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Menumbuhkan Rasa Takut dan
Pengharapan Kepada Allah 

Khutbah Pertama
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ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ
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ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو

mi
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w.

Puji dan syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dialah
satu-satunya Dzat yang berhak menerima segala pujian dan ungkapan syukur.
Karunia dan rahmat-Nya telah banyak kita nikmati, hidayah dan inayah-Nya
telah banyak kita rasakan. Kesyukuran hakiki hanya dapat diwujudkan dalam
bentuk kesiapan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua
larangan-Nya. Tanpa itu maka kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat.

ww

Salam dan shalawat kita sampaikan dan kirimkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam di
waktu siang dan malam, di kala sempit dan lapang. Dia mendakwahkan Islam
tanpa mengenal ruang dan waktu. Dia telah menunaikan amanah, memberikan
nasihat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan
sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Hingga ia meninggalkan umat ini
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dalam keadaan telah tercerahkan dengan nur hidayah, dan cahaya taufik dari
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidaklah seseorang meniti jalan lain melainkan ia
akan menjadi sesat di dunia dan binasa di akhirat.

Tindakan hati adalah hal utama dan terbesar, pahala yang diperolehnya
adalah pahala terbesar, hukuman yang diperolehnya pun adalah hukuman
terbesar, sementara pekerjaan anggota badan mengikuti tindakan hati dan
merupakan bangunannya, tidak heran jika dikatakan, hati adalah raja bagi
anggota badan dan anggota badan lainnya adalah tentaranya. Sebagaimana
hadits Anas radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Tidak lurus Iman seorang hamba hingga hatinya telah lurus.” (HR. Imam Ahmad)

ar

ind

yang dimaksud dengan kelurusan hati adalah mentauhidkan Allah
Subhanahu wa Ta’ala, mengagungkan-Nya, mencintai-Nya, takut kepadaNya, mengharap dari-Nya, mencintai ketaatan kepada-Nya dan membenci
kemaksiatan kepada-Nya. Imam Muslim, meriwayatkan dari Abu Hurairah ra
dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Allah Subhanahu
wa Ta’ala tidak melihat rupa kalian, kekayaan kalian, tetapi Allah Subhanahu wa
Ta’ala. melihat ke dalam hati dan perbuatan Anda.”

nb

Al-Hasan berkata kepada manusia, “Obatilah hatimu, karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta’ala hanya memandang kebaikan hamba-Nya dari
kebaikan hati mereka.”
Amalan-amalan hati yang dapat menimbulkan perbuatan baik,
mendapatkan kegembiraan di akhirat, menghindari pekerjaan buruk,
memberikan sikap zuhud di dunia dan mengekang diri dengan gelombang
rasa takut dan harap.

w.

mi

Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat mengemudikan hati untuk
melakukan semua yang terbaik, penghalang dari segala bentuk pelanggaran
dan dosa. Harapan hanya kepada Allah demi menggapai keridhaan dan pahalaNya, dapat memotivasi diri untuk menjalankan amal shalih yang lebih besar,
memalingkan diri dari amAl-amal yang jelek.

ww

Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat mengekang diri dari
segala bentuk syahwat, menghidarkandari tipudaya, membawa kebaikan
dan kemenangan baginya. Takut akan Allah adalah salah satu cabang-cabang
Tauhid, maka harus dipersembahkan untuk Tuhan semesta alam. Memalingkan
rasa takut selain kepada Allah merupakan bagian dari cabang kesyirikan kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana dalam firman-Nya,

[١٧۵: ; < =( ]آل ﻋﻤﺮان: 9 8 7 6 5 4 3 2)
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“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti
(kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), Karena itu
janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benarbenar orang yang beriman.” (Ali-Imran: 175)

Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
bersabda, ““Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui kalian akan tertawa
sedikit dan menangis banyak,” kemudian para sahabat Rasulullah menutupi
wajah mereka yang sedang menangis.” (HR. Bukhari dan Muslim).

ar
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Rasa takut adalah gerakan hati, yang menumbuhkan kekhawatiran akan
tertimpa hukuman Allah Subhanahu wa Ta’ala karena melakukan perbuatan
haram atau meninggalkan kewajiban atau meremehkan sunnah dan karunia
Allah, tidak menerima perbuatan baik, maka jiwa pun mulai membenci
keharaman, dan bersegera kepada segala bentuk kebaikan. Kata Khas-yah,
wajal,l rahbah dan haibah adalah kata-kata memiliki makna yang sama, namun
tidak sinonim dengan kata “takut” dalam segala sudutnya, tetapi kata Khasyah lebih spesifik dari kata khauf,f maka kata khas-yah adalah takut akan Allah
dengan kualitas ilmu akan sifat-sifat-Nya sebagaimana Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,

[۲۸:( ]ﻓﺎﻃﺮμ ´ ³ ² ± ° ¯ )

nb

“Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya,
hanyalah ulama.” (Fathir: 28)

w.

mi

Wajal adalah gejolak hati karena mengingat-Nya, yang karena kekuasaan
dan azabNya menjadi ditakuti, Rahbah adalah lari dan menjauh dari hal-hal yang
dibenci, dan Haibah adalah rasa takut yang dibarengi dengan pengakuan akan
kebesaran Allah dan pengagungan kapadanya. Ibn Al-Qayyim rahimahullah
berkata,“rasa takut (khauf ) bagi umat beriman secara umum, dan khasyayah bagi
para ulama yang berpengetahuan, haibah bagi para pecinta, penghormatan
bagi mereka yang senantiasa mendekatkann diri, dan munculnya khasyyah
serta khauf tergantung pada kadar ilmu dan pengetahuan seseorang.” (Madarij
Al-Salikin.)
Wahai Kaum Muslimin…

ww

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjanjikan kepada mereka yang
senantiasa merasa takut kepada-Nya, mengekang hawa nafsi dan syahwatnya,
menjalankan ketaatan kepada-Nya dengan janji yang sangat baik dengan
berbagai macam pahala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala
berfirman,

[٤۸-٤٦:( ]اﻟﺮﻤﺣﻦL K JI H G F E D C B A @ ?)
54

www.minbarindo.com

o.c
om

“Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga,
maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu
mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.”” (Ar-Rahman: 46-48) kata afnan
dalam ayat ini artinya adalah, pepohonan yang hijau nan indah. Atha berkata,
Semua pepohonan yang pada batangnya tersusun buah-buah yang indah.
Alah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman,

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ K J I H G 8 7)
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“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan
diri dari keinginan hawa nafsunya, maka Sesungguhnya surgalah tempat
tinggal(nya).”” (An-Nazi’at: 40-41)

ar

Para ulama salaf termotivasi oleh rasa takut mereka kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala, senantiasa memperbaiki amalan-amalan mereka dan
senantiasa berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh karenanya
keadaan mereka membaik, cita-cita mereka suci, amalan mereka bersih. Suatu
malam Umar ibnu Al-Khaththab melakukan patroli, di sela-sela patroli beliau
tersebut beliau mendengarkan seseorang yang sedang membaca surat AthThur. Kemudian beliau turun dari keledai yang ditumpanginya lalu bersandar ke
dinding, setelah itu Umar pun jatuh sakit dan orang-orang yang menjenguknya
tidak mengetahui penyakit yang dideritanya.

w.

mi

nb

Amir Al-Mu’minin Ali bi Abi Thalib setelah menunaikan shalat subuh dengan
kepala tertunduk dan tangan terkepal kemudian berkata, ““Aku telah menemukan
dari dalam diri para Sahabat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang tidak
ada kesamaan dengan mereka pada hari ini, di mana mereka ketika berada di
pagi hari wajah mereka pucat, di antara kedua mata mereka terlihat goresan
disebabkan karena pada malam hari mereka senantiasa berdiri dan sujud kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, senantiasa membaca Al-Qur’an, beristirahat di antara
jidat dan kaki mereka, jika mereka berada di pagi hari mereka senantiasa berdzikir
kepada Allah, hingga mereka layu bagaikan layunya pephonan ketika diterpa
angin, mata mereka dibanjiri oleh air mata hingga membasahi pakaian mereka.”
(HR. Abu Nua’im dalam Al-Hilyah)

ww

Sufyan Al-Tsauriy jatuh sakit karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala. Dan kisah-kisah para salaf dari kalangan sahabat dan tabi’in yang
semacam ini sangat banyak. Abu Hafsh berkata, “Rasa takut merupakan cambuk
Allah yang dapat menghentakkan langkah para pelari dari posisi awalnya ” beliau
kemudian berkata, “rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala merupakan
lentera hati.” Abu Sulaiman berkata, “Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala tidak akan terpisah dari hati kecuali hati tersebut akan rusak!”
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ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Khutbah Kedua

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ

nb
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Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang dapat memotivasi seseorang
untuk beramal shalih dan menjauhi segala bentuk perkara yang haram. Jika
rasa takut bertambah namun manjauhkan seseorang dari sifat terpuji, maka
rasa takut tersebut berubah menjadi keputusasaan, dan hal tersebut tergolong
dari dosa-dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “Kadar yang diwajibkan
dalam rasa takut adalah rasa takut yang dapat membawa kepada menjalankan
kewajiban dan menjauhi keharaman, jika lebih dari hal tersebut, maka rasa takut
itu dapat membawa jiwa kepada sikap menunda-nunda ketaatan yang bersifat
sunnah, menjalankan hal-hal yang bersifat makruh, dan bersenang-senang
secara luas terhadap hal-hal yang bersifat mubah, maka hal seperti ini masih
sedikit terpuji, tetapi jika rasa takut tersebut semakin bertambah dan jatuh sakit
karenanya atau mati, atau hilangnya semangat dalam berusaha, maka keadaan
tersebut tidak lagi terpuji.”

mi

Karena itu seorang Muslim berada di antara dua bentuk rasa takut. Rasa
takut akan masa lalu di mana dia tidak mengetahui apa yang telah Allah
Subhanahu wa Ta’ala lakukan terhadapnya, dan rasa takut akan masa depan
yang tidak dia ketahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala akan tetapkan di
sana.

w.

Adapun Raja’ (Harap) adalah pengharapan yang tinggi terhadap pahalapahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang sesuai dengan amalah shalih yang
telah dilakukan. Syarat-syarat raja’ adalah mengamalkan amal yang baik terlebih
dulu dengan meninggalkan keharaman atau bertaubat darinya. Adapun raja’
dengan mengikuti syahwat, meninggalkan kewajiban, lalu berharap kepada
Allah, maka hal itu merupakan tipu daya syetan yang melenakan, dan bukan
merupakan sikap raja’ terhadap pahala. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
menyatakan dalam firman-Nya,

ww

[٩٩:( ]اﻷﻋﺮافS R Q P O N M L K J I H)
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“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)?
tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (AlA’raf: 99)
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjelaskan bahwa raja’ tidak akan
diterima kecuali jika telah didului oleh amal shalih, dan raja’ tidak akan ada
tanpa amal shalih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

È ÇÆÅÄÃÂÁ À ¿¾½¼
½ ¼)
[۲٩: ( ]ﻓﺎﻃﺮÌ Ë Ê É
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“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan
shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perniagaan yang tidak akan merugi.”” ( Fathir: 29)
Raja’ adalah bentuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Jadi barangsiapa yang menggantungkan harapannya
kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka ia telah melakukan kesyirikan.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ar
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”Barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah
ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun
dalam beribadat kepada Tuhannya.”” (Al-Kahfi: 110)

mi

Kewajiban bagi seorang hamba adalah menyatukan rasa takut dan harap
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kesempurnaan kondisi seorang hamba
adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan kejujuran
dan kelurusan rasa takut dan harap, demikianlah kondisi para Nabi ‘Alaihim
Ash-Shalatu wa As-Salam dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶)
[٩٠:( ]اﻷﻧﺒﻴﺎءÄ

w.

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami
dengan harap dan cem’alahissalam dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’
kepada kami.” (Al-Anbiya’: 90)

ww

Jika seorang Muslim mengetahui betapa besar rahmat dan karunia Allah
Subhanahu wa Ta’ala, mengetahui luasnya surga Allah Subhanahu wa Ta’ala,
pahala-Nya yang berlimpah, maka jiwa akan lapang dan tumbuh pengharapan
akan segala bentuk kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jika
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ia mengetahui besarnya azab Allah Subhanahu wa Ta’ala di neraka jiwanya
akan segera berhenti dan senantiasa berhati-hati dan merasa takut. Dalam
hal ini sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jika
“
seorang mukmin mengetahui Azab
Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak seorang pun di antara mereka berharap
akan surga-Nya, dan jika orang kafir mengetahui betapa besar rahmat Allah
Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak seoran pun di antara mereka berputus asa dari
surga-Nya.” (HR. Muslim)

ind

Al-Ghazaliy dalam Ihya‘ulum Al-Din sebagaimana yang beliau nukil dari
Makhul Al-Dimasyqiyy beliau berkata, “Barangsiapa yang menyembah Allah
Subhanahu wa Ta’ala karena takut kepada-Nya saja, maka dia adalah seorang
khawarij. Barangsiapa yang menyembah Allah karena berharap saja, maka dia
adalah murji’ah. Barangsiapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta’ala
karena cinta saja, maka dia adalah zindik. dan barangsiapa yang menyembah
Allah Subhanahu wa Ta’ala karena takut, harap, dan cinta, maka dia adalah orang
bertauhid dan Sunni.”

nb
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Imam Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin berkata, “perjalanan hati
menuju Allah Subhanahu wa Ta’ala bagaikan burung, kepalanya adalah cinta,
kedua sayapnya adalah takut dan harap, jika kepala dan kedua sayapnya baik,
maka itu adalah burung yang terbaik, jika kepalanya terpenggal, maka burung
itu mati, dan ketika kedua sayapnya patah, maka itu merupakan kesia-siaan
bagi setiap usaha yang tak bermakna. Namun para ulama salaf senantiasa
memperkuat dan menyegarkan kembali sayap rasa takut selama di dunia, ketika
mereka keluar dari dunia, mereka menguatkan sayap harapan, dan hanya Allah
Subhanahu wa Ta’ala yang dapat menyalurkan seluruh nikmat dan karunia-Nya.”

mi

Wahai kaum Muslimin…

w.

Pada zaman kita saat ini, mayoritas manusia dalam keadaan lalai dan cinta
dunia yang menyebabkan hati mereka menjadi keras, mereka asyik mengerjakan
dosa-dosa, tidak peduli dengan ancaman siksa dari Allah, memandang enteng
pedihnya nerakanya Allah. Mereka bangga dan tertawa dengan dosa dan
kemaksiatan , serta tidak sedikit pun merasa takut kepada Allah. Wa la haula wa
quwwata illa billah.

ww

Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat mengantarkan seorang
Muslim untuk senantiasa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu waTa’ala, dapat
menjauhkannya dari kelalaian atasnya, menjaganya dari kezhaliman terhadap
hamba yang lain. Ia juga dapat mengarahkan untuk senantiasa memberikan
hak-hak orang lain dan menghalangi dari menghilangkan atau meremehkan
hak-hak mereka. Dapat mencegah seorang Muslim dari nahkoda syahwat dan
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keharaman, serta menjadikannya senantiasa berhati-hati dari dunia dan segala
bentuk fitnahnya, juga penuh kerinduan terhadap Hari Akhirat dan segala
kenikmatannya.

ﹶ ﹶﹶ
ﻣﺮ ﹸﻛ ﹾﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﹶﺑ ﹶﺪ ﹶﺃ ﹺﻴﻓﻴﻪ ﺑﹺ ﹶﻨ ﹾﻔ ﹸﺴﻪ ﹶﻭ ﹶﺛﻨﹶﻰ ﺑﹺ ﹶﻤ ﹶ
ﻼﺋﹺ ﹶﻜﺘﹺ ﹸﻪ ﹾﺍﳌﹶ ﹾﺴ ﹶﺒ ﹶﺤ ﹶﺔ ﺑﹺ ﹸﻘﺪﹸ ﹺﺳ ﹸﻪ ﹶﻭ ﹸﺛ ﹾﻠ ﹶﺚ ﺑﹺ ﹸﻜ ﹾﻢ
ﹶﻓﺎﹺ ﹾﻋ ﹶﻠ ﹸﻤﻮﺍ ﺃﻥﹾ ﺍﷲ ﺃ ﱠ
ﹶﺃ ﱡ ﹶﳞﺎ ﹾ ﹸﺍﳌ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹸﻤﻮﻥﹶ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶ
ﺎﻝ ﹺﻋﺰﱢ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻗﺎﺋﹺﻞﹺ )K J I H G F E D C B
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] (P O N M Lاﻷﺣﺰاب.[۵٦:ﺍﻟ ﱠﻠ ﹸﻬ ﱡﻢ ﹺﺻ ﱢﻞ ﹶﻭ ﹶﺳ ﹾﻠ ﹶﻢ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶﻧﺒﹺ ﱢﻴﻨﹶﺎ ﹸ ﹶﳏ ﱠﻤ ﹶﺪ ﹶﻭ ﹶﻋ ﹶﲆ ﺁﻟﻪ
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ﺍﳋ ﹶﻠ ﹶﻔ ﹺ
ﻳﻦ  .ﹶﺛ ﱠﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ﹸﻬ ﱡﻢ ﹸﺍ ﹾﺭ ﹸ
ﺍﻟﺪ ﹺ
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ﺍﻟﺮ ﹺ
ﺍﻟﺼ ﹶﺤﺎ ﹶﺑ ﹺﺔ ﹶﻭﺍﻟ ﱠﺘﺎﺑﹺ ﹺﻌ ﹶ
ﻳﻦ ﹾﺍﳌﹶ ﹾﻬ ﹺﺪ ﱢﻳ ﹶ
ﲔ ﹶﻭ ﹶﺗﺎﺑﹺ ﹶﻊ
ﺍﺷ ﹺﺪ ﹶ
ﲔ ﹶﺃ ﹺﰊ ﹶﺑ ﹶﻜ ﹶﺮ ﹶﻭ ﹶﻋ ﹶﻤ ﹶﺮ ﻭﻋﺜﲈﻥ ﹶﻭ ﹶﻋ ﹶﻠﻴﹺﻲ ﹶﻭ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶﺑ ﹺﻘ ﱠﻴ ﹶﺔ ﱠ
ﱠ
ﺍﻟﺮ ﹺ ﹺ
ﲪ ﹶ
ﺍﻟ ﱠﺘﺎﺑﹺ ﹺﻌ ﹶ
ﲔ
ﲔ ﹶﻭ ﹶﻋ ﹶﻠﻴﻨﹶﺎ ﹶﻣ ﹶﻌ ﹸﻬ ﹾﻢ ﺑﹺ ﹶﺮ ﹺﲪﹶﺘﹺ ﹶﻚ ﻳﺎ ﹶﺃ ﹶ
ﺭﺣﻢ ﱠ
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ
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ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا

 ~ } | { zyﮯ ¡( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن[٧٤:
)z y x w v u
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ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ )U T S R Q P O N M L K J
] (\ [ Z Y X W Vاﻟﻨﺤﻞ[٩٠:

ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن
إِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
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