


Khouf dan Raja’
• Topik Pembahasan :• Topik Pembahasan :
1. Pendahuluan : Yang Mendasari Khouf dan Roja’

2.    Tanda Orang Arif : Hatinya diliputi Khouf dan Roja’

3.    Apa yang di maksud dengan Khauf kepada Allah SWT?

4. Apa Dasar/ Dalil khouf kepada Allah SWT ?

5.    Faktor Apa yang menyebabkan rasa Khouf itu muncul?5.    Faktor Apa yang menyebabkan rasa Khouf itu muncul?

6. Apa yang dimaksud dengan Raja’ kepada Allah SWT?

7.    Apa dasar/ Dalil Raja’ Kepada Allah ?

8. Ada berapa macam-macam Raja’ kepada Allah SWT?

9. Bagaimana Aplikasi sifat Raja’ kepada Allah SWT?

10. Hikmah apa saja yang ada dalam Raja’ kepada Allah SWT?

11.    Mana yang lebih Utama khouf atau Roja’ dari segi
penerapannya dalam kehidupan?   

12.  Kesimpulan



Pendahuluan : 

>“Sungguh, kami mengutus engkau

(Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita

gembira dan pemberi peringatan, Agar kamu

semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

Menguatkan (agama)-Nya, Memabesarkan-Menguatkan (agama)-Nya, Memabesarkan-

Nya, dan bertasbih kepada- Nya pagi dan

petang ( QS. Al- Fath : 8-9 )



Utsman ibnu ‘Affan berkata :

>  “Tanda orang ‘arif Hatinya selalu diliputi>  “Tanda orang ‘arif Hatinya selalu diliputi
khouf dan Roja’”.

> Dalam hal ini Rasulullah Bersabda :

“Tidaklah Khouf dan Roja’ itu berkumpul dihati“Tidaklah Khouf dan Roja’ itu berkumpul dihati
seorang mukmin, terkecuali Allah akan
memberi/mengabulkan apa yang 
diharapkannya, dan Allah akan menjauhkan
dari apa yang ditakuti/dicemaskannya”       
(Al- Hadits HR. Thobrani ) 



Apa pengertian Khouf ?

• 1. Pengertian Khauf

• Secara Etimologi : Khauf berasal dari kata khafa, 

yakhafu, khaufan yang artinya takut. 

• Secara Terminologi Khauf adalah takut kepada • Secara Terminologi Khauf adalah takut kepada 

Allah SWT dengan mempunyai perasaan khawatir 

akan adzab Allah yang akan ditimpahkan kepada 

kita. Cara untuk dekat kepada Allah yaitu 

mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya.



Dasar Khouf kepada Allah Swt :
Al- Qur’anAl- Qur’an

“Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, 
jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (Q.S Al- Imran : 175)

“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) 
tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat tuhan 
mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan tuhan mereka 
(dengan sesuatu apapun), dan orang-orang yang memberikan apa yang 
telah mereka berikan, dengan hati yang takut (karena mereka tahu 
bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada tuhan mereka, 
mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah 
bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada tuhan mereka, 
mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah 
orang-orang yang segera memperolehnya.” [QS. Al-Mukminun: 57-61].

Al- Hadits

  Dari Ibnu Abbas RA, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dua
mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yakni, mata yang menangis
karena takut kepada Allah dan mata yang tidak tidur karena berjaga-jaga
di jalan Allah,” (HR. Tirmidzi). Selain itu, Nabi SAW juga pernah bersabda, 
“Tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut
kepada Allah,” (HR. Muslim dan An Nasa’i).



Rasa khauf akan muncul dengan sebab beberapa 

hal, di antaranya:

1. Pengetahuan seorang hamba akan 

pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya 

serta kejelekan-kejelekannya

2. Pembenarannya akan ancaman Allah, bahwa 2. Pembenarannya akan ancaman Allah, bahwa 

Allah akan menyiapkan siksa atas segala 

kemaksiatan

3. Mengetahui akan adanya kemungkinan 

penghalang antara dirinya dan taubatnya.



Pengertian Raja’ ?

• Etimologi : Raja’ artinya harapan atau cita-

cita. 

• Terminologi : Raja’ adalah mengharap ridho, 

rahmat dan pertolongan kepada Allah SWT, 

serta yakin hal itu dapat diraihnya, atau suatu serta yakin hal itu dapat diraihnya, atau suatu 

jiwa yang sedang menunggu (mengharapkan) 

sesuatu yang disenangi dari Allah SWT, 

setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan 

terjadinya sesuatu yang diharapaknnya. 



Dasar/ Dalil Raja’ Kepada Allah ?

• Al- Qur’an

• “Untuk itu, barangsiapa yang mengharap 
perjumpaan dengan Robbnya, maka hendaklah ia 
mengerjakan amal shaleh dan janganlah 
mempersekutukan seorangpun dalam beribadah 
kepada Robb-Nya.” (QS.Al-Kahfi:110)kepada Robb-Nya.” (QS.Al-Kahfi:110)

• “Berharaplah kepada-Ku, niscaya Aku
perkenankan harapanmu sekalian.” (QS. 
Almukmin: 60). Allah SWT akan mengabulkan
harapan bagi siapa saja yang berharap hanya
kepada-Nya (QS. Al Baqarah: 186).



Hadits :
• ”Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka• ”Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka

(para sahabat) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan
masuk surga itu?’ beliau menjawab, “Siapa yang mentaatiku ia masuk
surga dan siapa yang mendurhakaiku suggu ia telah enggan masuk
surga.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahihnya, dari hadits Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘Anhu)

• Ada kasus seseorang yang tertawan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang 
berusaha untuk merangkul bayinya. Tiba-tiba diambil dan ia peluk. 
kemudian dia susukan. Lalu Rosulullah berkata kepada para sahabat
disekitarnya. “Coba kalian lihat apa mungkin wanita ini melemparkandisekitarnya. “Coba kalian lihat apa mungkin wanita ini melemparkan
anaknya ke api unggun”.

Para sahabat mengatakan “Tidak mungkin”.

Lalu Rosulullah katakan, “Allah lebih sayang kepada hambanya dari pada
ibu ini kepada anaknya”.

Jadi Allah tidak tega kita masuk neraka. Hanya kita saja yang tidak mau, 
malah milih masuk neraka dengan malas melakukan perintah-perintahnya. 
Padahal Allah maunya kita masuk syurga.

Inilah yang bernama Roja’, harapan kepada Allah. Sebanyak apapun dosa
kita, Allah punya cara untuk menghapusnya. Kalau kita ikuti cara-cara itu
maka Allah akan ampuni. Tapi jika tidak, Allah tidak akan ampuni.



Qoul Ulama :
• “Bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu• “Bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu

begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri pada
Allah untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan
selamat. Barang saiap yang begitu yakin dengan Allah, 
maka ia pasti tidak merasakan penderitaan. Barang
siapa yang selalu berharap pada-Nya, maka Allah pasti
akan memberi pertolongan “ (Imam Syafi’I )akan memberi pertolongan “ (Imam Syafi’I )

• “Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, 
maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnyasebuah
pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah 
sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain
Dia. Maka, Allah menghalangimu dari perkara tersebut
agar kamu kembali berharap kepada-Nya.” – (Imam 
Syafi’i)



Ada Berapa Macam-Macam Roja’?

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi raja` dalam 3 bagian. Dua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi raja` dalam 3 bagian. Dua 
bagian termasuk termasuk raja` yang terpuji pelakunya sedangkan 
satu lainnya adalah raja` yang tercela. Yaitu:

1. Seseorang mengharap disertai dengan amalan taat kepada Allah di 
atas cahaya Allah, ia senantiasa mengharap pahala-Nya

2. Seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat2. Seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat

darinya, dan ia senantiasa mengharap ampunan Allah, kebaikan-
Nya dan kemurahan-Nya.

3. Adapun yang menjadikan pelakunya tercela ialah seseorang yang 
terus-menerus dalam kesalahan-kesalahannya lalu mengharap 
rahmat Allah tanpa dibarengi amalan. Raja` yang seperti ini 
hanyalah angan-angan belaka, sebuah harapan yang dusta.



Aplikasi Roja’ Kepada Allah
a. Optimisa. Optimis

• Optimis adalah memungkinkan seseorang melewati 
setiap warna kehidupan dengan lebih indah dan 
membuat suasana hati menjadi tenang.

Allah berfirman dalam Q.S Yusuf ayat : 87

  “Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir. ”

Rasullah SAW bersabda:

Artinya: “Orang berdosa yang mengharap rahmat Allah 
jauh lebih disayang Allah dari pada orang taat yang 
berputus asa.” (H.R Ibnu Mas’ud)



Aplikasi Roja’ Kepada Allah
b. Dinamisb. Dinamis

Adalah sikap untuk terus berkembang, berfikir cerdas, kreatif, rajin, 
dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Orang yang bersikap dinamis tidak akan mudah puas dengan prestasi-
prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus menerus untuk 
meningkatkan kualitas diri. Inilah ajaran dinamis seperti yang terkandung 
dalam Q.S Al-Insyirah:7

Artinya:

“Apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu urusan, maka 
bergegaslah untuk menyelesaikan urusan yang lain.”

Rasulaah SAW bersabda:

Artinya: “Bekerjalah kamu untuk urusan dunia, seolah-olah kamu 
akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu 
akan mati esok hari.” (H.R Ibnu Majah).



Hikmah Roja’ dan Khouf Kepada Allah Swt

a. Menciptakan prasangka baik membuang jauh a. Menciptakan prasangka baik membuang jauh 
prasangka buruk

b. Mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah 
putus asa

c. Menjadikan dirinya tenang, aman, dan tidak 
merasa takut pada siapapun kecuali kepada Allah

d. Dapat meningkatkan amal sholeh untuk bertemu 

merasa takut pada siapapun kecuali kepada Allah

d. Dapat meningkatkan amal sholeh untuk bertemu 
Allah

e. Dapat meningkatkan jiwa untuk berjuang dijalan 
Allah

f. Dapat meningkatkan kesadaran bahwasannya 
azab Allah itu amat pedih sehingga harus 
berpacu dalam kebaikan



Mana yang Kita Utamakan, Khouf Atau Roja’?

• Rasulullah Saw :

Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW 
mendatangi seorang pemuda yang sedang 
menghadapi kematian (sakaratul maut). Rasul bertanya 
kepada pemuda ini, “Bagaimana kamu mendapati 
dirimu?” Pemuda ini menjawab, “Aku mendapati diriku dirimu?” Pemuda ini menjawab, “Aku mendapati diriku 
dalam keadaan takut atas dosa-dosa yang aku kerjakan 
sekaligus mengharapkan rahmat Tuhanku.”

Lantas nabi menjawab, “Tidaklah berkumpul dua 
perasaan di dalam hati seorang hamba, melainkan 
Allah berikan apa yang ia harapkan dan memberikan 
ketentraman dari hal yang khawatirkan.”



Lanjutan

• Imam Al- Ghazali :

Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan, 

‘mana yang lebih enak, roti atau air?”

Jawabannya adalah, “Bagi orang yang lapar, 

roti lebih tepat. Bagi yang kehausan, air lebih roti lebih tepat. Bagi yang kehausan, air lebih 

pas. Jika rasa lapar dan haus hadir 

bersamaan dan kedua rasa ini sama-sama 

besar porsinya, maka roti dan air perlu 

diasupkan bersama-sama.



Lanjutan :
Imam Abdullah bin Alwi Al- Haddad :• Imam Abdullah bin Alwi Al- Haddad :

Beliau menjawab, “Ketahuilah, bagi orang yang 
mempunyai hawa nafsu yang kuat dan 
mempunyai kecenderungan besar kepada 
kemaksiatan, maka khauf mesti ditekankan 
hingga ia kembali ke jalan yang lurus. Namun hingga ia kembali ke jalan yang lurus. Namun 
bagi orang yang akan meninggal, sikap Raja` 
harus lebih diutamakan agar ia tidak berburuk 
sangka kepada Allah. Sementara, bagi orang yang 
sehat raganya, istiqamah di jalan agama Allah, 
maka baginya yang paling utama adalah 
kesetaraan di antara sikap Khauf dan Raja` hingga 
menjadi layaknya dua sayap burung.”



Kesimpulan

Baik Khauf maupun raja` merupakan dua ibadah yang sangat agung. Bila • Baik Khauf maupun raja` merupakan dua ibadah yang sangat agung. Bila 
keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka seluruh aktivitas 
kehidupannya akan menjadi seimbang. Dengan khauf akan membawa diri 
seseorang untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara 
yang diharamkan; dengan raja` akan menghantarkan dirinya untuk selalu 
mengharap apa yang ada di sisi Allah.

• Pendek kata, dengan khauf dan raja` seorang mukmin akan selalu ingat 
bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya, di samping ia 
akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan.akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan.

• Kedua sikap di atas harus dimiliki oleh seorang mukmin. Sikap ini menjadi 
ciri mukmin yang baik yang bisa menempatkan diri kapan ia harus berada 
pada posisi khauf dan kapan ia mesti berada pada posisi raja`.

• Namun, Sayid Alwi bin Abbas Al Maliki menyatakan, “Bagi seorang 
pemuda ia lebih baik mengutamakan sikap al-khauf sebab nafsu syahwat 
di masa muda jauh lebih besar yang dikhawatirkan dapat menyeret pada 
perbuatan buruk jika tidak mengutamakan sikap tersebut.”


