
 

 

Dalam perjalanan kehidupan, 
kita kadang-kadang terlalai 
dan terpesona akan keinda-
han yang terlihat dek mata 
kita.  Lalu sehingga melen-
cong masuk ke jalan atau 
lorong yang salah.  Kita 
mungkin cepat atau lambat 
sedar bahawa jalan yang di-
masuki itu jalan yang salah.  
Namun, apabila tersedar ba-
hawa jalan itu salah, jangan-
lah pula pasrah lalu putus asa 
bahawa tiada harapan lagi 
untuk pulang ke jalan yang 
asal, iaitu jalan menuju 

keredhaan ALLAH. 

Kita masih ada harapan untuk 
buat U-turn atau buat pus-
ingan-U dan masuk kembali 
ke jalan sebenar.  Walau jauh 
mana pun telah kita tersesat, 
walau jauh mana pun kita 
telah terlencong, peluang 
untuk kembali ke jalan yang 
sebenar sentiasa terbuka dan 
malah amat dialu-alukan oleh 

ALLAH, Rabbul-Jalil. 

1)  ALLAH menyuruh kita ber-
taubat dalam firmanNYA yang 

bermaksud:   

““““““““““““            
Dan bertaubatlah Dan bertaubatlah Dan bertaubatlah 
kamu sekalian kepa-kamu sekalian kepa-kamu sekalian kepa-

da ALLAH wahai orangda ALLAH wahai orangda ALLAH wahai orang---
orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman, 
supaya kamu berja-supaya kamu berja-supaya kamu berja-
ya.”ya.”ya.”  (Surah An-Nur, 24:31) 

2)  Peluang sentiasa ada dan 
jangan putus asa.  ALLAH 
Ta`ala berfirman yang ber-

maksud: 

““““““““““““            
Katakanlah: “Hai Katakanlah: “Hai Katakanlah: “Hai 
h ambahambahamba---h ambahambahamba---Ku Ku Ku 

yang melampaui batas yang melampaui batas yang melampaui batas 
terhadap diri mereka terhadap diri mereka terhadap diri mereka 
sendiri, janganlah kamu sendiri, janganlah kamu sendiri, janganlah kamu 
berputus asa dari rah-berputus asa dari rah-berputus asa dari rah-
mat Allah. Sesungguhnya mat Allah. Sesungguhnya mat Allah. Sesungguhnya 
Allah mengampuni dosaAllah mengampuni dosaAllah mengampuni dosa---
d o s a  s e m u a n y a . d o s a  s e m u a n y a . d o s a  s e m u a n y a . 
Sesungguhnya Dialah Sesungguhnya Dialah Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Pengampun Yang Maha Pengampun Yang Maha Pengampun 
lagi Maha Penya-lagi Maha Penya-lagi Maha Penya-
yang.”yang.”yang.”  (Surah az-Zumar 
39:53) 

3)  ALLAH sangat gembira 
apabila ada hambaNYA yang 
bertaubat dan mahu kembali 
kepadaNYA.  Dari Abu Ham-
zah Anas bin Malik radhiAl-

lahu `anhu berkata bahawa 
Rasulullah sallAllahu `alaihi 
wasallam bersabda yang mak-

sudnya: 

““““““““““““            
Sungguh ALLAH itu Sungguh ALLAH itu Sungguh ALLAH itu 
lebih gembira untuk lebih gembira untuk lebih gembira untuk 

menerima taubat ham-menerima taubat ham-menerima taubat ham-
baNYA melebihi dari keg-baNYA melebihi dari keg-baNYA melebihi dari keg-
embiraan seseorang di embiraan seseorang di embiraan seseorang di 
antara kamu sekalian antara kamu sekalian antara kamu sekalian 
yang menjumpai kembali yang menjumpai kembali yang menjumpai kembali 
untanya yang hilang di untanya yang hilang di untanya yang hilang di 
tengahtengahtengah---tengah padang tengah padang tengah padang 
gurun.”gurun.”gurun.”  (HR al-Bukhari dan 
Muslim) 
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Berpesan-pesan dengan kebenaran & kesabaran 

(Bersambung di muka surat 2) 

 َربَّنَا
“Wahai Tuhan kami,  

 

 ظَلَْمنَا َاْنفَُسنَا
kami telah  

menzalimi diri kami 

sendiri. 

 

َو ِاْن لَْم تَْغِفْرلَنَا 

 َوتَْرَحْمنَا
  Sekiranya tidak 

ENGKAU ampunkan   

kami dan kasihani 

kami,  

 

لَنَُكْونَنَّ ِمَن 

 اْلَخاِسِرينَ 
tentulah kami akan 

tergolong di dalam      

golongan orang-

orang yang rugi.” 

________________ 

 َاللَّھُمَّ 
“Ya ALLAH 

 

ِانََّك َعفُوٌّ تُِحبُّ 

 اْلَعْفَو 
Sesungguhnya 

ENGKAU Maha 

Pengampun, 

ENGKAU suka    

memberikan  

keampunan, 

 

 َفْعُف َعنَّا
Maka ampunilah 

kami” 

Jangan putus asa dengan ALLAH 

 Taubat Seorang Lelaki 

Yang Telah Membunuh 

100 Orang 

Rasulullah SAW ada  

mengisahkan pada 

zaman dulu seorang 

lelaki yang telah insaf 

setelah membunuh 99 

orang.  Lelaki itu ber-

tanya kepada seorang 

pendeta samada pelu-

ang taubat masih ada.  

Malangnya pendeta itu 

pu la  d ibunuhnya 

kerana mengatakan 

lelaki itu tiada hara-

pan untuk bertaubat.  

Genaplah 100 orang  

telah dibunuh oleh 

lelaki itu.  Namun, 

lelaki tersebut masih 

lagi mahu bertaubat.  

Kali ini dia menemui 

pula seorang yang 

`alim.  Si `alim itu 

mengatakan bahawa 

taubat masih terbuka 

luas buatnya.  Lelaki 

i t u  d i k e hend ak i   

berhijrah ke tempat 

lain supaya taubatnya 

diterima.  Dalam   

perjalanan hijrah itu, 

l e l a k i  t e r s e b u t 

meninggal dunia.  Dir-

ingkaskan kisah, AL-

LAH Subhanahu wa 

Ta`ala telah meneri-

ma taubatnya atas 

kesungguhannya itu.  

Walaupun telah mem-

bunuh 100 orang dan 

masih belum     memu-

lakan kehidupan baru 

dan bertaubat dengan 

sempurna, namun AL-

LAH tetap menerima 

taubatnya. 

 

*Taubat terbuka luas 

untuk semua... 
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Lihat, betapa gembiranya ALLAH Sub-
hanahu wa Ta`ala apabila kita mahu 
kembali kepadaNYA.  Hadith di atas ada-
lah perumpamaan yang dibawa oleh 
Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam 
dan ia bisa menjadi motivasi buat kita 
apabila ada orang berbisik atau menya-
kat kita seperti “engkau ni tiada hara-
pan dah nak bertaubat” atau seumpa-
manya.  Ketahuilah, ALLAH suka bahkan 
sangat gembira.  Justeru, pulanglah 

kepada ALLAH. 

4)  ALLAH Subhanahu wa Ta`ala sentiasa 
membuka peluang yang sangat luas  un-

tuk hambaNYA bertaubat selagi mataha-
ri belum terbit dari sebelah barat, iaitu 
tanda besar hampir berlakunya Hari 
Kiamat dan sebelum kita meninggal 
dunia.  Dari Abu Musa `Abdullah bin Qais 
Al-Asy`ari radhiAllahu `anhu, dari Nabi 
sallAllahu `alaihi wasallam bersabda 

yang maksudnya: 

““““““““““““            
Sesungguhnya ALLAH Ta`ala Sesungguhnya ALLAH Ta`ala Sesungguhnya ALLAH Ta`ala 
senantiasa membentangkan senantiasa membentangkan senantiasa membentangkan 

tanganNYA pada waktu malam tanganNYA pada waktu malam tanganNYA pada waktu malam 
untuk menerima taubat orang untuk menerima taubat orang untuk menerima taubat orang 
yang berbuat jahat pada waktu yang berbuat jahat pada waktu yang berbuat jahat pada waktu 
siangnya, dan membentangkan siangnya, dan membentangkan siangnya, dan membentangkan 
tanganNYA pada waktu siang un-tanganNYA pada waktu siang un-tanganNYA pada waktu siang un-
tuk menerima taubat orang yang tuk menerima taubat orang yang tuk menerima taubat orang yang 
berbuat jahat pada waktu mal-berbuat jahat pada waktu mal-berbuat jahat pada waktu mal-
amnya.  Yang demikian itu ber-amnya.  Yang demikian itu ber-amnya.  Yang demikian itu ber-

langsung terus sampai matahari langsung terus sampai matahari langsung terus sampai matahari 
terbit dari sebelah barat (sampai terbit dari sebelah barat (sampai terbit dari sebelah barat (sampai 
hari mahu Kiamat).”hari mahu Kiamat).”hari mahu Kiamat).”  (HR Muslim) 

Dari Abu `Abdurrahman `Abdullah bin 
`Umar bin Khattab radhiAllahu 
`anhuma, dari Nabi sallAllahu `alaihi 

wasallam bersabda yang maksudnya: 

““““““““““““            
Sesungguhnya ALLAH Yang Ma-Sesungguhnya ALLAH Yang Ma-Sesungguhnya ALLAH Yang Ma-
ha Mulia lagi Maha Agung akan ha Mulia lagi Maha Agung akan ha Mulia lagi Maha Agung akan 

menerima taubat seseorang sebe-menerima taubat seseorang sebe-menerima taubat seseorang sebe-
lum nyawanya sampai di lum nyawanya sampai di lum nyawanya sampai di 
kerongkong (sebelum sakaratul kerongkong (sebelum sakaratul kerongkong (sebelum sakaratul 
maut).”maut).”maut).”  (HR at-Turmudzi dan katanya 
hadith ini hasan) 

5)  ALLAH sentiasa mahu memberikan 
keampunan kepada kita walau sebesar 
mana pun dosa kita, asal sahaja kita 
mahu kembali bertaubat kepadaNYA.  
Daripada Anas bin Malik radhiAllahu 
`anhu, bel iau berkata bahawa 
Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam 

bersabda: 

““““““““““““            
ALLAH subhanahu wa ta’ala ALLAH subhanahu wa ta’ala ALLAH subhanahu wa ta’ala 
berfirman:  “Wahai anak ad-berfirman:  “Wahai anak ad-berfirman:  “Wahai anak ad-

am, sesungguhnya jika engkau am, sesungguhnya jika engkau am, sesungguhnya jika engkau 
berdoa dan berharap kepadaberdoa dan berharap kepadaberdoa dan berharap kepada---KU, KU, KU, 
niscaya AKU akan mengampunimu niscaya AKU akan mengampunimu niscaya AKU akan mengampunimu 
dan AKU tidak akan memper-dan AKU tidak akan memper-dan AKU tidak akan memper-
dulikannya lagi.dulikannya lagi.dulikannya lagi.   

Wahai anak Adam, seandainya Wahai anak Adam, seandainya Wahai anak Adam, seandainya 
dosadosadosa---dosamu memenuhi seluruh dosamu memenuhi seluruh dosamu memenuhi seluruh 
langit, kemudian engkau memohon langit, kemudian engkau memohon langit, kemudian engkau memohon 
ampun padaampun padaampun pada---KU, niscaya AKU akan KU, niscaya AKU akan KU, niscaya AKU akan 
mengampunimu.mengampunimu.mengampunimu.   

Wahai anak Adam, seandainya Wahai anak Adam, seandainya Wahai anak Adam, seandainya 
engkau datang kepadaengkau datang kepadaengkau datang kepada---KU dengan KU dengan KU dengan 
kesalahan sepenuh bumi, kemudi-kesalahan sepenuh bumi, kemudi-kesalahan sepenuh bumi, kemudi-
an engkau menjumpaian engkau menjumpaian engkau menjumpai---KU dalam KU dalam KU dalam 
keadaan tidak berbuat syirik keadaan tidak berbuat syirik keadaan tidak berbuat syirik 
dengan apapun niscaya AKU akan dengan apapun niscaya AKU akan dengan apapun niscaya AKU akan 
datang kepadamu dengan pengam-datang kepadamu dengan pengam-datang kepadamu dengan pengam-
punan sepenuh bumi pula.”punan sepenuh bumi pula.”punan sepenuh bumi pula.”  (HR 
Tirmidzi, beliau berkata hadith ini ha-

san) 

Nah, bukankah kalam-kalam mulia lagi 
benar di atas bisa menyegarkan hati 
kita? Bukankah dengan membacanya 

terbit cahaya memancar menyinarkan 
harapan?  Ayuh, jangan tunggu lagi.  
Kita tidak tahu saat bila umur kita akan 
berhenti.  Dan kita juga tidak tahu bil-
akah matahari akan terbit dari arah bar-
at yang menandakan dunia ini akan ma-
ti. Disebabkan kita tidak tahu, jadi pe-
nangguhan terhadap taubat adalah suatu 
yang sangat merbahaya.  Ia bisa mener-
jah tiba-tiba pada saat kita tidak berse-

dia dan tidak sempat bertaubat. 

Janganlah termakan kata-kata hinaan 
rakan atau keluarga yang mengatakan 
kita tiada peluang untuk bertaubat.  
Jangan terhasut bisikan-bisikan halus 
dalam hati yang mengatakan ALLAH tid-
ak akan menerima taubat.  Dan jangan-
lah pula terikut dengan ajakan nafsu 
agar taubat itu ditangguhkan ke suatu 

masa yang akan datang. 

ALLAH sayangkan kita semua.  ALLAH 
mahukan kita semua masuk ke dalam 
SyurgaNYA.  ALLAH mahu berjumpa kita 
dalam keadaan DIA redha dan kita 
redha.  ALLAH alu-alukan taubat kita.  
Justeru, bertaubatlah sekarang.  Jangan 

tangguh lagi. 

Semoga ALLAH memberikan kita semua 

akan hidayah dan taufiq, amin. 

*Disunting dari artikel asal di:  h�p://

muzir.wordpress.com/2012/05/13/

wahai-orang-berdosa-kalam-semangat-

ini-buatmu/  

=============================== 

Multimedia: 

*Pemuda ini membuka mata dan hati 
kita semua betapa ramai lagi insan-insan 
di luar sana yang ingin kembali ke jalan 
yang benar.  Tonton video yang 
menyayatkan hati ini di sini:  h�p://

muzir.wordpress.com/2012/04/02/video-

luahan-ha"-seorang-pemuda-kepada-ulama/  

Jika ada manfaat pada risalah ini, silalah buat salinan dan sebarkan atau ditampal di papan-papan kenyataan 

masjid/surau/pejabat/rumah.  Semoga usaha tuan/puan diganjari ALLAH dengan kebaikan yang banyak, amin. 

Muat turun An-Nasihah di: 

www.muzir.wordpress.comwww.muzir.wordpress.comwww.muzir.wordpress.comwww.muzir.wordpress.com    

(dari muka surat depan) 

 

 
Taubat sentiasa terbuka luas 

selagi ajal belum datang.  

Segeralah taubat! 


