
 

STAY AWAY FROM THE QUALITY OF HYPOCRISY 
JAUHILAH DARI SIFAT MUNAFIQ 

 
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: 

 إِنَّ اْلُمنَافِِقيَه فِي الدَّْزِك األَْسفَِل ِمَه النَّازِ 
 

“Innal munafiqeena fiddarkil asfali minannar.” (Sura Nisa:145) “Sesungguhnya 

orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari (lapisan-

lapisan dalam) Neraka dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh 

menolong mereka. Orang orang Munafiq ialah kaum yang paling  tidak boleh di terima 

yang di kejam dan yang paling di benci. Orang munafiq berada di lembah  jurang yang 

terdalam di neraka. Nauzubillah min dzalik dan moga Allah melindungi kita.  Lembah 

memakan masa 70 tahun untuk anda sampai kedalam nya. 

Kenapa sedalam itu.? Kerana mereka adalah yang paling merbahaya kepada Islam 

dan ummat nya.  Kerana ia ada di dalam pengkhianatan , Allah hukum mereka dengan 

siksaan yang amat dahsyat. Sifat munafiq berperingkat dan kita harus kikiskan nya. Apa 

kah perwatakan nya. Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda  

َو إِذَا   إِذَا َحدَّث َكرََب وإِذَا َوعدَ أَْخلَفَ  آيَةُ اْلُمنَافِِق تاَلٌَث:

 َخانَ   اْؤتُِمهَ 
 

“Ayatul munafiqi thalatha :Itha haddatha kathaba, wa itha wa’ada akhlafa, wa 

itha’tumina khan.” "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanji 

dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat. (Hadis riwayat Bukhari dan 

Muslim. Ini yang seringan ringan nya.  

 



 

Ciri ciri ini berleluasa di kalangan orang dan kita harus berwaspada dengan ciri ciri 

ini dan orang orang nya. Berkata dusta adalah sifat yang tidak baik. Kita harus juga 

menepati janji. Orang pada masa kini tidak menepati janji Banyak juga orang yang 

mengkhianat amanah. Orang yang bershalat lima waktu sehari juga mempunyai sifat sifat 

tercela ini. Allah amat membenci ciri ciri. Kita harus mengkikis dan menghapuskan nya 

Setiap masyarakat adalah berbeza. Jika sesuatu kaum di zalimi mereka akan 

menganuti ciri ciri ini, kerana hendak melepasi diri dari bahaya dari kerajaan dan orang 

yang akan  cederakan mereka. Ia menjadi suatu kebiasaan.  

Khusus nya orang tarekat harus berwaspada dari ciri ciri ini dan harus 

membasmikan nya. Latih lah diri sendiri dengan perlahan lahan. Inshallah  sebagai kata 

kata pujangga  Mawlana [Rumi]  “Kita adalah mentah, di masak , di bakar,” dan akhir nya 

kita akan terjadi. Jika kita bertekad InsyaAllah ia akan menjadi, Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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