
 

 
 
 
 

 
IT IS NOT ENOUGH TO SAY I AM MUMIN 

TIDAK MEMADAHI HANYA BERKATA SAYA ADALAH MUMIN 
 

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. 

 
 Junjungan kita Rasulullah  bersabda 
 

ِعياْلُمْؤِمُن  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ  اْلقَِويُّ َخْيٌر َوأَحبُّ إلى اّلله
 
 “Orang Mukmin yang kuat lebih baik dari seorang Mukmin yang lemah.” Apa 
maksud ini semua.? Kekuatan bukan hanya terletak di  badan tetapi ia merangkumi semua. 
Maknanya anda harus buat semua perkara  dengan sebaik mungkin.  Akuan “Saya seorang 
Mukmin” tidak cukup.  Jika anda mematuhi perintah Allah  maka akan di kurnia 
dengan kekuatan rohani dan jasmani. Kedua dua nya penting.  
 

ِويُّ َخـْيٌر َوأََحبُّ ِإلَـى هللِا َعْن أَِبْي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرسُْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : اَْلـُمْؤِمُن اْلَقـ

ٍّ َخـْيـٌر ، اِْحـِرْص َعـلَـى َما  ِعْيِف، َوفِـْي كُـل  يَـْنـفَـعُـَك َواْستَِعْن بِاهلِل َوََل تَـْعَجـْز ، َوإِْن أََصاَبَك ِمَن اْلـُمْؤِمِن الضَّ

  لَْو تَـْفـتَـُح َعَمَل الشَّْيَطانِ َشـْيٌء َفـََل تَقُْل: لَْو أَنِـٍّْي فََعْلُت َكاَن َكذَا َوَكـذَا ، َوَلـِكْن قُْل: قَـدَُر هللِا َوَما َشاَء فَعََل، َفِإنَّ 

 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu , beliau berkata, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla 

daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah 

untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh 

(dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau 

tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu 

tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allâh, dan Allâh 

berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka(pintu) 

perbuatan syaitan. Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2664); Ahmad 

(II/366, 370); Ibnu Mâjah (no. 79, 4168) 

 
  
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
Orang Muslim harus lah menghasilkan perkerjaan yang sempurna, supaya mereka tidak 
lah di zalimi. Mereka harus meniliti perkara yang terbaik dalam setiap perkerjaan.  Mereka 
harus melaksanakan kerja dengan kadar berhati hati dengan tujuan ia membawa manfaat 
kepada orang. Bila ia membawa manfaat kepada orang maka ia akan membawa manfaat 
kepada mereka. Waktu itu mereka akan berkata, “Orang ini bermanfaat kepada orang. Dia 
melaksanakan kerja dengan baik.” Orang jenis begini lah yang amat berharga.   
 

Adalah nasehat Junjungan kita Rasulullah  kepada orang Islam : “Zahmatun fa 
atqirun.” “Laksanakan kerja anda dengan baik.” Jangan biasakan diri dengan kemalasan. 
Jangan suka ikut tabiat berlepak. Harus buat kerja dengan terbaik.  Nilai seorang letak  
meningkat apabila dia buat kerja dengan terbaik. Nilai orang itu naik meningkat hingga  

bersebelahan dengan  Junjungan kita Rasulullah  .   
 
Seperti yang kami sebut seorang Musli yang kuat lebih baik dari seorang Muslim 

yang lemah kerana ia dapat menolong orang Muslim yang ain.  Inilah kata kata yang indah 

dari Rasulullah . Kita tidak harus miskin dalam aspek ini. Anda harus sentiasa mengajar 
prkara ini kepada ahli keluarga anda, keluarga anda dan mereka akan menjadi manfaat 
kepada orang orang Islam yang lain.  

 
Moga Allah  memberi kita semua kekuatan yang menyeluruh. Moga Allah  

menjadi Penolong. 
 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

7 January 2016 / 27 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 


