
  
 

 

 

 

 

 
OUR MASTER (SAW) IS OUR GREATEST BLESSING 

 
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. 

 
Syukur kepada Allah bulan Safar sudah berlalu dengan selamat Inshallah. Bulan ini 

bulan Rasulullah (SAW), Rabiul Awwal,  bulan  Mawlid. Malam  Mawlid,  menurut  

Hazrat Sulaiman Chelebi says, adalah sepenting nya pada malam Laylatul Qadr.Penuh 

dengan rahmat dan kesucian.Sesiapa yang memuliakan Rasulullah s a w dan 

mempamerkan kasih sayang pada nya akan menerima ganjaran di sisi Allah. 

Kita harus bersyukur kepada Allah s w t kerana kita adalah umat Rasulullah s a w. 

Penuh dengan rahmat tetapi sedih nya mereka tidak tahu nilai rahmat ini. Sedangkan para 

nabi terdahulu mendoakan agar mereka tergolong dari menjadi umat nya. Kita adalah 

terpilih untuk menjadi umat seorang nabi yang amat indah dan kita menjadi umat kepada 

kekasih Allah swt.  Kita harus sambut ini dengan penuh kegembiraan.    

Baca lah 100 salawat sehari, sebanyak mungkin demi menghormati Rabiul Awwal. 

Anda boleh mengadakan perayaan Mawlid demi kelahiran (SAW).Hadiahkan lah amalan 

mu untuk nya dengan berkata “Demi untuk  memperingati kemulian Rasulullah s a w kita 

melaksanakan sedekah ini, ibadah ini, dan bermesra dengan orang kerana  Allah 

taala.Mempertingkatkan amalan dan buat kebajikan pada bula ini demi kash sayang kita 

dan kemulian Rasulullah s a w  . 

Rasulullah s a w  adalah nikmat Yang terbesar untuk kita. Memuliakan Rasulullah 

saw adalah kedua dengan memuliakan Allah swt.. Allah (JJ) berfirman dengan maksud nya 

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi 

(Muhammad s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu ke atasnya serta 

ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya" 

[Al-Ahzab: 56. Allah telah berfirman dan kita harus patuhi nya. Walaupun ia tertera dalam 

Quran , Shaitan memperdayakan orang dari mematuhi nya. Kehormatan orang oran 

demikian akan lesap. Tiada kemulian maka tiada nilai nya di sisi Allah Azza wa Jalla dan 

orang 



  
 

 

 

 

 

Moga  Allah (JJ) meningkatkan kasih sayang kita pada Rasulullah s a w . Kita akan 

merai manfaat nya demi kasih sayang kita pada Rasulullah (SAW). Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

1 December 2016/1  Rabiul Awwal 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

      


