
 

 

 

 

 

 

 
TAKE PRECAUTION FIRST THEN TRUST 

BERWASPADA DAHULU BARU LETAK KEPERCAYAAN 
 

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. 

 
Apa sahaja boleh terjadi dalam dunia ini. Perkara yang tidak di duga boleh terjadi.  

Jangan fikir keadaan tidak boleh berubah. Ini semua adalah ujian dari Allah هلالج لج. Anda 

harus bertawakkal dan percaya kepada Allah هلالج لج.  

Anda harus bertawakkal dan berusaha dengan menggunakan minda anda. 

Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “A’qilha wa tawakkal.” maksudnya anda mesti 

berusaha dengan mengikat unta anda dan barulah anda bertawakkal. Jika anda tidak ikat 
unta itu seolah nya anda berkata bila unta itu hilang, “Saya bertawakkal kepada Allah dan 
saya tidak bersalah”.  

Tidak, anda perlu berusaha dengan lebih hikmah dan lebih rapi.  Bila anda 
bermuamalat dengan orang anda harus berurus dengan sopan santun dan bermesra.  Anda 
harus mengerti siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Jangan bertindak atas pra 
sangka, anda harus teliti supaya anda tidak di aninaya dan begitu juga orang lain.  

Semua orang ada Ego. Kita harus berwaspada. Jika tidak orang lain boleh ambil 
kesempatan dan buat kejahatan atas diri kita. Jika anda berwaspada anda akan menghindar  
perkara yang tidak di ingini berlaku pada diri anda dan kepada orang lain. Dan mereka  
akan di hindari dari perbuatan yang tidak di ingini dan tidak akan melakukan dosa. Semua 
orang akan tahu batasan mereka dan hak masing masing.  

Ini masalah nya. Orang harus berwasapada. Kadang kadang orang cuai dan 
menjadi menyerah diri seperti kambing buruan. Justru itu hendak lah kita berwaspada dan 
lindungi hak diri sendiri dan juga hak orang lain, Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

19. December 2016/19  Rabiul Awwal 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah   


