Qod Kafaani ( karya Imam Abdullah Al-Haddad )

ﷲﷲ؛،ﷲﷲ،ﷲﷲ،ﷲﷲ
ﮐﻠﻣﺎﻧﺎدﯾت ﯾﺎھو ﻗﺎل ﯾﺎﻋﺑدي أﻧﺎﷲ
Allah Allah, Allah Allah,Allah Allah Allah AllahSetiap kali kumemanggil: wahai Dia (ALLAH), maka Dia menjawab: Wahai Hamba Ku, Akulah
Allah.

ِﻗَﺪْ ﻛَﻔَﺎﻧِﻲْ ﻋِﻠْﻢُ رَﺑِّﻲ ﻣِﻦْ ﺳُﺆَاﻟِﻲ وَاﺧْﺘِﯿَﺎر
Sungguh telah cukup bagiku kepuasan dan ketenanganku bahwa Penciptaku Maha Mengetahui Segala Permintaanku dan Usahaku

ﻓَﺪُ ﻋَﺎﺋِﻲ وَاﺑْﺘِﮭَﺎﻟِﻲ ﺷَﺎھِﺪٌ ﻟِﻲ ﺑِﺎﻓْﺘِﻘَﺎرِي
Maka do’a do’a dan jeritan hatiku sebagai saksiku atas kefakiranku (dihadapan kewibawaanMU)

ﻓَﻠِﮭَﺬَا اﻟﺴِّﺮِّ أَدْﻋُﻮ ﻓِﻲ ﯾَﺴَﺎرِي وَﻋَﺴَﺎرِي
Maka demi rahasia kefakiranku (dihadapan KewibawaanMu) aku selalau mohon (padaMu) disaatkemuda
disaatkemudahan dan kesulitanku

أَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪٌ ﺻَﺎرَﻓَﺨْﺮيِ ﺿِﻤْﻦَ ﻓَﻘْﺮِي وَاﺿْﻄِﺮَارِي
Aku adalah hamba yang kebangganku adalah dalamnya kemiskinannku dan besarnya kebutuhanku (padaMu)

ﻗَﺪْ ﻛَﻔَﺎﻧِﻲ ﻋِﻠْﻢُ رَﺑِّﻲ ﻣِﻨْﺴُﺆَاليِ وَاﺧْﺘِﯿَﺎرِي
Sungguh telah cukup bagiku kepuasan dan ketenanganku bahwa penciptraku Maha Mengetahui segala permohonan dan usahaku

ﯾَﺎ إِﻟَﮭِﻲ وَﻣَﻠِﯿﻜِﻲ أَﻧْﺖَ ﺗَﻌْﻠَﻢ ﻛَﯿْﻒَ ﺣَﺎﻟِﻲ
Wahai Tuhanku Wahai yang memiliki diriku,Engkau Maha Mengetahui bagaimana keadaanku

وَﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪْ ﺣَﻞَّ ﻗَﻠْﺒِﻲ ﻣِﻨْﮭُﻤُﻮمٍ وَاﺷْﺘِﻐَﺎﻟِﻲ
Dan dari segala yang memenuhi hatiku dari kegundahan dan kesibukanku (hingga terlupakan dari mengingatMu)

ﻓَﺘَﺪَارَكﻲِﻧْ ﺑِﻠُﻄْﻒٍ ﻣِﻨْﻚَ ﯾَﺎ ﻣَﻮﻟَﻰ اﻟْﻤَﻮَالِي
Maka ulurkanlah bagiku Kasih Sayang dari Mu Wahai Raja dari segenap para Raja

ﯾﺎَ ﻛَﺮِﯾْﻢَ اﻟْﻮَﺟْﮫِ ﻏِﺜْﻨِﻲ ﻗَﺒْﻞَ أَنْ ﯾَﻔْﻨَﻰ اﺻْﻄِﺒَﺎرِي
Wahai Yang Maha Pemurah Dzatnya,tolonglah aku, dengan pertolongan yang datang sebelum sirna kemampuanku dalam bersaba

ﻗَﺪْ ﻛَﻔَﺎﻧِﻲ ﻋِﻠْﻢُ رَﺑِّﻲ ﻣِﻨْﺴُﺆَاليِ وَاﺧْﺘِﯿَﺎرِي
Sungguh telah cukup
ukup bagiku kepuasan dan ketenanganku bahwa penciptaku mengetahui segala permohonan dan usahaku

ﯾﺎَﺳَﺮِ ﯾْﻊَ اﻟْﻐَﻮْثِ ﻏَﻮْﺛًﺎ ﻣِﻨْﻚَ ﯾُﺪْرِﻛْﻦِي ﺳَﺮِﯾﻌًﺎ
Wahai Yang Maha cepat mendatangkan pertolongan, temukan kami dengan pertolongan dari Mu yang mendatan
mendatangi kami dengan segera

ﯾُﮭْﺰِمُ اﻟْﻌُﺴْﺮَوﻲِﺗْﺄَﯾَ ﺑْﺎﻟَّﺬْي أَرْﺟُﻮ ﺟَﻤِﯿﻌًﺎ
Pertolongan yang merubuhkan segala kesulitan, dan mendatangkan segala yang kami harap harapkan

ًﯾَﺎﻗَﺮِﯾْﺐاً ﯾَﺎﻣُﺠِﯿْﺐاً ﯾَﺎﻋَﻠِﯿْﻢاًﯾَﺎﺳَﻤِﯿْﻊا
Wahai Yang Maha Dekat,Wahai Yang Maha Menjawab segala rintihan,Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Mendengar

ﻗَﺪْ ﺗَﺤَﻘَّﻘْﺖُ ﺑِﻌَﺠْﺰِي وَﺧُﻀُﻮْعِي وَاﻧْﻜِﺴَﺎرِي
Sungguh aku telah benar-benar
benar benar meyakini kelemahan dan ketidakmampuanku, kerendahan dan keluluhanku

ﻗَﺪْ ﻛَﻔَﺎﻧِﻲ ﻋِﻠْﻢُ رَﺑِّﻲ ﻣِﻦْ ﺳُﺆَﻟِﻲ وَاﺧْﺘِﯿَﺎرِي
Sungguh telah cukup bagiku kepuasan dan ketenanganku bahwa penciptaku Maha Mengetahui segala Permohonan dan usahaku

ﻟَﻢْ أَزَلْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎبِ وَاﻗِﻒْ ﻓَﺎرْﺣَﻤَﻦْ رَﺑِّﻲ وُﻗُﻮْﻓِﻲ
Aku masih tetap berdiri di Gerbang Mu,maka kasihanilah
ihanilah aku yang masih terus menunggu

وَﺑِﻮَادِي اﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻋَﺎﻛِﻒْ ﻓَﺄَدِمْ رَﺑِّﻲ ﻋُﻜُﻮﻓِﻲ
Dan di Lembah Anugerah Kasih SayangMu aku berdiam maka abadikanlah keadaanku ini

وَﻟِﺤُﺴْﻦِ اﻟﻈَّﻦِّ ﻻَزِمَ ﻓَﮭُﻮَﺧِﻞِيّ وَﺣَﻠِﯿْﻒِي
Maka bersangka baik padaMu adalah
adalah hal yang mesti bagiku, sangka baik atasMu adalah pakaianku dan janjiku

وَأَﻧِﯿْﺲِيْ وَﺟَﻠِﯿﺴِﻲ ﻃُﻮْلَ ﻟَﯿْﻠِﻲ وَﻧَﮭَﺎرِي
Dan hal itulah (sangka baik padaMu) yang menjadi penenang hatiku,dan selalu (sangka baik pada Mu) menemaniku sepanjang siang dan
malam

ﻗَﺪْﻛَﻔَﺎنيِ ﻋِﻠْﻢُ رَﺑِّﻲ ﻣِﻦْ ﺳُﺆَاﻟِﻲ وَاﺧْﺘِﯿَﺎرِي
Sungguh telah cukup bagiku kepuasan dan ketenanganku bahwa penciptaku Maha Mengetahui Segala permohonan dan usahaku

ﺣَﺎﺟَﺔٌ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﻔْﺲِ ﯾَﺎرَبْ ﻓَﺎﻗْﻀِﮭَﺎ ﯾَﺎﺧَﯿْﺮَ ﻗَﺎﺿِﻲ
Segala kebutuhan dalam diriku Wahai Penciptaku maka selesaikanlah, Wahai sebaik-baik
sebaik baik yang menyelesaikan kebutuhan

ِوَأَرِحْ ﺳِﺮِّي وَﻗَﻠْﺒِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﻈَﺎھَﺎ وَاﻟﺸُّﻮَاظ
Dan tenangkanlah ruhku dan sanubariku dari gejolak dan gemuruhnya (nafsu,kemarahan, kesedihan, kebingungan, dan penyakit penyakit
hati)

ﻗِﻲْ ﺳُﺮُورٍ وَﺣُﺒُﻮْرٍ وَإِذَاﻣَﺎ ﻛُﻨْﺖَ رَاﺿِﻲ
Agar hatiku dan ruhku selalu dalam ketentraman dan kedamaian dalam apa2 yang telah engkau Ridhoi

ﻓﺎَﻟْﮭَﻨَﺎ وَاﻟْﺒَﺴْﻂُ ﺣَﺎﻟِﻲ وَﺷِﻌَﺎرِي وَدِﺛَﺎرِي
Maka kegembiraan dan kebahagiaan menjadi
menjadi keadaanku selalu,dan menjadi lambang kehidupanku dan selubung perhiasanku

ﻗَﺪْ ﻛَﻔَﺎﻧِﻲ ﻋِﻠْﻢُ رَﺑِّﻲ ﻣِﻨْﺴُﺆَاليِ وَاﺧْﺘِﯿَﺎرِي
Sungguh telah cukup bagiku kepuasan dan ketenangan bahwa penciptaku Maha MengetahuiSegala permohonan dan usahaku.

