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☀ Allâh Ta'âlâ berfirman :

}ُاَّللَ ِم ْن عِبَ ِادهِ الْعُلَ َماء
{إِمَّنَا ََيْ َشى م
Sesungguhnya hamba-hamba-Nya yang takut kepada
Allâh hanyalah para ulama (QS Fâthir : 28)
☀Allâh Ta'âlâ berfirman :

ِ
ِ {إِ من الم ِذين ََيْ َش ْو َن َرمَّبُْم ِِبلْغَْي.
ْ ب ََلُْم َم ْغفَرةٌ َوأ
ٌَجٌر َكبِي
َ
Sesungguhnya orang² yang takut kepada Rabb mereka
yang tidak tampak oleh mereka, bagi mereka ampunan
dan pahala yang berlimpah (QS al-Mulk : 12)

 واملعرفة حبق،مقام اخلشية هلل تبارك وتعاىل جامع ملقام املعرفة ِبهلل

📍

 اشتدت خشيته له، وعرف حقه، فمىت عرف العبد ربه،عبوديته
Kedudukan rasa takut kepada Allâh Tabâroka wa Ta'âlâ
menghimpun kedudukan mengenal Allâh dan mengenal
hak peribadatan kepada-Nya. Kapan saja seorang
hamba mengenal Rabb-nya dan hak-Nya, maka akan
bertambah rasa takutnya kepada-Nya.
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Sebagaimana firman Allâh Ta'âlâ :

}ُاَّللَ ِم ْن عِبَ ِادهِ الْعُلَ َماء
{إِمَّنَا ََيْ َشى م.
Sesungguhnya hamba-hamba-Nya yang takut kepada
Allâh hanyalah para ulama (QS Fâthir : 28)

◻ فالعلماء ِبهلل وأبمره هم أهل خشيته
Karena itulah ulama yang mengenal Allâh dan
mengetahui perintah-Nya, mereka adalah orang² yang
takut kepada-Nya.

ِ
،ِأخ َشا ُك ْم ِمَّلل
ْ ألر ُجو أ ْن أ ُكو َن
ْ  « َوهللا! إِِِّن: 💫كما قال النيب ﷺ
.أعلَ َم ُك ْم ِِبَا أت ِمقي» أخرجه مسلم
ْ َو
Sebagaimana sabda Nabi  ﷺ: "Demi Allâh, sesungguhnya

aku berharap agar aku menjadi orang yang paling takut
kepada Allâh dibandingkan kalian, dan yang paling tahu
tentang ketakwaanku daripada kalian."

📌والعامل حقاً كل من خشي هللا فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كما
:قال سبحانه
Alim yang sesungguhnya adalah setiap orang yang takut
kepada Allâh sehingga ia menaati semua yang
diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangNya. Sebagaimana firman Allâh  ﷻ:

ِ {أَمن هو قَانِت آَنء اللمي ِل س
اج ًدا َوقَائِ ًما ََيْ َذ ُر ْاْل ِخَرَة َويَ ْر ُجو
َ ْ َ َ ٌ َُ ْ
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ِم
ِم
ِِ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َن إِمَّنَا
َ ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ
َ َر ْْحَةَ َربِه قُ ْل َه ْل يَ ْسَت ِوي الذ
ِ ي تَ َذ مكر أُولُو ْاألَلْب
.}اب
َ
ُ َ
“(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadah pada waktu malam
dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada akhirat
dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah,
“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan
orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya
orang yang berakal sehat yang dapat menerima
pelajaran.”

 فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازدادت،➰ومن عالمات معرفة هللا اَليبة
. وخشيته إايه،هيبته له
Diantara tanda² mengenal Allâh adalah merasa takut
kepada-Nya. Semakin seorang hamba mengenal Rabbnya, maka semakin bertambah pula rasa takutnya
kepada-Nya.

، وهابه كل شي، وطابت له احلياة،➰ومن عرف هللا صفا له العيش
 واستوحش من غيه، وأنس ِبهلل،وذهب عنه خوف كل خملوق
Siapa yang mengenal Allâh maka akan tenang dan
tentram hidupnya. Ia takut kepada-Nya dalam segala
sesuatu, akan sirna rasa takutnya kepada makhluk
lainnya, ia merasa tenang dengan Allâh dan merasa
berani dengan selain-Nya.

، واإلجالل واملراقبة، والتعظيم له،➰ وأورثته تلك املعرفة احلياء من هللا
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. والتسليم ألمره، والرضا به، واإلَنبة إليه،واحملبة والتوكل عليه
Mengenal Allâh itu akan mewariskan kepadanya rasa
malu kepada Allâh, mengagungkan, memuliakan,
merasa diawasi, cinta, tawakal, kembali dan ridha
kepada-Nya serta berserah diri dengan segala Putusannya.

، وَل يكون عاملاً إَل من َيشاه،🌟وهللا تبارك وتعاىل َل َيشاه إَل العلماء
.وما من عامل رِبّن إَل وهو َيشاه
Tidak ada yang takut kepada Allâh Tabâroka wa Ta'âlâ
kecuali hanya ulama. Tidaklah dikatakan seorang yang
alim kecuali orang yang takut kepada-Nya. Seorang alim
Robbani pastilah orang yang takut kepada Allâh.

 فإذا انتفى العلم انتفت اخلشية وإذا انتفت،🔷 والعلم واخلشية متالزمان
.اخلشية دلت على انتفاء العلم
Ilmu dan rasa takut itu harus saling ada. Jika ilmu tiada
maka rasa takut pun tidak ada. Demikian pula jika rasa
takut itu sudah tidak ada, maka ini menunjukan
ketiadaan ilmu.

:🔘واملراد ِبلعلماء الذين َيشون هللا
Yang dimaksud dengan ulama yang takut kepada Allâh
adalah :

 وله، وبكل شيء عليم،🔺هم الذين يعلمون أن هللا على كل شيء قدير
، وأنه يفعل ما يشاء، وما مل يشأ مل يكن، وأن ما شاء هللا كان،اخللق واألمر
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.وَيكم ما يريد
Mereka adalah orang yang tahu bahwa Allâh itu
berkuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allâh juga meliputi
segala sesuatu. Hanya Allâh lah yang memiliki hak
mencipta dan mengatur. Apa yang ia kehendaki akan
terjadi dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan
terjadi. Dialah yang melakukan segala sesuatu sesuai
kehendak-Nya dan menghukumi menurut kemauanNya.

، طامعة راجية يف فضل هللا،◻ إن قلوب املؤمنني واجفة من خشية هللا
، وتعرف حقه، هذه األرواح هي اليت تؤمن ِبهلل،متجهة إىل رَّبا ِبلطاعة
:وقدره وعظمته
▫Sesungguhnya hati orang² yang beriman bergolak
lantaran takut kepada Allâh. Begitu mendambakan dan
mengharapkan karunia Allah. Menghadap kepada Rabbnya dengan ketaatan. Inilah jiwa² (ruh²) yang beriman
kepada Allâh, yang mengenal hak, tingkatan dan
kebesaran Allâh :

ِ ِم ِ ِ ِ م
ين إِذَا ذُ ِكِ ُروا َِّبَا َخُّروا ُس مج ًدا َو َسبم ُحوا
َ {إَّنَا يُ ْؤم ُن ِب َايتنَا الذ
} ِحبَ ْم ِد َرَِّبِِ ْم َوُه ْم ََل يَ ْستَكِِْبُو َن
“Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami,

hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan
dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud
dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak
menyombongkan diri.”
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،🔺هؤَلء إذا ذكروا ِبايت هللا خروا سجداً؛ أتثراً ِبا ذكروا به
Mereka adalah orang yang apabila disebutkan ayat²
Allâh, maka mereka segera menyungkur sujud, lantaran
terpengaruh dengan ayat yang dibacakan kepada
mereka,

 وشعوراً جبالله الذي يقابل ِبلسجود،🔺وتعظيماً هلل الذي ذكروا ِبايته
،أول ما يقابل
Sebagai bentuk pengagungan kepada Allâh atas ayat²Nya yang dibacakan dan untuk merasakan kemuliaan
Allâh yang disikapi dengan langsung bersujud

 وسبحوا،🔺تعبياً عن اإلحساس الذي َل يعِب عنه إَل متريغ اجلباه ِبلرتاب
، وهم َل يستكِبون،حبمد رَّبم مع حركة اجلسد ِبلسجود
Serta sebagai ungkapan perasaan yang di-ekspresikan
dengan membiarkan dahi bertabur debu, bertasbih
memuji Rabb mereka disamping gerakan fisik saat
bersujud, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri.

.🔺فهي استجابة الطائع اخلاشع املنيب الشاعر جبالل هللا الكبي املتعال
Ini adalah reaksi orang yang taat, takut, kembali dan
merasakan keagungan Allâh yang Maha Besar lagu
Tinggi.

: Mereka adalah orang yang :📍وهؤَلء

ِ اَف جنوَّبم ع ِن الْمض
اج ِع يَ ْدعُو َن َرمَّبُْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َوِِمما
َ َ َ ُُْ ُ ُ َ {تَتَ َج
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}اه ْم يُْن ِف ُقو َن
ُ ََرَزقْ ن
“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka

berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh
harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki
yang Kami berikan kepada mereka.” (QS as-Sajdah : 16)

 ولكن هذه اجلنوب،📌 فاملضاجع تدعوهم إىل الرقاد والراحة ولذة النوم
َل تستجيب
Tempat tidur membujuk rayu mereka untuk mau
berbaring, beristirahat dan menikmati enaknya tidur,
namun lambung² mereka tersebut tidak menolak bujuk
rayu tersebut...

ً شغال، شغالً برَّبا، والرقاد اللذيذ،🔺ألن َلا شغالً عن املضاجع اللينة
 يتنازعها اخلوف، وِبلتوجه إليه يف خشية ويف طمع،ِبلوقوف يف حضرته
، اخلوف من غضبه، والرجاء يف رْحته، اخلوف من عذاب هللا،والرجاء
. والطمع يف توفيقه، اخلوف من خذَلنه،والطمع يف رضاه
Karena meskipun tempat tidur tersebut empuk dan bisa
berbaring nikmat, namun mereka lebih menyibukkan diri
dengan Rabb-nya, lebih memilih untuk sibuk dengan
bersimpuh di haribaan-Nya, menghadap kepada-Nya
dengan rasa takut dan harapan. Rasa takut dan
harapnya saling berkompetisi, takut dari siksa Allâh dan
harapan terhadap rahmat-Nya. Takut dari murka Allâh
dan mengharapkan ridha-Nya. Takut dari kehinaan dariNya dan mengarap taufiq-Nya.
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 واحلفاوة،📌 وهذه الصورة املشرقة َلؤَلء املؤمنني يرافقها اإلكرام اإلَلي
:الرِبنية َّبذه النفوس العالية
Ini ilustrasi yang terang tentang mereka, orang² beriman
yang menyertai dirinya dengan pemuliaan ilahi dan
sambutan Rabbani, terhadap jiwa yang mulia :

ٍ ُ ُخ ِفي ََلُم ِمن قُمرِة أ َْع
ني َجَزاءً ِِبَا َكانُوا
ْ ْ َ ْ س َما أ
ٌ {فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْف
} يَ ْع َملُو َن

“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang

disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam
nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan
terhadap apa yang mereka kerjakan.”
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