
 

 

FOR THE SAKE OF A CUP OF COFFEE 
 

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 هلالج لج BERFIRMAN Bismillahir Rahmanir Rahim  

لَََتَنَسُوا َََولََ  بَي نَُكمَ َال فَض 
 

“Wala tansawul fadla bainakum.” (Sura Baqra:237) “JANGAN KAMU LUPA 

BERBUAT DAN BERBUDI SESAMA SENDIRI.!”  Maksud nya jangan kamu ingat 

perbuatan baik mu tetapi perbuatan baik orang pada mu.  

 

Manusia dini hari hanya ingat kebaikan yang dia lakukan pada orang lain tetapi lupa 

akan kebaikan  yang di lakukan pada nya.  Mereka tidak ingat. Mereka hanya ingat 

kejahatan yang di lakukan oleh orang lain pada nya. Ini suatu perangai yang buruk. Allah 

 berfirman dengan maksud nya  “Jangan lupa akan kebaikan yang di lakukan pada هلالج لج

anda.!” 

Shaykh Mawlana (QS) akan berkenang jasa orang walaupun sedikit dua puluh 

tahun dahulu.  Kita menyaksi  beberapa kali adab indah  Shaykh Mawlana dengan persaan  

kasih sayang dia akan menyatakan “Ya Hu, orang ini memberi kita seteguk air teh 

dahulu.” Dia tidak berkata perkara yang buruk orang lakukan pada dia tetapi hanya 

perkara yang baik orang lakukan pada nya.” Dia sering berkenang jasa perkara yang baik 

yang di lakukan pada nya waktu dia di zaman kanak kanak.  

Masya Allah, ini akhlak yang baik. Akhlak Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan akhlak yang baik 

yang di sebutkan oleh Allah هلالج لج. Jangan lah lupa jasa yang baik yang di lakukan pada kita. 

kemesraan hilang, kasih sayang pudar, jika kebaikan dan jasa orang di lupakan. Bap 

pepatah “Secawan kopi sebaik 40 tahun berkenalan”. Orang orang dahula sering 



 

 

mengingati jasa baik orang. Sekarang, dengan kejahatan berleluasa orang di selubungi 

dengan kebencian, pra sangka dan sangsian penuh dengan dendam mendendam.  

Moga Allah memberi kita akhlak dan adab yang baik. Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

29. November 2016/29  Safar 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 

      


