
	

 

	

	

	

	

 
RASA TAKUT AKAN ALLAH ADALAH SATU KEBAIKAN  

 
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. 

 
Tuan Hazrat Ali (KW) kita berkata, “Ra’sul hikmah makhafatullah.” “Rasa takut 

akan Allah adalah kebijaksanaan yang terunggul.” Apakah maksudnya? Segalanya bagus 
apabila kamu rasa takut akan Allah. Ia bukannya satu perkara buruk untuk berasa takutkan 
Allah. 

Terdapat beberapa ahli falsafah bangkit menentang dan mengatakan kata-kata yang 
tidak baik bagi menentang Allah kerana kekafiran mereka. Orang jahil juga begitu. Mereka 
menggelarkannya “Keberanian bagi kejahilan”. Rasa takutkan Allah adalah satu kebaikan 
yang hebat dan ia bukannya satu perkara yang memalukan. Allah merupakan pencipta kita. 
Rasa takut kepadaNya bukanlah satu perkara yang buruk. Apa yang dimaksudkan dengan 
“Ra’sul hikma” adalah kebijaksanaan. Lebih bijak seseorang itu, seseorang itu akan rasa 
lebih takutkan Allah. Segalanya berada di dalam tangan Allah. Inilah permulaan bagi 
keimanan dan permulaan bagi setiap hikmah. 

Kita baca hadis Nabi SAW kita semalam: “Mereka takutkan segalanya tapi kerana 
kejahilan mereka, mereka bukan saja tidak takutkan Allah.” Walau bagaimanapun, 
seseorang yang takutkan Allah tidak takutkan apapun. Apabila Allah Azza wa Jalla berikan 
rasa takut itu kepada manusia, mereka selamat daripada segalanya dan mereka dilindungi 
dari segala kejahatan. 

Untuk rasa takut dan menakut-nakutkan tidak mempunyai maksud yang salah. 
Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla timbulkan rasa takut untuk menghalang mereka dari 
kejahatan. Takut itu ada bermacam-macam. Ada orang yang takutkan rasa malu. Jadi, ini 
juga wujud. Manusia takut berada dalam keadaan yang buruk di hadapan Allah Azza wa 
Jalla, datang dari keberadaanNya dalam situasi yang buruk. Apa yang kita maksudkan 
dengan rasa takutkan Allah adalah sesuatu yang tidak sama seperti rasa takut yang lain. 

 



	

 

 

 

 

 

Allah Azza wa Jalla kurniakan penghormatan kepada anak Adam. Dia tidak 
memerintahkan perkara yang hina ke atas kita. Dia perintahkan perkara-perkara yang baik. 
Dalam kata yang lain, rasa takut kepada Allah, kita takut untuk datang ke keberadaan Allah 
dengan tindakan yang buruk dan kita takut untuk berada dalam situasi yang buruk. Beginilah 
caranya kita rasa takutkan Allah. Selagi manusia tidak rasa takutkan Allah, Allah cetuskan 
masalah ke atas mereka dan mereka takutkan semua orang. Dan menjadi pengecut adalah 
sesuatu yang paling teruk. Sepanjang hidup mereka dipenuhi dengan rasa bimbang dan 
mereka sentiasa gelisah. 

Semoga Allah jadikan kita semua dalam kalangan mereka yang takutNya. Inilah yang 
dimaksudkan dengan Ahl-e Taqwa. Ia bermaksud mereka yang takutkan Allah, manusia 
yang mempunyai rasa takut. Mereka semuanya serupa. Semoga Allah Azza wa Jalla, insya 
Allah, menjadikan kita dalam kalangan mereka. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatihah. 
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