
 

 

 

 

 

 

 
WE DOT NOT APPROVE OF THAT WHICH IS NOT GOOD 

 
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. 

 

Banyak perkara yang indah yang Allah هلالج لج halalkan dan ada perkara yang  tidak baik 

dia haramkan. Jika anda melihat perkara yang baik lagi halal hendak mengucap 

Alhamdulillah, tetapi bila anda melihat perkara yang haram dan tidak baik anda mengucap: 

 به نرضا ال منكر هذا إن اللهم

“Allahumma inna hatha munkarun la narda bih,” yang membawa maksud “Ini 

perkara mungkar (Di tolak) dan kami tidak memperkenankan.” Kerana bila anda 

membenarkan perkara yang di haramkan  adalah seolah olah anda mengerjakan nya. Kita 

harus menolak perkara yang mungkar supaya kemarahan Allah هلالج لج tidak turun di atas 

negara itu. Bila anda menyaksi perkara mungkar hendak lah berkata  “Ini perkara mungkar 

(Di tolak) dan kami tidak memperkenankan.”  

Kenapa dia berkata demikian ? Supaya ia tidak menjadi suatu tabiat supaya perkara 

mungkar tidak berleluasa.  “Ia perkara tidak baik dan tidak di benarkan” “Ini perkara 

mungkar (Di tolak) dan kami tidak memperkenankan dan kami tidak akan menerima nya.” 

Kami tidak ada kena mengena dengan perkara ini. Kita seharus lafazkan perkara ini atau 

bisik pada diri sendiri supaya perkara yang haram tetap menjadi haram. Maka jelaslah yang 

mana haram dan yang mana halal.  

Bila anda melihat sesuatu kemungkaran anda harus berkata terusan dalam diri mu. 

Waktu itu Allah meredhai anda dan anda kenal pasti yang mana di haramkan. Moga Allah 

 selamatkan kita dari perkara yang buruk dan membimbing orang dari terjerumus هلالج لج

situasi demikian. Inshallah. Bukan sahaja perkara berkenaan manusia sahaja. Jika anda 

melihat botol arak, atau patung patung yang tidak baik anda harus berkata “Ini perkara 

mungkar (Di tolak) dan kami tidak memperkenankan.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moga Allah memberi bimbingan kepada orang ini semua. Moga Allah هلالج لج 

membaiki  keadaan kita. Inshallah Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

6. December 2016/6  Rabiul Awwal 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

                                       

 

     


