
 
 

ANG ISANG MUSLIM AY DI NAGTATAGO NG SAMA NG LOOB 
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. 

 
Ang isang muslim ay di nagtatago ng sama ng loob o pagkagalit. Itong pagtago ng 

sama ng loob sa iba ay katangian ng mga silang waa sa tamang landas. Patuloy ang 

kanilang pagkagalit. Ito’y katangian ng Shaytan: Siya nagtago ng pagkagalit kay Adam 

alayhis salam at pinipilit niyang linlangin ang lahat. Lalo na ang mga muslim at mga silang 

nasa tamang landas papunta sa Allah. 

 Ang mga silang nagtatago ng ganoong sama ng loob sa mga muslim ay may 

mahinang Iman. Ito’y nagdadala ng bigat at pagkainis. Sinasaktan nito kahit ang kanilang 

sarili. Lahat ng tao’y dapat magkaroon muna ng pagmamahal sa Allah Azza wa Jalla at 

pagkatapos sa Hazrat Propeta Muhammad alayhis salatu  was salam. Iniutos ng Allah ang 

pagkakaroon ng pagmamahal sa lahat ng Propeta,Sugo, Awliya, Sahaba at mga Mu’min. 

Ang pagkagalit at pagmamahal ay di kailanman magsasabay. Kaya ito’y katangian 

ng Shaytan, katangian ng kufr. Ang isang muslim ay di dapat magkaroon ng pagkagalit sa 

kanyang kapwa muslim sa mahigit na 3 araw. Di dapat sila magtagal sa ganoon sabi ng  

Propeta Muhammad alayhis salatu was salam. Dapat may pagmahahalan ang mga muslim 

sa isa’t isa. 

Maari kang magkaroon ng pagkasuklam sa isang tao at ito’y mamumuo ng galit sa 

iyong puso. Ngunit, sa oras na siya’y nagbago na at pumunta sa tamang landas ang galit na 

iyon ay dapat mawala.Kaya walang pagkasuklam dapat sa kapwa nating muslim. Kahit ang 

ating Banal na Propeta Muhammad alayhis salatu was salam ay pinatawad si Wahshi(ra), 

na pumatay kay Hazrat Hamza(ra), nang siya’y naging muslim.  

Ang lahat ng kasamaan ay malilinis pag ika’y naging muslim. Maari kang 

magkaroon ng pagkasuklam sa Kufr dahil ito’y iba sa pagtago ng pagkagalit. Magkaiba sila. 

Dapat tayo magkaroon ng pagkasuklam sa lahat  ng bagay na ayaw ng Allah at di sa mga 

kapatid nating muslim. Hindi buo ang Iman ng mga silang may galit patungo sa isa’t isa, sa 

mga Sahaba, Ahlul Bayt. Di natin sila kailangan sundan. 



 
 

Sabi ng Banal na Propeta Muhammad alayhis salatu was salam, lahat ng bagay na 

nagawa ng isang tao bago siya naging muslim, pinapatawad na iyon lahat.Magiging parang 

bagong silang na bata ang isang tao pag siya’y pumasok sa Islam. Kailangan nating sundin 

ang utos ng Allah at hindi ang utos ng tao sa ating isipan. Nawa’y bumangon  tayo sa 

Yawmul Qiyamah ng may malilinis na Puso In Sha Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

28 November 2016/28  Safar 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 
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6. Family of the Prophet (SAW)       

 


