhi  

nya anda akan memperolehi kemenangan.  Perintah Allah bukan lah perkara yang boleh 

mengikut kehendak fikiran anda. Anda ada minda. Allah menganugerahkan minda ini 

kepada anda supaya anda  dapat merenungkan dan menimbang hal itu. Tetapi jika anda 

menggunakannya untuk tidak mematuhi perintah Allah, maka anda telah 

menyalahgunakan minda anda. Jika itu ia akan membahayakan diri anda. Moga  Allah 

jadikan kita antara orang yang  mendengarkan perintah Allah dan nasehat yang baik, Insya 

Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatihah. 
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