
 
 

 

 

 

 
 
 

THE PUNISHMENT FOR TEACHING SIN 
HUKUMAN UNTUK MENGAJAR MEMBUAT DOSA 

 
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. 

 
 

  Ada hamba hamba Allah yang di kasihi oleh Allah dan mereka ialah para Awliyah 

Allah. Mereka yang menentang mereka akan di tentang oleh Allah swt. Mereka yang 

membahayakan para awliyaullah akan berhadapan dengan Allah swt dan Allah akan 

membahayakan dan mengancam mereka. 

  Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ia berkata, Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, ”Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berfirman, ‟Barangsiapa memusuhi 

wali-Ku, sungguh Aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hamba-Ku mendekat 

kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada hal-hal yang Aku wajibkan 

kepadanya. Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah 

sunnah hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, Aku menjadi 

pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia 

gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi 

kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, Aku pasti 

memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, Aku pasti melindunginya.‟” 

  Rasulullah SAW bersabda dengan maksud nya "Jika seorang mengajar kejahatan 

yang di lakukan oleh orang, maka dia akan tanggung dosa dosa kejahatan itu."  "Jika 

kebaikan di ajar dan di lakukan oleh banyak orang maka dia akan menerima pahala 

kebaikan itu." 

  Baru baru ini timbul sekumpulan orang yang tidak menerima para sahabat 

Rasulullah, Awliyahullah dan para ulama. Mereka serang orang demi mendapat 

keuntungan. Mereka mengajar kejahatan ini dan ia menjadi suatu adat. Mereka akan 

tanggung semua dosa itu dan mereka akan hadapi seksaan nya. 



 
 

 

   

   

 

   

   Datuk nenek kita menghormati orang tua dan para Awliyahullah atas landasan 

Islam ribuan tahun. Mereka menang banyak perperangan melalui doa dan usaha .Kini, 

Ada seorang dua yang yang kurang sopan dan menyimpang dari kebiasaan mengutuk 

mereka dan perjuangan mereka. Apa yang kamu lakukan? Anda hanya buat andaian 

dengan membuat fitnah. Orang lain harus berwaspada dari mengikuti mereka. Bilangan 

mereka semangkin tambah . Kita ajukan masalah ini kepada Allah. Dosa dosa yang di 

lakukan oleh mereka akan juga di tanggung oleh mereka yang menunjuk membuat 

kejahatan itu. .  

  Kita rujukan masalah ini kepada Allah kerana hanya Allah boleh beri hukuman 

kepada mereka. Jika mereka tidak bertaubat maka mereka akan di siksa oleh Allah.  

“Atta‟ibu minath-thanbi kaman laa thanba lah.” “Mereka yang bertaubat dan berpaling 

dari melaku dosa tiada berdosa." Pintu Taubat terbuka. Allah Maha pengampun. Moga 

Allah memberi mereka minda yang waras dan kebijaksanaan memikir. Moga Allah tunjuk 

mereka jalan yang benar agar mereka tidak sesat dan menyesatkan.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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