
 

 
 
 
 
 

RANCOUR FROM THE HEART 
PERASAAN BENCI DARI HATI 

 
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. 

 
Jangan berpura pura (dan menipu diri) yang anda tidak tahu perkara yang anda lihat 

telah di haramkan oleh Allah هلالج لج. Tukarlah (persepsi) anda jika boleh. Jika tidak, jangan 
sebut (perkara haram itu) sebagai suatu (perkara yang harus di buat) dan suatu kebiasaan. 

Perkara haram bukanlah suatu kebiasaan. Firman Allah هلالج لج adalah wajar. Perasaan 
membenci akan perintah Allah adalah selemah lemah nya Iman seseorang. Jika anda 

berkata perintah Allah هلالج لج adalah suatu perkara yang wajar di laksanakan maka anda tidak 
akan berlaku sebalik nya.  

 
Melaksanakan perkara yang wajar dilaksanakan membawa kepada pengertian patuh 

kepada perintah Allah هلالج لج. Maka jika kita berkata “Saya tidak boleh tukar persepsi ini dan 
saya juga tidak boleh terima perkara ini. Perkara ini tidak baik dan saya tidak gembira 
dengan perkara ini.” Kata kata ini menunjukkan kebiasaan kita kepada perkara perkara 
mungkar yang kita lakukan. Ini adalah permainan Shaytan yang membuat orang 
membiasakan diri sedikit demi sedikit akan perkara yang mungkar. Akhir mereka fikir 
kemungkaran yang dilakukan adalah perkara biasa. . Tetapi jika mereka bertekad 
menyatakan daripada hati sanubari yang perkara ini (kemungkaran) tidak betul maka ia 
akan menghapuskan usaha Shaytan untuk memesongkan kta.  

 
Maka jangan sekali kali menyatakan kegembiraan atau persetujuan kepada 

kemungkaran daripada hati sanubari. Selemah lemah iman adalah perasaan benci dalam 
hati sanubari kepada perkara perkara yang baik. Keizinan di beri untuk memperkasakan 
hati kita dan mengkikis perasaan benci kepada perkara perkara yang baik. Jika tidak huru 
hara akan meletus. 

 
Maka hendaklah ia bertunas di hati. Jangan menunjuk kegembiraan atau 

persetujuan kepada perkara perkara yang tidak baik, yang mumgkar dan yang berdosa. 
Nyatakan daripada hati; “Ini adalah maksiat atau kejahatan. Kita tidak gembira dan setuju 
dengan nya.” Moga Allah ampunkan kita. Moga Allah menukar ia dengan perkara yang 
baik. Moga ia menjadi baik. InsyaAllah. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
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