
A MUSLIM DOES NOT HOLD A GRUDGE 

SEORANG MUSLIM TIDAK HARUS ADA SIFAT DENDAM 
 

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. 

 Seorang Muslim tidak boleh ada perasaan dendam di sanubari mereka.  Perasaan Dendam 

mendendam adalah biasa pada orang yang sesat, sifat orang yang tidak beriman.  Ini ada lah 

suatu sifat semula jadi Shaitan: dia berdendam sejak peristiwa nya dengan Nabi Adam 

Alayhis Salam dan dia menyemai sifat ini pada pengikut nya. Berdendam terhdap siapa ? 

Terhadap orang muslim yang berada atas landasan Allah. 

 Sesiapa yang di antara kita yang menyimpan perasaan dendam terhadap sesama Muslim, 

tahap keimanan mereka belum mantap dan mereka adalah dari golongan yang lemah.  

Penyakit  dendam ini akan menyebabkan bebenan yang berat untuk memikul dan 

mengakibatkan ketidakselesaan . Ia akan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Fasal bab kasih 

saying; Orang harus menyemai perasaan kasih sayang yang terutama kepada Allah Azza wa 

Jalla kemudian kepada Hazrat Rasulullah  (SAW).  Dan Allah Azza wa Jalla memerintah agar 

kita ada perasaan kasih saying terhadap para nabi, sahabah sahabah, awliya Allah, dan orang 

orang yang beriman.   

Perasaan dendam mendendam dan kasih saying tidak boleh di satukan. Ia adalah sifat Shaitan 

dan orangf yang tidak beriman. Seorang Muslim tidak boleh perasaan benci membenci 

sesama Muslim lebih tiga hari. Ini perintah Rasulullah saw. Muslim harus ada perasaan kasih 

sayang antara satu sama lain.   

 Pada mula nya mungkin anda geram dengan sesuatu orang. Tetapi bila keadaan jernih dan 

orang itu kembali ke jalan Allah, maka anda harus hapuskan perasaan geram dan dendam 

mendendam. Rasulullah s a w maaf  Wahshi yang menyebab kematian syahid  Hazrat 

Sayidinaa Hamza selepas Washi memeluk ugama Islam.  Rasulullah s a w tidak 

menghukumkan Washi.  Tiada perasaan Dendam mendendam dalam diri Rasulullah s a w.  

Semua kelakuan kejahatan akan di murnikan bila seseorang memeluk ugama Islam. Tetapi 

kita harus ada sifat kebencian terhadap Apa yang Allah tidak suka. Ini harus. Keimanan 



seseorang tidap akan mantap jika Dia ada sifat kebenciaan terhadap sesama Muslim, para 

sahabat dan Ahli bayt.Jangan jejaki langkah mereka.  

Rasulullah saw bersabda dengan bermaksud : Semua kejahatan sebelum memeluk Islam akan 

di ampunkan selepas memeluk Islam. Seperti seorang bayi yang baru lahir. Kita harus 

jalankan perintah Allah dan Rasulullah s a w bukan buah fikiran orang lain. Moga Allah  

membangkit kan kita dengan hati yang suci pada Hari Pengadilan. Inshallah.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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