
 

 
 
 
 
 
 
 

A MUSLIM HAS MANNERS 
SEORANG MUSLIM BERSOPAN SANTUN  

 
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 ملسو هيلع هللا ىلص bersabda,  “Manusia ada 360 organ. Anda perlu 
memberi sadaqah untuk organ itu setap hari.” Para Sahabat bertanya, “Kita tidak 

mempunyai wang. Apa yang harus kita buat?” Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda “Perbuatan yang 
baik adalah sadaqah, suatu amalan sunnah juga adalah sadaqah.” 

Apa yang di maksud dengan sunnah ia lah membuat perkara yang baik dan 
menolong orang. Membersihkan jalanan dari batu dan duri adalah sadaqah. Ini ada lah 

sadaqah untuk organ badan kita. Ini menunjuk syukur kita pada Allah هلالج لج dan cara unyuk 
memastikan organ organ itu sihat. Khusus nya ahli tariqat mesti melaksanakan kerja baik 
ini. Mereka juga tidak harus mencederakan orang. Di mana mereka berada mereka tidak 
seharusnya membuat kacau orang sekeliling nya dan harus menolong orang menyebrang 
jalan  

Kita saksi perkara ini semalam di mana orang meletak kereta bersebarangan di  
dargah atau di masjid. Bagaimana orang hendak berlalu.? Tiada orang berpeduli. Dan ini 
menyebabkan orang memaki hamun dan dia melaku satu dosa. Siapa yang harus di 
persalahkan.?   

Junjungan kita Rasulullah, bersabda “Bersihkan jalan raya daripada batu supaya ia 
tidak mencederakan orang.” Dan anda mengaku diri sebagai ahli tariqat menggangu orang 
dengan meletakkan kereta sebarangan. Ini menyebabkan orang memekik dan menyumpah 
di hadapan masjid. Ini menyebabkan kekacauan. Anda menyebabkan dia berdosa dengan 
sumpahan nya. Anda akan juga tanggung perbuatan  dosa itu 

Jika anda menyebabkan orang menyumpah dan memaki hamun maka kedua dua 
nya berdosa. Maka orang Muslim dan khusus nya ahli tariqat mesti beradab dan berahklaq 
yang mulia dan harus berperihatin dan berwaspada dengan kelakuan kepada orang lain. 
Jika anda membuat sesuatu dengan sempurna maqam anda akan naik dan anda akan di 
hormati. 



 

 

 

 

 

 

 

Jangan  anda berfikir seorang Muslim boleh buat sesuka hati mu.  Jika anda 

seorang  Muslim, anda harus patuh kepada perintah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan ikuti jejak nya. 
Moga Allah merahmati kita dengan adab dan akhlaq yang baik dan adil, Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

23 December 2016/23  Rabiul Awwal 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


