
 

 

DO NOT FALL FOR SHAITAN’S TRAP 
 

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. 

 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

َ  َواتَّقُوا أََخَوْيُكمْ  بَْيهَ  فَأَْصِلُحوا إِْخَوة   اْلُمْؤِمىُونَ  إِوََّما  تُْرَحُمونَ  لَعَلَُّكمْ  اّللَّ

“Innamal mu’minoona ikhwatun fa’aslihu bayna akhawaikum, wattaqullaha 
la’allakum turhamoon.” (Sura Hujurat:10) 

Allah berfirman : “Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, 
maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertakwalah 

kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.  Ini perintah Allah هلالج لج dan nasehat untuk 

orang oran yang beriman. Bila Muslim bersatu mereka kukuh, tetapi Shaitan dan akar 
askar nya ingin menghancurkan ukuwah ini.  Mereka berkehendak orang muslim 
bermusuhan antara satu sama yang lain.  Dan muslim di perbodohkan, sebaik nya mereka 
menentang musuh tetapi mereka bertentangan antara satu sama yang lain. Suatu 
kesedihan melihat agama Islam dalam keadaan sebegini. 

Kesultanan Ottoman bukan hanya bergabung Muslim, tetapi menyatukan 72 
negara, bawa satu pemerintah yang  adil dan saksama.  Shaitan tidak suka ini.  Dia 
menghasut negara yang bukan Islam supaya merontak. Selepas itu dia menghasut negara 
Arab dengan menyatakan Ottoman adalah orang ajam dan mereka adalah orang Arab. 
Sekarang dia memecah belahkan orang Islam di setiap negara Islam.  

Maka orang orang Islam harus di beri nasehat. Ini perintah Allah. Anda harus 
menasihati mereka supaya tidak bergaduh dan berbaik baik antara satu samayang lain. 
Adalah suatu dosa besar jika untuk menyebelahi orang lain menentang Islam. Mereka 

akan jawab kepada Allah هلالج لج . Mereka akan jadi orang serendah rendahnya di dunia dan 

akan di siksa di akhirat.  

Apa yang penting ialah hari akhirat.  Jangan menjual diri untuk kepentingan dunia 
ini. Shaitan menyerbu dari segala penjuru. Dia membawa bala tentera nya dengan penuh 
kekuatan untuk memorak peranda dunia ini kerana akhir zaman sudah tiba. Mereka 



 

 

menentang Islam sekuat kuat nya. Shaitan bersama mereka, tetapi Allah هلالج لج bersama kita.  

Allah akan berjaya. Ini janji Allah هلالج لج . 

Sekarang Shaitan ada banyak alat permainan modern. Penaburan fitnah berleluasa. 
Anda dapati orang ini meyumpah anda dan orang itu menyumpah anda. Jangan hiraukan 
diri. Biar lah orang yang meyumpah  mu dengan sumpahan mereka. Mereka akan 
menyesal suatu hari ketika yang benar terserlah. Jangan menyimpan dendam di dalam hati 
mu. Biarkan dan abaikan mereka.   

Jangan berkata “ orang ini berkata begini di internet” Jangan merendahkan diri mu 
dengan terjerumus dalam dunia fitnah. Bila anda tidak berbalas dan berbuat demikian 
Syaithan dan kuncu nya akan menyesal dan bersusah hati. Jangan terperangkap dengan 
kehasutan Syaithan dan kuncu kuncu nya. Moga Allah  memberi kita semua, khusus nya 
orang Islam kebijaksanaan, kepintaran dan kewarasan berfikir .Moga Islam berjaya. Moga 
orang kafir kalah bersama pengkhianat nya. Moga Allah membuat mereka sedih dan 
ketepikan mereka. Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

18. December 2016/18  Rabiul Awwal 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

     


