
 

 

 
 
 
 

THE DOOR OF REPENTANCE IS OPEN 
PINTU TAUBAT MASIH DI BUKA 

 
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. 

 
Moga Allah  menghindarkan kita dari melaku dosa.  Allah  memerintah agar kita 

hindari orang yang kita  ada belas kasihan dari berdosa.  

{Allah taala berfirman: 

ا َوقُودَُها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ  اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَار ً۬ ٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ قُوٰٓ ـ   يَ

Mafhumnya: "Wahai orang-orang beriman! Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" [Surah al-Tahrim, ayat 6]. 

Al-Imam Abu`l-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi dalam kitabnya al-Wajiz fi Tafsiri`l-

Qur'ani`l-Aziz mentafsirkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Berilah peringatan buat 

diri kamu sendiri dan ahli keluarga kamu tentang perkara yang boleh mendekatkan diri 

kepada rahmat Allah dan jauhilah diri kamu dan ahli keluargamu dari perkara dosa".} 

Manusia turut kehendak ego mereka, mengejar ego mereka dan terus terjerumus ke 

kejahatan. Moga Allah menolong kita semua. 

 Kami tidak menjadi saksi semalam. Syukur Alhamdulillah. Kami tidur waktu itu  

(31 December 2015). Kami tidak tahu apa yang berlaku tetapi pasti ia adalah malam yangg 

penuh dengan dosa di seluruh dunia. Mereka meraikan Tahun Baru yang tiba dan mereka 

melaku banyak dosa.  Moga Allah  memberi mereka hidayah dan moga mereka 

bertaubat. Bila mereka bangun dari tidur, mereka akan menyesal perbuatan mereka 

semalam . Mereka akan sedari yang mereka sakit kepala atau sakit lain (spiritual).  Mereka 

akan bangun dengan penuh kedukaan dan kekecewaan dan malam itu berlalu dengan sia 

sia.  

 

 

 



 

 

 

 

Kedukaan itu adalah kedukaan kerana berdosa kepada Allah . Kedukaan kerana 

menentang hukum Allah . Tetapi pintu taubat kepada Allah  masih terbuka. Allah 

 berfirman dengan maksud nya bahawa barangsiapa yang bertaubat dan memohon 

keampunan, akan di terima taubat nya dan di ampun segala dosa nya, walaupun banyak  

dosa nya.  Itu lah sebab mereka mesti mohon keampunan Allah . Kami adalah 

pendosa. Marilah kita semua mohon keampunan Allah . 

Moga Allah  melimpahi belas kasihan nya kepada kita semua. Rahmat Allah  

adalah suatu ruang untuk menghindari orang dari melaku dosa atau untuk memohon 

taubat serta keampunan bila melaku dosa. Ada malaikat di sebelah kanan dan di sebelah 

kiri.  Bila orang melaku dosa, junjungan kita Rasulullah  akan bersabda, “Malaikat 

sebelah kiri akan menulis dosa dosa mu, dan di sebelah kanan akan menulis amalan baik 

mu dan pahala mu.” 

 Malaikat di sebalah kiri akan melihat orang yang melaku dosa dan bertanya kepada 

Malaikat di sebalah kanan. “Harus saya tulis ini”. “ Nanti dulu, boleh jadi ini baru berlaku 

dan boleh jadi dia memohon keampunan dan Allah mengampunkan nya,” kata Malaikat 

sebelah kanan. Mereka orang itu untuk bertaubat selama 8 jam. Jika dia bertaubat, maka 

dosa itu akan di ampunkan. Jika tidak , “Tulis lah”, dia berkata “apa yang boleh kita buat. 

Dia melaku dosa dan tidak memohon keampunan.”  

{Dari Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda : 

َماِل، فَإِذَا َعِمَل اْلعَْبدُ َحَسنَة  َكتَبََها بِعَْشِر أَْمثَاِلَها، َوإِنْ  َسي ِئَة  فَأََرادَ َعِمَل  َصاِحُب اْليَِميِن أَِميٌن َعلَى َصاِحِب الش ِ

َماِل أَْن يَْكتُبََها قَاَل لَهُ َصاِحُب اْليَِميِن: أَْمِسْك َعْنَها، فَيُْمِسُك َعْنَها ; فَإِِن اْستَْغَفَر  لَْم تُْكتَْب، َوإِْن َسَكَت َصاِحُب الش ِ

 ُكتِبَْت َعَلْيهِ 

Artinya : Malaikat pencatat amal kebaikan bersikap amanah kepada malaikat pencatat dosa. 

Apabila seseorang hamba melakukan suatu amalan kebaikan, maka ditulis dengan sepuluh bandingan 

dan apabila melakukan amalan dosa, maka ketika malaikat pencatat dosa menginginkan menulisnya, 

pencatat amal kebaikan mengatakan, : “Tahanlah !. maka pencatat dosa menahannya tidak menulis 

dan apabila hamba itu minta ampun kepada Allah, maka dosanya tidak ditulis dan apabila diam 

saja, maka dosanya ditulis. (H.R. al-Thabrani } 

  Jadi Allah  dengan sifat belas kasihan nya menerima taubat orang yang 

berdosa.  Apa jua dosa yang mereka melaku, Allah akan ampun dosa nya. Moga Allah, 

InsyaAllah menghindarkan kita dengan bergelumang dengan dosa. Sesiapa yang di hindar 

dari melaku dosa telah merai belas kasihan dan rahmat Allah.  

Allahyarham Nawfal Bey berkata, “Suatu halangan akan berlaku di tengah malam 

bila seorang hendak melaku dosa atau kecurian.” Makna nya suatu halangan akan berlaku  



 

 

 

 

supaya anda tidak melaku dosa.  Moga Allah  mencucuri kita dengan rahmat nya 

supaya setiap dosa yang kita hendak lakukan di hindari nya.   

Moga Allah  menjadi Penolong kita. Moga Allah , InsyaAllah,  beri kepada 

bangsa ini taufiq dan hidayah. Taufiq dan Hidayah dari Allah adalah sebaik baik 

pemberian. Mereka memberi hadiah kepada satu sama yang lain pada waktu malam, tetapi 

mereka lupa akan hadiah yang terbaik: mereka lupa hadiah Keimanan dan Hidayah. Moga 

Allah memberi kita kebijaksanaan dan fikiran yang waras . Fikiran yang waras telah di 

nodai dengan minuman yang keras. Moga Allah memberi kita kebijaksanaan dan fikiran 

yang waras.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

1 January 2016, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 


