
	

 

	

	

	

	

 
LET US LOOK FOR THE MISTAKE IN OURSELVES 

CARILAH KESALAHAN DIRI 
 

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. 

 
Manusia menerima rahmat untuk dunia dan akhirat dengan amalan yang dia 

laksanakan. Maka untuk mencapai kehidupan yang selesa, mereka harus berada di atas 
landasan Allah dan mematuhi segala perintah Allah, demi untuk kehidupan yang baik di 
dunia dan di akhirat. Ada yang bertanya “Apa yang harus kita lakukan untuk ia terjadi” Ini 
persoalan takdir Allah. 

Ada dua sudut pemikiran. Satu untuk mengkritik dengan soalan “Apa salah aku” 
Fikiran kedua “Apa agak nya kesilapan nya ? Biarlah saya memperbetulkan nya.”  

 

 تَفَكُّرُ  َساَعةٍ  َخْیرٌ  ِمنْ  ِعبَاَدةِ  َسنَةٍ 
 

“Tafakkuru sa’atin khayrun min ‘ibadati sana,” sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص  yang 
bermaksud Fikirlah kesalahan ego mu dan kenang lah kebesaran Allah dalam jangka masa 
satu jam lebih baik dari beramal 70 tahun.  

Maka jika sesuatu terjadi jangan lah berkata “Ini bukan salah saya.”  Boleh jadi kerana 
kesalahan bapa mu atau datuk mu yang mengakibat anda menerima padah nya. Boleh jadi 
mereka memberi anda makanan yang haram. Allah tidak menzalimi sesiapa sesuka nya.  
Jangan sekali kali menentang Allah. Satu perkara yang biadab. Jangan salahkan Allah. 
Manusia harus lebih berprihatin. Jangan berfikir demikian.  

Jika anda memikir “Sesungguhnya kita ada membuat kesalahan.” Atau ini adalah 
qadak dan qadar yang kita harus memikul nya.” Fikiran sebegini akan mendapat ganjaran 
dari Allah هلالج لج .  Bila Allah هلالج لج memberi kita ujian, kesengsaraan, masa’alah Dia هلالج لج pasti 
memberi kita ganjaran pahala.    



	

 

 

 

 

 

 

 

Allah berfirman dengan maksud nya para nabi adalah yang paling banyak menerima 
kesusahan, di ikuti dengan sahabat, awliya dan lain lain lagi. 	

Mereka tidak akan rasa serik menyatakan, “Ini dari Allah.” Ia menjadi suatu nikmat 
untuk mereka mengharungi kesengsaraan. Kita harus mencontohi mereka atau berfikir 
tentang kesalahan kita. Ada kah saya menyakiti sesiapa? Adakah saya mencabul hak orang  
atau buat ini dan itu. Huraikan masalah mu dan anda akan tenang. 

Allah tidak mahu menzalimi mu. Allah هلالج لج adalah  Arhamur Rahimin. Dia mencipta 
manusia supaya dia hidup dalam kebaikan. Dia mencipta kebahagian yang mutlak untuk di 
dunia dan akhirat. Sesiapa yang beriman akan mencapai nya. Tetapi sesiapa yang tidak 
beriman akan ada dalam kerugian walaupun dia kelihatan indah, berkuasa dan kaya raya. 
Moga Allah jadikan kita hamba hamba yang baik. Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
30. December 2016/1  Rabiul Akhir 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah  

 	


