
 

 
 
 
 
 

BENEFIT OF THE DOUBT 
JANGAN BERPRASANGKA 

 
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. 

 
Adalah amalan yang baik jika kita memberi orang manfaat keraguan daripada 

kesalahan nya atau tidak ada perasaan syak wasangka terhadap orang.  Hendaklah ada 
perasaan sedemikian dan jangan ada perasaan pra sangka terhadap keburukan orang. 
Menganggap baik sesuatu perkara itu sangat dituntut dalam Islam kerana bersangka baik itu lebih 
baik, mulia dan dapat mengelakkan dari menuduh orang lain berbuat jahat atau melakukan 

keburukan.  
 

Firman Allah  

َن ٱلظَّن ِ إِنَّ بَْعَض ٱلظَّن ِ إِثْم ًۭ ۖ َوََل تََجسَُّسو۟ا وَ { ا م ِ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ٱْجتَنِبُو۟ا َكثِير ًۭ
َٰٓ ا ۚ يَ  ََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعض 

ِحيم ًۭ أَيُ  اب ًۭ رَّ َ تَوَّ َ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ا فََكِرْهتُُموهُ ۚ َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ  }ِحبُّ أََحدُُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيت ًۭ

 

{“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka; Sesungguhnya 

sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan 

keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain, dan 

janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebahagian yang lain. Adakah di antara 

kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 

(Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; 

Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.”(Surah Al-Hujurat, 49; 

Ayat 12) } 

 

Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda dengan bermaksud. Hendaklah kita sangka 
baik dengan Allah  bila kita di ambang maut. Bersangkalah baik kepada Allah agar dia 
merahmati anda dengan belas kasihan. Maka wajiblah kita untuk selalu bersikap baik 
sangka (husnu dzan) kepada Allah. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw 
(dalam wasiat menjelang ajal beliau,) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ِ َعزَّ َوَجلَّ   ََل َيُموتَنَّ أََحدُُكْم إَِلَّ َوُهَو يُْحِسُن الظَّنَّ بِاَّللَّ

 

Artinya: Janganlah salah satu diantara kalian mati, kecuali berprasangka baik terhadap 

Allah. (Sahih Muslim) 

Hadith Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sungguh indah. Setiap ayat yang dia unggap adalah indah. Ini 

nasihat nya. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص memberi kita isyarat bayangan, agar kita tidak berputus asa 
dengan belas kasihan Allah walaupun kita banyak berdosa, Allah akan ampunkan semua 

dosa kita. “Ana indi zhanna abdi,” Ini firman Allah هلالج لج.  
 

Hadits Tentang Persangkaan Hamba Kepada Allah 

ُ تَعَالَى أَنَا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل اَّللَّ ُ َعْنهُ قَالَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ ِعْندَ َظن ِ َعْبِدي أبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اَّللَّ

 فِي بِي َوأَنَا َمعَهُ إِذَا ذََكَرِني فَإِْن ذََكَرنِي فِي نَْفِسِه ذََكْرتُهُ فِي نَْفِسي َوإِْن ذََكَرنِي فِي َمََلٍ ذََكْرتُهُ 

َب  ْبُت إِلَْيِه ِذَراع ا َوإِْن تَقَرَّ َب إِلَيَّ بِِشْبٍر تَقَرَّ ْبُت إِلَْيِه بَاع ا َمََلٍ َخْيٍر ِمْنُهْم َوإِْن تَقَرَّ إِلَيَّ ِذَراع ا تَقَرَّ

 َوإِْن أَتَانِي َيْمِشي أَتَْيتُهُ َهْرَولَة  

Hadits Abu Hurairah r.a. ia berkata rasulullah saw.bersabda: "Allah berfirman: 'Aku 

berada pada sangkaan hamba-Ku, Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia 

mengingat-Ku pada dirinya maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, jika ia mengingat-Ku 

dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, 

dan jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkalmaka Aku mendekat padanya satu hasta, jika 

ia mendekat pada-Ku satu hasta maka Aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang 

kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari."  (HR. 

Bukhari no. 6970 dan Muslim no. 2675). 

 

Maka hendaklah kita riang bergembira kerana kita memperolehi belas kasihan dari  

Allah, InsyaAllah. Marilah kita bergembira yang kita bersama Allah هلالج لج kerana Allah telah 
menolong melegakan kita. Ada yang bersunggut dan duduk bersedihan. Jangan, tidak 
perlu kita bersedih.  Allah telah jadikan kita hamba nya dan Allah menerima kita. Kita 
harus rasa lega dan bergembira. Riangkan lah diri kita,kerana Allah merahmati kita di 
dunia dan di akhirat.   

 
Ada orang datang dan bertanya dalam keadaan menangis dan tersedu sedu, apa 

akan jadi kepada dosa mereka.  Kita semua ini berdosa. Adakah Allah melihat dosa kita? 
Jika anda bertaubat (dengan nasuha) dan berprasangka yang baik kepada Allah, maka  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allah akan ampun segala dosa anda. Jangan takut. Perasaan tidak mempunyai sangkaan 

buruk kepada Allah akan memperolehi keampunan Allah  .هلالج لج Keampunan akan diberi 

dengan sifat belas kasihan Allah  هلالج لجdan Dia akan tempatkan kita di syurga, InsyaAllah.  
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
17 February 2016/8 Jumada al-Awwal 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


