
 

 

 

 

MANAGE ALONG 

MENGURUS DENGAN BAIK 

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 

 

 

 Kami baca sepotong hadith semalam, Rasulullah  bersabda, “Mudaratun 

nas sadaqa.” 

"مداراة الناس صدقة "   

“Mudaratun Nas” makna nya bergaul dengan manusia dengan berbudi bahasa.  

“Mudaratun nas sadaqa.” bermaksud “Pergaulan dengan sifat berbudi bahasa dan 

bertoleransi kepada manusia adalah sadaqa.” Sadaqa adalah penting kerana sadaqa 

boleh menghindarkan kita dari musibah dan panjangkan umur kita.” Dan ini adalah 

satu cara bersadaqa selain dari memberi wang.  

 Adalah amalan yang baik untuk seorang bertoleransi antara satu sama yang lain 

dan berbudi bahasa dalam pergaulan.  Sadaqa ini akan menghindarkan kita daripada  

bertengkar antara satu sama yang lain, meluka dan mengores perasaan di hati masing 

masing dan tanpa nya ia akan diakhiri dengan bergadoh. Hadith ini menganjurkan dan 

mengajar orang supaya berbudi bahasa dan bertoleransi serta berselesa antara satu 

sama yang lain.  Jika orang sering membantah semua perkara, maka seluruh hidup nya 

akan sentiasa mengalami canggahan dan mereka akan digelar Orang yang penuh 

dengan canggahan. Tetapi mereka yang prihatin dalam urusan orang akan menjadi 

seorang yang bersifat toleransi atas semua perkara.  Allah membuat orang begini. 

Allah tidak menjadikan semua orang sama perangai nya. Orang berbagai bagai 

perwatakan. Kita harus mengurus mereka dengan penuh prihatinan supaya kita dapat 

hidup bersama dalam umur yang singkat ini. Kata kata mutiara Junjugan kita 

Rasulullah  amat indah. Ini adalah potongan hadith yang indah supaya kita 

menjadi selesa dan mendapat pahala nya. Mengikuti nya kita akan memperolehi 

pahala dan kita akan di lindungi dari  
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kejahatan. Moga Allah memberi kita kesempatan (dan kebijaksanaan) untuk mengurus 

orang. 

 Dalam masyarakat kita, orang berbagai perwatakan, ada yang terbuka dan tidak 

bertudung, ada yang bertudung dan tertutup dan ada yang jahil.  Kita harus mengendali 

orang secara berhati hati. Jika anda berdepan dengan orang yang jauh dari 

mengamalkan perkara agama, mereka boleh menjadi musuh kepada kamu, jika anda 

tidakberhati hati. Hendaklah kita  menghampiri mereka semasa kita 

menguruskan\mereka. Ada wanita dia tidak bertudung tetapi dia bershalat. Kita 

biarkan dia sementara,  InsyaAllah dia akan bertudung pada masa depan. Ada orang 

dia langsung mengabaikan perintah agama.  

Jangan pulaukan dia. Jangan keluarkan perkataan “Awak kafir. Awak tiada harapan 

lagi.” Kendali lah dan uruslah mereka dengan baik.  Mereka InsyaAllah, akan berubah. 

Marilah kita ikuti kata kata Rasulullah  yang indah ini, InsyaAllah. Marilah kita 

urus manusia dengan berbudi bahasa dan penuh keprihatinan. Semaklah ego kita 

dahulu. Boleh jadi kalua ego kita tidak terkawal, kita lebih dashyat dari mereka. Patuhi 

lah arahan dalam hadith ini, kata kata indah dari Rasulullah   

 Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 

 

            

     Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

30 December 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 


