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ENGKAU YANG MENGETAHUI SIAPA DIRIMU
Asy-Syaikh Fawwaz bin Ali al-Madkhali haﬁzhahullah
Mungkin sebagian orang menilaimu sebagai orang yang bertakwa,
Mungkin yang lainnya menilaimu sebagai orang yang banyak berbuat dosa,
Sedangkan yang lainnya mungkin menilaimu demikian atau demikian…
Tetapi…
Engkau lebih mengetahui keadaan dirimu.
Rahasia satu-satunya yang tidak mengetahuinya kecuali dirimu adalah hubungan rahasiamu
dengan Rabbmu.
Maka janganlah engkau tertipu dengan orang-orang yang memuji…
Dan orang-orang yang mencelamu tidak akan merugikanmu…
Allah Ta’ala berﬁrman:
ْ ﻞ
ٌﻴﺮﺓ
ِ َ ﺴﻪِ ﺑ
ِ ﻥ ﻋَﻠَﻰ ﻧ َ ْﻔ
ُ ﺴﺎ
َ ْ ﺍﻹِﻧ
َ ﺼ
ِ َ ﺑ.
“Bahkan seseorang itu sangat mengetahui keadaan dirinya.” (QS. Al-Qiyamah: 14)
Termasuk bahaya yang selalu mengancam dalam kehidupan ini yang selalu mengiringi
ketaatan dan kemaksiatan, engkau tidak tahu manakah dari keduanya itu yang akan menjadi
penutup bagi kehidupanmu.
Maka lakukanlah ketaatan karena ikhlash, bukan karena sekedar ingin melepaskan diri dari
kewajiban.
Dan jagalah amalan naﬁlah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena ingin
menampakkan sikap pemurah.
Jadi demi Allah, engkau yang paling membutuhkan ketaatan, sementara Rabbmu -Subhanahsama sekali tidak membutuhkannya.
Jangan engkau menjadikan keinginanmu untuk mengharapkan pujian manusia kepadamu,
karena hati mereka berbolak-bolik. Mungkin saja hari ini mereka mencintaimu, namun besok
mereka membencimu.
Hendaknya tujuanmu adalah bagaimana agar Rabb manusia dan Rabbmu mencintaimu,
karena sungguh jika Allah telah mencintaimu, pasti Dia akan menjadikan hati-hati manusia
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mencintaimu.
Sesuatu yang haram tetaplah haram hukumnya, walaupun semua orang melakukannya.
Engkau sekali-kali jangan mengalah dengan meninggalkan prinsip-prinsipmu, dan jangan
mempedulikan manusia, karena kelak engkau akan dihisab sendirian.
Oleh karena inilah maka hendaknya engkau tetap istiqamah sebagaimana yang
diperintahkan kepadamu, bukan sebagaimana yang engkau mau.
Jadikanlah untuk dirimu simpanan dan rahasia (amal shalih) yang tidak diketahui kecuali oleh
Allah…
Karena sebagaimana dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu
membinasakan…
Demikan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan
menyelamatkan…
———ﻛﻼم ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻤﺎء اﻟﺬﻫﺐ
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ:
،ًﻗﺪ ﻳﺮاك اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻘﻴﺎ
،ًوﻗﺪ ﻳﺮاك آﺧﺮون ﻣﺠﺮﻣﺎ
…وﻗﺪ ﻳﺮاك آﺧﺮون
…ﻟﻜﻦ
.أﻧﺖ أدرى ﺑﻨﻔﺴﻚ
[ ]ﺳﺮ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺮﺑﻚ:اﻟﺴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻏﻴﺮك ﻫﻮ
…ﻓﻼ ﻳﻐﺮك اﻟﻤﺎدﺣﻮن
…وﻻ ﻳﻀﺮك اﻟﻘﺎدﺣﻮن
ﺼﻴﺮة
ِ ﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧَﻔ
َ  }ﺑَﻞ اﻹﻧ:}ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ َ ﺴﻪِ ﺑ
…ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺪري ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
…اﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺔ إﺧﻼﺻﺎ ً ﻻ ﺗﺨﻠﺼﺎ
ً …وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻞ ﺗﻘﺮﺑﺎ ً ﻻ ﺗﻜﺮﻣﺎ
ﻏﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ُ ﻓﺄﻧﺖ واﻟﻠﻪ أﺣﻮج ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ ورﺑُﻚ.
ٌ
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ً  ﻗﺪ ﺗﺤﺒﻚ اﻟﻴﻮم وﺗﻜﺮﻫﻚ ﻏﺪا،ﻤﻚ ﻫﻮ ﺣﺐ اﻟﻨﺎس ﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ
 ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻫ.
ﻤﻚ ﻛﻴﻒ ﻳُﺤﺒﻚ رب اﻟﻨﺎس ﻓﺈﻧﻪ إن أﺣﺒﻚ ﺟﻌﻞ أﻓﺌﺪة اﻟﻨﺎس ﺗﺤﺒﻚ
 وﻟﻴﻜﻦ ﻫ.
واﻟﺤﺮام ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺮاﻣﺎ ً ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻔﻌﻠﻪ.
 ﻓﺴﻮف ﺗﺤﺎﺳﺐ وﺣﺪك،!ﻻ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻚ ودﻋﻚ ﻣﻨﻬﻢ
 ﻻ ﻛﻤﺎ رﻏﺒﺖ،…ﻟﺬا اﺳﺘﻘﻢ ﻛﻤﺎ أُﻣﺮت
…اﺟﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺧﺒﻴﺌﺔ وﺳﺮﻳﺮة ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﻟﻠﻪ
…ﻓﻜﻤﺎ أن ذﻧﻮب اﻟﺨﻠﻮات ﻣﻬﻠﻜﺎت
…ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺣﺴﻨﺎت اﻟﺨﻠﻮات ﻣﻨﺠﻴﺎت
 ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ:اﻟﻤﺼﺪر
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atau di kalangan teman-temannya, dan jangan…
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