
 
  

 

 

 

 

 
THE QUALITY PERSON 

ORANG YANG BERKUALITI 
 

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 mencipta manusia dengan penuh keindahan. Dalam semua ciptaan, manusia 

dicipta dengan derajat yang tertinggi atau istimewa. Allah anugerah kita Ikram (nikmat) dan 

memuliakan kita. Maka anda harus hargai pemberian ini dan jadilah seorang yang berkualiti 

justru seorang yang amat baik. 

Manusia yang tunduk kepada Ego nya atau nafsu amarah nya adalah manusia yang 

tidak bernilai atau tidak berkualiti justru seorang yang di selubungi dengan kejahatan. Semua 

orang saksi bagaimana Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص meningkatkan makam para sahabat nya. Kita harus 

mencontohi mereka kerana seorang yang berkualiti adalah seorang yang berguna. Mereka 

akan memberi manfaat kepada diri mereka dan juga orang sekeliling nya. Orang yang baik 

menjauhi dari kejahatan.  Semua kebaikan ada bersama nya. Ini lah orang yang tidak turut 

ego mereka. 

Manusia yang tunduk kepada Ego atau nafsu amarah nya adalah orang orang yang 

tidak baik.  Dia tidak di sukai ramai kerana sering mementingkan diri. Akhlaq dan Adab 

mereka adalah tidak baik. Perkara ini akan kelihatan nyata. 

Shaykh Mawlana Nazim  (QS) pernah menklasifikasikan nya sebagai berakhlak 

“sampah sarap”. Zibil makna nya sampah sarap.  Perbezaan antara sampah sarap dengan 

permata adalah amat jelas sekali. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda “Jadilah Permata”.  Orang jadi 

permata bila dia mencontohi Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص . Dia menjadi sampah sarap bila dia menurut 

pengajaran Shaitan. (Dengan Nafsu Marah nya, hasad dengki, tamak haloba, benci 

membenci, kejam mengejam, sumpah menyumpah, dendam mendendam, takkabur, riak, 

membongkak, dan lain lain lagi)  

Moga Allah هلالج لج jadikan kita orang orang yang berkualiti tanpa tunduk kepada Ego 

atau nafsu amarah kita, Inshallah. Orang yang berkualiti di akui di dunia dan di akhirat. Itu  



 
  

 

 

 

 

 

yang penting. Moga kelihatan zahir dan batin kita mencerminkan perkara yang sama 

dan baik Inshallah. 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 

 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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