
  
 

 

 

 

 

 
THOSE WHO UNDERSTAND ARE PATIENT AND THANKFUL 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 

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 melimpahi nikmat nikmat nya keatas kita, syukur kepada Allah. Sesiapa 

yang faham akan bersyukur dan sesiapa yang tidak faham akan kufr akan nikmar ini. Tiada 

apa yang kekurangan dalam ciptaan Allahهلالج لج. Allah mencipta dengan penuh kesempurnaan. 

Allah memperlakukan manusia dengan belas kasihan. Dia tidak memberi apa yang patut 

mereka menerima, kerana Allah akan kurnia pada akhirat.. 

Firman Allah dalam AlQuran Surah Az-Zukhruf : 

“Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu (dalam kekufuran), 

nescaya Kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan Yang Maha 

Pemurah, bumbung rumah-rumah mereka dari perak dan tangga-tangga yang mereka naik 

turun di atasnya (dari perak juga), (33) Dan juga pintu-pintu rumah mereka (dari perak 

juga) dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berbaring di atasnya (dari perak juga), 

(34) Serta berbagai barang perhiasan (keemasan) dan (ingatlah), segala yang tersebut itu 

tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia dan (sebaliknya) kesenangan 

hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. (35)  

 Allah berdaya membina bumbung rumah orang orang kafir itu dengan perak atau 

emas supaya mereka menjadi lebih liar. Pemberian kekayaan  kepada mereka tidak akan 

bermanfaat. Di akhirat kelak mereka akan di pertanggunjawabkan untuk kekayaan itu dan 

perintah yang mereka abaikan. Jangan percaya dengan golongan ini, orang yang 

menentang Allah  dan jangan mengikuti mereka. Sesungguhnya  Shaitan  pada Hari 

Perhitungan akan berkata “Aku takut dengan Allah.” Mereka lebih dahsyat dari Shaitan. 

Mereka berkata “Jangan takut dengan Allah atau bersegan silu dengan hamba nya”.  

Jangan ikut mereka. Jika anda mengikuti mereka anda akan menyesal dan akan musnah di 

dunia dan akhirat.    

Kita tidak datang ke dunia ini demi kedunian. Marilah kita bersyukur atas nikmat 

nikmat yang di beri oleh Allah dan jangan sekali kali menentang Allah. Allah هلالج لج berfirnan : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara 

kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka  



  
 

 

 

 

 

 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.” (An-Nisa Ayat 59). Jika orang yang berkuasa atas kamu seperti Sultan 

dalam landasan Allah maka menentang nya adalah berdosa dan pembuatan fitnah. Orang 

Islam harus tahu hakikat ini.   Janganlah mereka dibodohkan. Jangan lah mereka merosak 

perandakan dunia dan mengabaikan  akhirat mereka.  

Moga Allahهلالج لج memberi kita kefahaman yang baik. Moga  Allah melindungi orang 

Islam dari fitnah zaman ini. Sesiapa yang percaya kepada Allah akan mencapai kemenagan. 

Sesiapa yang bersabar akan memperolehi pahala. Allah akan bertitah kepada mereka yang 

di humban  di neraka “Sekarang anda sabar atau tidak bersabar tidak penting”. Mereka 

adalah Penzalim dan menentang Allah هلالج لج . Tidak penting lagi jika anda bersabar atau 

berteriak atau memekik, kesabaran tiada guna lagi pada Hari Perhitungan.  Sekarang di 

dunia ini kita harus bersabar dan bersyukur kepada Allah, kita  pasti memperolehi 

ganjaran pahala. Jika anda menjejaki langkah orang orang kafir anda akan sengsara.  

Bila Shaitan masuk neraka dia akan berkata “Saya takut kepadaAllah.” “Tetapi anda 

(shaitan) yang bawa kita di sini.” “Anda tidak harus ikut jejak langkah saya,” kata Shaitan . 

 Allah هلالج لج beri kita minda untuk berfikir. Dia telah menunjukkan kita perjalanan yang 

baik.  Jangan terperangkap dengan tipu daya orang orang kafir. Jangan ikut jejak langkah 

mereka. Jangan ikut  Shaitan, dan jangan ikut ego anda. Patuhi perintah Allah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

21 August 2015 / 6 Thul-Qada 1436  

Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 

 
 


