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SEBELUM DATANGNYA PENYESALAN 
 

 

Penyesalan Ketika Kematian 

Allah q menciptakan kehidupan dan kematian 

untuk menguji manusia. Allah q berfirman; 

 


  א��ِ�ْي ُ�َ� אْ�َ�ْ�َت َوאْ�َ�َ�אَة ِ�َ�ْ�ُ�َ�ُכْ� �َ��ُכْ� �ََْ�َ�َ

 ∪⊅∩ رُ ُ  אْ�َ'ُ&�ْ َ%َ�ً$ َوُ"َ� אْ�َ!ِ �ْ 

 

”(Dia-lah) Yang menciptakan kematian dan kehidupan 

untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang 

lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun.”
1
 

 

Kematian yang secara naluri dibenci oleh manusia, 

pada saatnya akan datang juga. Allah q berfirman 

menyebutkan tentang detik-detik sakaratul maut 

menjelang kematian; 

 

                                                 
1
 QS. Al-Mulk : 2. 
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 ∪∠⊅∩ َرאٍق س3َ 2َ
ْ َوِ+�ْ  ∪∌⊅∩ 1َِذא َ/َ�َ'ِ. א�-�َ,אِ+َ*  َכ(� 

אِق  ∪∇⊅∩ َو9َ
� �7ُ�8َ אْ�ِ&َ,אُق  אُق ِ/א��� ِ. א���  ∪⊅∩ َوאْ�َ-&�

 ∪⊂⊃∩ אْ�َ�َ�אُق نِ  1َِ�= َرّ/َِכ 2َ�ْ�َِ:�ِ 

 

”Sekali-kali tidak, apabila (ruh yang dicabut) telah 

sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan, ”Siapakah 

yang dapat menyembuhkan?” Ia yakin bahwa 

sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia). 

Bertaut betis (kiri) dan betis (kanan, ketika dibungkus 

dengan kain kafan).
2
 Kepada Rabb-mulah pada hari itu 

engkau dikembalikan.”
3
 

 

Ketika ruh telah sampai di kerongkongan, maka 

manusia akan ingat tentang amalan-amalan shalih yang 

belum sempat dilakukannya. Diriwayatkan dari Basar bin 

Jihasy Al-Qurasyi y, ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

َ �َ 1ِ  אرَ Cَ �َ وَ ( هِ �ِ "َ  َכ �ُ &َ 8َ  ْ. 'َ �َ א /َ ذَ @ِ ?َ  = َ� ِD ِ7 ( ُ+ ْ� .َ :
 َ� َG �H َI אنُ وَ �َ  =�8 �َ وَ  ،ُق  �Hא� َI َ+ ِK؟  

 

                                                 
2
 Tafsirul Baghawi, 4/517. 

3
 QS. Al-Qiyamah : 26 - 30. 
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“Jika nafasmu telah sampai disini –Nabi a berisyarat ke 

kerongkongannya- engkau berkata, “Aku ingin 

bersedekah, bagaimana mungkin engkau dapat 

bersedekah (ketika itu)?”
4
 

 

Ketika kematian datang, manusia akan menyesal; 

mengapa ia tidak memperbanyak amalan shalihnya dan 

mengapa ia tidak segera bertaubat sebelum kematian tiba. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 


ْ א 2ِ 2َ   َ� َ ٍI  َ� ُ� َل �ْ Pُ א رَ �َ  7ُ -ُ אI َ2َ א 8َ 2َ א وَ �ْ א�ُ +َ  مٌ �M َ8  َI 1ِ  ُت �ْ 
 ِ�R2ُ  אنَ כَ  نْ 1ِ  אَل +َ  א ْ� �ِ ًS َ8 א َI ٌنْ �َ  م  Mَ َ�  ُنْ 1ِ وَ  אدٌ دَ زْ �َ  نَ �ْ כ 
 عٌ  ْ 8َ  نَ �ْ כُ  �َ Mَ  نْ �َ  مٌ Iَ א 8َ :ً �ِ ْ� 2ُ  אنَ כَ 

 

”Tidaklah seorang meninggal dunia, kecuali ia akan 

menyesal.” Para sahabat bertanya, “Apa yang ia sesalkan, 

wahai Rasulullah?” Rasulullah a bersabda, “Apabila ia 

adalah (seorang yang) baik, maka ia menyesal mengapa 

tidak menambah (kebaikannya). Dan apabila ia adalah 

(seorang yang) buruk, maka ia meyesal mengapa ia tidak 

(bertaubat sebelum waktu) sakaratul maut (datang).”
5
 

 

                                                 
4
 HR. Ahmad, Hakim Juz 2 : 3855, dan Ibnu Majah : 2707, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 7 : 2188. 
5
 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2403. 



4 

Bahkan penyesalan tentang sedikitnya amal shalih 

dan penundaan taubat tidak hanya terjadi ketika 

datangnya kematian, tetapi juga terjadi ketika datangnya 

Hari Kiamat. Berkata Al-Hasan 5;
6
 

 

 َ� ْ� Wَ  َ� َ ٌI  ِ2 ْ

َ �ْ Yِ رَ אXَْ وَ  אِت �َ �َ א���  3ِ "ْ �َ    ِ1 �M َ�  ُ� ْ� ُم 
 .Kِ אD َ� َ2ِ א�ْ  مَ �ْ �َ  7ُ َ� &ْ 8َ 

 

“Tidaklah ada seorang pun dari penduduk langit (yang 

tujuh lapis) dan (penduduk) bumi (yang tujuh lapis), 

kecuali ia akan menyesali jiwanya (pada) pada Hari 

Kiamat.”
7
 

 

 

Memperbanyak Amal Shalih 

Seorang muslim yang masih diberikan kesempatan 

untuk hidup di dunia, hendaknya mengisi hari-harinya 

dengan memperbanyak melakukan amal shalih. Amal 

shalih adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan 

dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah a. Karena amalan 

inilah yang akan diterima oleh Allah q dan diberi 

balasan pahala. Berkata Al-Fudhail bin ‘Iyadh 5;
8
 

 

                                                 
6
 Beliau adalah seorang tokoh Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 

110 H. 
7
 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/448. 

8
 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat di Makkah tahun 

187 H. 
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-�= َ�ُכْ�َن َ�אHً�ِא َ]َ�אً/אَ 3ُ�َDْ�ُ Mَ 3ُ�َ?אْ�َ[אِ�ُ\ . אَْ�َ!َ
 ِK�S َ�אُب 1َِذא َכאَن َ%َ�= א��� �Hَوא� ،ِ �Rِ 1َِذא َכאَن.  

 

“Suatu amalan tidak akan diterima (oleh Allah q) hingga 

ikhlas dan benar. Ikhlas jika dilakukan karena Allah q, 

dan benar jika sesuai dengan Sunnah (Rasulullah a).”
9
 

 

Berkata pula Ibnul Qayyim 5; 

 

 ِ/ 3ُ��ْ �َ  ,ِ א?ِ َ� �ُ א�ْ ، כَ אءِ Iَ -ِ +ْ אْ_ِ Mَ وَ  ِص َ$ �ْ אْ_ِ  ,ِ �ْ 'َ אَْ�َ!َ ُbَ 
 َc ْ� َ/ ُ7  ُ� ْd ِD ُ� ُ7  َو Mَ َ�  ْS َ& ُ! ُ7 

“Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan dan 

ketundukan, seperti seorang musafir yang memenuhi 

kantongnya dengan pasir, memberatkannya tetapi tidak 

bermanfaat baginya.”
10

 

 

 

Amal Jariyah 

Ada beberapa amal shalih yang pahalanya akan 

terus mengalir, meskipun orang yang mengamalkannya 

telah meninggal dunia. Sehingga seorang mukmin tidak 

layak untuk melalaikan amalan tersebut. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

                                                 
9
 Mukhtashar Tafsiril Baghawi, 962. 

10
 Al-Fawa’id, 55. 



6 

�ُ א�ْ  ُ� �َ �ْ א �َ �� 2ِ  ن� �َ  ْe ِ2 َ
  ِ2 ْ
  َ% َ�َ وَ  7ِ �ِ  �َ َS ِG7ِ א  َ/ ْ! َI  َ2 ْ� ِG ِ7 ،
 ِ% ْ� ً�א &ً �َ Hْ 2ُ وَ . 7ُ כَ ,َ א Gَ �ً א�ِ א َ] Iً �َ وَ ، وَ هُ ,َ fَ 8َ وَ  7ُ �َ �� א %َ 
 وْ ، �َ אهُ Sَ /َ  3ِ �ْ �ِ א���  
ِ /ْ א Mِ -ً �ْ /َ  وْ �َ  ،אهُ Sَ א /َ h ًIِ ْ� 2َ  وْ ، �َ g ُ7َ ر� وَ 
 َ8 ْi ً, َ� א ْc َ, ُوْ �َ  ،אه  [َ َI َ+ ًK  َ� ْ� َ, َc َi ِ2 א ْ
 7ِ -ِ �� * ِ] ?ِ  7ِ א�ِ 2َ  
َ وَ  َ� ِG7ِ א . َ� ْ� َ� ُD ُ7  ِ2 ْ
  َ/ ْ! ِI  َ2 ْ� ِG ِ7. 

“Di antara amalan dan kebaikan yang (pahalanya) akan 

mengikuti seorang mukmin setelah kematiannya 

(adalah); (1) ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, (2) 

anak shalih yang ditinggalkannya, (3) mushaf (Al-

Qur’an) yang telah diwakafkannya, (4) masjid yang telah 

dibangunnya, (5) rumah yang telah dibangunnya untuk 

ibnu sabil,
11

 (6) sungai yang telah dialirkannya, (7) 

sedekah yang telah dikeluarkan dari hartanya dalam 

(keadaan) sehat (ketika) ia masih hidup. (Amalan dan 

kebaikan tersebut pahalanya akan terus) mengikutinya 

setelah kematiannya.”
12

 

 

Sedekah yang paling besar pahalanya adalah ketika 

seorang memberi dalam kondisi sehat, takut miskin, dan 

berharap kaya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia 

berkata; 

                                                 
11

 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan 

(bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke 

negerinya. 
12

 HR. Ibnu Majah : 242. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah : 198. 
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 َc َرَ  אء ُc 3ٌ  ِ1 َ� �Sא� = ِ� ِ*ّ  [َ �� ُ �Rوَ  7ِ �ْ �َ %َ  = א Pَ �� َ�  َ? َD א �َ  אَل
 َق G Hَ �Iَ  نْ �َ  אَل א +َ ,ً I َ+ ِK  َ� ْ% َj ُ�  َ� ْcَ א��H  ي� �َ  א�Rِ  َل �ْ Pُ رَ 
 Mَ = وَ Sَ 'ِ א�ْ  G ْl ُ2 3َُ وَ  ,َ Dْ &َ = א�ْ fَ [ْ k  Cَ ِ� ْ� ٌk  َGٌ �ْ �ِ َ]  َ. 8ْ �َ وَ 
 Gُ ْ� ِi 3ْ  َא �َ כَ  نٍ َ$ &ُ �ِ  َ. �ْ +ُ  مَ �ْ Dُ �ْ �ُ א�ْ  ِ. 'َ �َ א /َ ذَ = 1ِ -� 
 .نٍ َ$ &ُ �ِ  אنَ כَ  Iْ +َ א وَ �َ כَ  نٍ َ$ &ُ �ِ وَ 

 

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi a dan berkata, 

“Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar 

pahalanya?” Nabi a menjawab, “Engkau bersedekah 

ketika engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin, 

dan berharap kaya. Janganlah engkau menundanya 

hingga nafas sampai di kerongkongan, (lalu) engkau 

berkata, “Untuk fulan segini dan untuk fulan segini.” 

Sedangkan hartamu itu telah menjadi milik fulan, (ahli 

warismu).”
13

 

 

Harta yang sebenarnya dimiliki oleh seorang 

muslim adalah yang diinfakkan di jalan Allah q. 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 .,َ �� א �َ g ِ7  َ2ِ אرِ وَ  אلُ 2َ وَ  مَ �I א +َ 2َ  7ُ א�َ 2َ  ن� 1ِ 

                                                 
13

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1032. 
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“Sesungguhnya harta (milik)nya adalah apa yang dahulu 

(telah diinfakkannya), dan harta (untuk) ahli warisnya 

adalah apa yang ditinggalkan(nya).”
14

 

 

 

Taubat Terhadap Dosa 

Dosa yang dilakukan oleh manusia akan 

mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. 

Ketika kaum Nabi Nuh j menentang dakwah Nabi 

Nuh j yang menyeru mereka agar meninggalkan 

berbagai bentuk kesyirikan namun mereka menolaknya, 

maka Allah q menjadikan negeri mereka mengalami 

kekeringan dan wanita mereka menjadi wanita yang tidak 

berketurunan. Sebagaimana Muqatil 5 pernah berkata; 

 

 َ� ��َ ً$ �ْ �ِ א mَ א8ً 2َ א زَ ً �ْ א 8ُ �ْ ُ/ �� א כَ   ْ� Wُ  ُ �Rא  َ% ْS ُi ُ�  ْא� َ� َn َ, ،

َ �ْ !ِ /َ رْ �َ  �ْ iِ אoِ َ� 8ِ  אمُ َ رْ �َ  �َ Dَ %ْ �َ وَ   Pَ َS ًK 

 

“Ketika mereka mendustakan Nabi Nuh j dalam 

waktu yang lama, (maka) Allah q menahan hujan bagi 

mereka dan menjadikan mandul rahim para wanita-

wanita mereka selama empat puluh tahun.”
15

 

 

                                                 
14

 HR. Bukhari Juz 5 : 6077, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 6 : 

3612. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 2696. 
15

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/130. 
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Dosa dapat menyebabkan seorang terlilit hutang. 

Muhammad bin Sirin 5
16

 pernah berkata; 

 

 ِ1 ِ8ّ *ْ  َ
�ْ �I3َ ِ/7ِ َ%َ�*� א��َpَ8ْ א��ِ�ْي َ   Xََْ%ِ,ُف א���
 

“Sesungguhnya aku mengetahui (dampak) dosaku 

(dahulu), yang menyebabkanku (sekarang) terlilit 

hutang.”
17

 

 

Dampak buruk dari dosa akan tampak pada 

buruknya kendaraan. Sebagaimana Al-Fudhail bin ‘Iyadh 

5 pernah berkata; 

“Sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah q, 

dan aku melihat dampaknya pada kelakuan tunggangan 

dan budak perempuanku.”
18

 

 

Bahkan di antara dampak buruk dari suatu dosa 

adalah ia akan menunjukkan pada dosa-dosa yang 

lainnya. Berkata ‘Urwah bin Zubair 5;
19

 

 

ْ�َ:IُGَ Kَل� َ%َ�=  1ِن� אْ�َ�َ�IُGَ KَSَل� َ%َ�= �ُْ�ِ-iَא، َو1ِن� א���
  �ُْ�ِ-iَא

 

                                                 
16

 Beliau adalah seorang Tabi’in yang wafat di Bashrah tahun 110 H. 
17

 Shifatush Shafwah, 3/246. 
18

 Shaidul Khatir, Ibnul Jauzi. 
19

 Beliau adalah seorang Tabi’in yang wafat di Madinah tahun 94 H. 
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“Sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan kepada 

saudaranya (yaitu, kebaikan yang lainnya), dan 

sesungguhnya keburukan akan menunjukkan kepada 

saudaranya (yaitu, keburukan yang lainnya).”
20

 

 

Meskipun demikian tidak ada seorang manusia 

biasa pun yang tidak pernah melakukan dosa. Sehingga 

seorang muslim hendaknya senantiasa menghisab 

dirinya, dosa apa saja yang telah dilakukannya. Karena 

itu akan meringankan hisabnya pada Hari Kiamat. ‘Umar 

bin Khaththab y
21

 pernah mengatakan; 

 

 َ Pِنْ �َ  3َ �ْ +َ  �ْ כُ َ� &ُ 8ْ א �َ �ْ �ُ א  ُG َ� Pَ3َ �ْ +َ  �ْ כُ َ� &ُ 8ْ א �َ �ْ 8ُ زِ א وَ �ْ �ُ א 
 نْ �َ  אs ًIَ  אِب َ� �ِ * א�ْ ?ِ  �ْ כُ �ْ �َ %َ  �r �َ �َ  7ُ �8 @ِ ?َ  ،א�ْ 8ُ زَ �ْ Gُ  نْ �َ 
 Gُ َ� Pِوَ  مَ �ْ �َ א�ْ  �ُ כُ َ� &ُ 8ْ א �َ �ْ �ُ א َG َ  �� ُS ْ� ِ� ِض ,ْ !َ �ْ א  َXْכْ א َ� ِ, 

} َ� ْ� َ2 ِ: ٍ�  ُG ْ! َ, Yُ ْ� َن  Mَ َG  ْ] َ& ِ2 = ْS َُ  �ْ כ�א?ِ  َ� ٌK{. 

 

“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab (pada Hari 

Kiamat). Timbanglah diri kalian sebelum kalian 

ditimbang (pada Hari Kiamat). Sesungguhnya yang akan 

meringankan hisab kalian besok (pada Hari Kiamat) 

adalah hisab kalian pada hari ini. Dan berbekallah untuk 

hari ditampakkan (amalan). “Pada hari itu kalian 

                                                 
20

 Shifatush Shafwah, 2/85. 
21

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat di Madinah tahun 23 H. 
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dihadapkan (kepada Rabb kalian), tidak ada sesuatu pun 

dari keadaan kalian yang tersembunyi (bagi Allah q).”
22

 

 

Muslim yang baik adalah seorang muslim yang jika 

ia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, maka ia 

segera memohon ampunan kepada Allah q. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 .نَ �ْ אُ/ �َ א�-�  
َ �ْ אn ِoَ [َ א�ْ  ,ُ �ْ �َ وَ . אءٌ nَ �َ  مَ wدَ  ْ* Sِ /َ  �3 כُ 

 

“Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan 

sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan 

adalah orang yang segera bertaubat (kepada Allah 

q).”
23

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ  pَ "َ �َ א �َ �ْ �ُ G ْ� ِ8ُ  �ْ �َ  �ْ �َ  هِ Iِ �َ /ِ  ْ* ِ� &ْ 8َ  ْي �ِ א�� وَ  �Rכُ /ِ  א ْ� 
 .�ْ iُ �َ  ,ُ &ِ 'ْ �َ ?َ  א�Rَ  نَ وْ ,ُ &ِ 'ْ -ْ َ� �َ ?َ  نَ �ْ �ُ 8ِ �ْ �ُ  مٍ �ْ Dَ /ِ  אءَ hَ �َ وَ 

 

 

                                                 
22

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/414. 
23

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2499, Hakim Juz 4 : 7617, dan Ibnu 

Majah : 4251, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3428. 
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“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, 

seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya sungguh 

Allah q akan melenyapkan kalian. Lalu Dia (akan) 

mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian 

mereka memohon ampun kepada Allah q, dan Allah q 

akan memberikan ampunan kepada mereka.”
24

 

 

 

Taubat Menghidarkan Musibah 

Ketika Nabi Yunus j segera bertaubat kepada 

Allah q dari dosanya, maka Allah q tidak jadi 

memberikan musibah kepadanya. Allah q meliputinya 

dengan rahmat-Nya, dengan meleparkannya dalam 

keadaan terpuji serta menjadikan keadaannya lebih baik 

dari keadaan semula.
25

 Allah q berfirman; 

 

 ِّ2 Kٌ�ِء َوُ"َ� S�َ 7ِِ/ّwُِ�َ� ِ/אْ�َ!,َ ْ
 ر� Mَ�ْ�َ �َْن IَGَאَرَכ8ِ 7ُْ!َ

 ∪⊇∩ مٌ �2ُ�ْ2َْ 

 

”Seandainya ia (Nabi Yunus j) tidak segera mendapat 

nikmat dari Rabb-nya (berupa taufik untuk segera 

bertaubat),
26

 niscaya benar-benar ia akan dicampakkan 

ke tanah yang tandus (yang tidak ada tumbuh-tumbuhan) 

dalam keadaan tercela.”
27

 

                                                 
24

 HR. Muslim Juz 4 : 2749. 
25

 Taisirul Karimir Rahman, 882. 
26

 Zubdatut Tafsir, 761. 
27

 QS. Al-Qalam : 49. 
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Barangsiapa yang ingin dilepaskan dari kesusahan 

atau bencana dunia yang menimpanya, maka hendaknya 

ia membaca doa taubatnya Nabi Yunus j. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Sa’ad y, ia berkata; 

 

ُ �� َ]  ّ*ِ �ِ א�S َI  �Sْ א %ِ Pً �ْ �ُ א �S ُc כَ  �Rوَ  7ِ �ْ �َ %َ  = א Pَ �� َ�  َ? َD אَل  َ� Mَ 

ْ 2ِ  ءٌ َ$ /َ  وْ �َ  ٌب ,ْ כَ  �ْ כُ c 3ٌ  ِ2 ْSُ رَ  َل  َ א 8َ ذَ 1ِ  ءٍ ْ* fَ /ِ  �ْ כُ ,ُ �ِ �ْ �ُ  
 َ/ $َ َ� �Iجُ ,ِ &ْ �َ  7ِ א /ِ %َ א دَ �َ 8ْ א א�  َ% ْS ُ7  َ? ِD ْ� 3َ  َ� ُ7  َ/ َ� َ? = َD אءُ %َ دُ  אَل 

َ S .ُ  ِ2ْ כُ  ْ* 8ِّ 1ِ  َכ אMَ ِ1  َ� َ7  ِ1 �M َ�  ْ8 .َ  ُP ْ� َ� َ8  نِ �ْ ي א��S ذِ  

 �jא�ِ א� ِ� ْ� َ
. 
 

“Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi a maka beliau 

bersabda, “Maukah kalian aku beritahukan tentang suatu 

(doa) yang jika salah seorang di antara kalian tertimpa 

kesusahan atau bencana dari bencana-bencana dunia, 

(lalu) ia berdoa (dengan doa tersebut karena ingin) agar 

dihilangkan (kesusahan atau bencana) darinya?” Maka 

kami menjawab, “Tentu.” Kemudian Rasulullah a 

bersabda, “Doa Dzun Nun (Nabi Yunus j), “Tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali 

Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang zhalim.”
28

 

 

                                                 
28

 HR. Hakim Juz 1 : 1864. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2605. 
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Taubat Membuka Pintu Rizki 

Di antara yang didakwahkan oleh Nabi Nuh j 

adalah mengajak kaumnya untuk bertaubat. Allah q 

berfirman menyebutkan ucapan Nabi Nuh j kepada 

kaumnya; 

 

אًرאَ?Dُْ�ُ. אPَْ-ْ'ِ&ُ,وْ  �&sَ 3ِ  ∪⊂⊆∩ א َر/�ُכْ� 7ُ�81ِ َכאَنPِ,ُْ�

 َ� 
 َ/�Sِْ َوُ�ْ�Iِْدُכْ� ِ/2َْlَ�אٍل و�  ∪⊆⊆∩ Iَْرאًرאَء َ%َ�ْ�ُכْ� y ِّ2א���َ

 ∪⊅⊆∩ ُכْ� �iَ8َْאًرאhْ�ََ!3ْ �� َوhْ�ََ!3ْ َ�ُכْ� �Scَאٍت و� 

 

”Aku katakan (kepada mereka), “Mohonlah ampunan 

kepada Rabb kalian (terhadap dosa-dosa kalian yang 

telah lalu dengan mengikhlaskan niat taubat kalian),
29

 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya 

Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan 

lebat. Memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan 

mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-

sungai.”
30 

 

Taubat dan istighfar merupakan sebab terbesar 

diturunkannya hujan dan dikeluarkannya rizki. Berkata 

Syaikh Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar 2; 

                                                 
29

 Zubdatut Tafsir, 768. 
30

 QS. Nuh : 10 - 12. 
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 �ِjَ%َْ� 
Pِْ-ْ'َ&אَر 2ِْ َوِ?ْ* َ"ِ�ِه אKِ�َzْ َد3ٌ�ْ�ِ َ%َ�= �َن� אْ_ِ
  .�Pََْ�אِب אْ�َ�nَِ, َوُHُْ�ِل �8ََْ�אِع אXَْْرَزאِق 

 

“Di dalam ayat ini (terdapat) dalil bahwa istighfar 

merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan dan 

dikeluarkannya berbagai rizki.”
31

 

 

Suatu ketika Ibnu Shabih 5 pernah bercerita; 

 

 Cَ َא رَ כ ُc 3ٌ  ِ1 َ� ْא� = َ� �َ ِ
 ,ُ &ْ 'ِ -َ Pْ אِ : 7ُ �َ  אَل K  َ? َDَ /َ وْ h ُIَ א�ْ  
 َ�Rوَ . א Cَ َכ َ�w א�ْ  7ِ �ْ �َ 1ِ  ,ُ א َ& ْD َ,  َ? َD אِ : 7ُ �َ  אَل Pْ َ- ْ' ِ& ُ,  َ�Rאَل +َ وَ . א 

 َ� ُ7  َ�w ُ, . ُعُ دْ א  َ�Rزُ ,ْ �َ  نْ �َ  א َ+ ِS *ْ  َو َ� ًIא،  َ? َD אِ : 7ُ �َ  אَل Pْ َ- ْ' ِ& ُ, 
 َ�Rوَ . א Cَ َ7ِ �ْ �َ א 1ِ כ  َ�w ُ,  َc َ& 7ِ א8ِ -َ ْ� /ُ  אَف،  َ? َD אِ : 7ُ �َ  אَل Pْ َ- ْ' ِ& ُ, 
 َ�Rא . َ? ُD ْ� َS َ� ؟ ?َ َכ �ِ ذَ  ْ* ?ِ  7ُ א َD 2ِ  ُ. �ْ א +ُ 2َ : אَل ْ
  ِ% ْS ِI ْي 
 Cَ ْ� ً:ن� 1ِ  ،א  َ�Rא  َG َ! َא� َ� = ُD ْ� ُل  ِ? *ْ  ُP ْ� َحٍ �ْ 8ُ [ ةِ ر[ :
אًرאPَْ-ْ'ِ&ُ,وْ אِ [ �&sَ א َر/�ُכْ� 7ُ�81ِ َכאَن.  َ� َء 3ِPِ,ُْ�y א���

                                                 
31

 Zubdatut Tafsir, 768. 
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 َوhْ�ََ!3ْ َ�ُכْ� َ/�Sِْ َوُ�ْ�Iِْدُכْ� ِ/2َْlَ�אٍل و� . Iَْرאًرאَ%َ�ْ�ُכْ� 2ِّ َ
  .]ُכْ� �iَ8َْאًرא�Scَ �� 3ْ!َhْ�َאٍت و� 

 

“Seorang laki-laki mengeluhkan kepada Al-Hasan (Al-

Bashri) 5 tentang paceklik (yang melanda 

kampungnya), maka Al-Hasan 5 berkata kepadanya, 

“Mohon ampunlah kepada Allah q.” Kemudian ada 

orang lain yang mengatakan kepada Al-Hasan 5, 

“Berdoalah kepada Allah q agar aku dikaruniai anak,” 

maka Al-Hasan 5 berkata kepadanya, “Mohon 

ampunlah kepada Allah q.” Lalu ada orang yang 

mengeluhkan kepadanya kekeringan yang melanda 

kebunnya, maka Al-Hasan 5 berkata kepadanya, 

“Mohon ampunlah kepada Allah q.” Kemudian kami 

menanyakan kepada Al-Hasan 5 (alasan jawaban) 

tersebut, maka Al-Hasan 5 berkata, “Aku tidak 

mengatakan sesuatu dari diriku. Sesungguhnya Allah q 

berfirman di Surat Nuh, “Mohonlah ampunan kepada 

Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepada kalian dengan lebat. Memperbanyak harta dan 

anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-

kebun dan sungai-sungai.”
32

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/131. 
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Penyesalan Para Penghuni Neraka 

Allah q berfirman menyebutkan tentang 

penyesalan para penghuni Neraka; 

 

�َْ]َ�אِب  א َ�ْ� ُכ�Sא 8َْ�َ�ُ~ �َْو 3ُDِ!ْ8َ 2َא ُכ�Sא ِ?ْ* َوَ+אُ��ْ 

 ْ�!ِ  ∪⊂⊆∩ ,ِ א���

 

”Dan mereka berkata, “Seandainya kami mendengarkan 

atau memikirkan (ayat-ayat Allah q), niscaya kami tidak 

akan menjadi penghuni Neraka yang menyala-nyala.”
33

 

 

Mereka tidak menggunakan pendengar dan akal 

yang merupakan sarana masuknya hidayah bagi manusia. 

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

 َ? َS َ& ْ� َ% א ْ
  َ� ْ8 ُ& �ِ ِi ْ�  ُm ُ, א�ْ  ُق ُi َI َא���  َ* "ِ ى، و ْ� ُ~  ِ� َ�א 
ُ  َل  َ 8ْ �َ  �Rوَ א ، َc َא�,�  7ِ /ِ  ْت אء ُP 3ُ َא�ْ ، و َ! ْD 3ُ  ْي �ِ א��  َ� ْS َ& ُ~ 

 [َ َِ �َ %َ  7ُ &ُ +ِ �َ ُ� ، وَ 7ُ �ُ א = َD ِoא �ِ  َXْא Cْ َ� ِ1ِ ، وَ אء ْ� َd ُא�ْ  אر َ] ْ� ِ, ،
�َ �ْ 2ِ ذَ  7ِ -ِ �َ א+ِ א %َ 2َ  3ِّ כُ  
ْ %َ  אرُ cَ  َ 8ْ אMَْ وَ  ٍK 

 

 

                                                 
33

 QS. Al-Mulk : 10. 
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“Mereka meniadakan dari diri mereka jalan-jalan 

(masuknya) hidayah, yaitu mendengarkan (ayat-ayat) 

yang diturunkan oleh Allah q, dan (syari’at) yang 

dibawa oleh para Rasul. Dan akal yang berguna bagi 

pemiliknya, yang akan mengantarkan (pemilik)nya pada 

hakikat suatu (kebenaran), menunjukkan kepada 

kebaikan, dan akan menjauhkan (pemiliknya) dari segala 

sesuatu yang akan berakibat mendatangkan celaan.”
34

 

 

Mereka menyesal karena mereka telah 

meninggalkan shalat dan zakat ketika hidup di dunia. 

Allah q berfirman; 

 

�ْ َ+אُ��ْ  ∪⊅⊇∩ DَPَ,َ  2َא Pََ�َכُכْ� ِ?ْ*  ِ�ّHَ�
َ א َ�ْ� 8َُכ 2َِ
 אْ�ُ 

∩⊆⊂∪  ْn8ُ ِכ�ْ َوَ�ْ� 8َُכ�ْ�ُض 2ََ~ َوُכ�Sא 8َُ[�ْ  ∪⊇⊇∩ 
َ ِ!ُ� אْ�ِ


َ y ْ��ِoِאْ�[َ  ∩⊆∈∪  ْ� ِIُّب ِ/َ�ْ�ِم א� 
ِ َوُכ�Sא 8َُכّ�ِ ∩⊆∉∪  =�-َ

 ْ�Dِ�َ�ْא8َא אGََ� ُ
 ∩⊆∠∪ 

 

 

                                                 
34

 Taisirul Karimir Rahman, 876. 
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“Apakah yang memasukkan kalian ke dalam Saqar?” 

Mereka menjawab, “Kami dahulu tidak termasuk orang-

orang yang mengerjakan shalat (wajib).
35

 Kami tidak 

memberi (zakat kepada) orang miskin.
36

 Kami 

membicarakan (perkara yang) batil, bersama dengan 

orang-orang yang membicarakannya. (46) Dan kami 

mendustakan (Hari Kiamat sebagai) hari pembalasan 

(amal).
37

 Hingga datang kepada kami kematian.”
38

 

 

Mereka berharap dapat menebus diri mereka agar 

selamat dari siksa Neraka. Allah q berfirman 

menceritakan keinginan mereka; 

 


 َ%َ�אِب �Sِ�َ/ِ �ٍ:ِ2ِ�ْ�َْ  َ�َ�د� אْ�ُ�hِْ,ُم َ�ْ� َ�ْ&َ-Iِْي ْ7ِ 2ِ ∩⊇⊇∪ 

َو2َْ
  ∪⊃⊆∩ eْGُ ِ7ِو�ْ  َ�ِ-7ِ א��ِ-ْ* �Hِْ َو?َ  ∪⊅⊆∩ 7ِ َوَ]אَِ�ِ-7ِ َو�َِ��ْ 

 ْ��ِcَ َْرِضXْא *?ِ ْ�hِSُْ� ��ُg 7ِ ً!א ∩⊇⊆∪ 

 

 

 

                                                 
35

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
36

 Adhwaul Bayan, 8/367. 
37

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 19/39. 
38

 QS. Al-Muddatstsir : 42 - 47. 
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“Orang (kafir) ingin seandainya ia dapat menebus 

(dirinya) dari siksaan pada hari itu dengan anak-

anaknya. (Dengan) isteri dan saudaranya. Keluarganya 

yang melindunginya (ketika di dunia). Dan orang-orang 

di atas bumi seluruhnya, kemudian (ia mengharapkan 

dengan tebusan tersebut dapat) menyelamatkannya.”
39

 

 

 

Khatimah 

Dunia merupakan ladang tempat beramal dan 

bukan tempat perhitungan amal. Sebelum datangnya 

penyesalan, maka manfaatkanlah kesempatan hidup di 

dunia dengan memperbanyak melakukan amal shalih 

untuk bekal di kehidupan setelah kematian. ‘Ali bin Abi 

Thalib y pernah mengatakan;
40

 

 

 ْ. �َ �َ Gَ אرْ  Iِ +َ  ةَ ,َ �ِ אzْ  ن� 1ِ وَ  ةٌ ,َ /َ G َ� َ� .ْ  ُ2 ْIَ אرْ  Iِ א +َ �َ 8ْ א��I  ن� 1ِ 
 ُ2 ْD َ� َ� ٌK  َ2ِ  3ِّ כُ �ِ و ْS ُi َ�
ْ א 2ِ �ْ 8ُ �ْ כُ ?َ  نَ �ْ Sُ א /َ   َ� ْ/ َS ِאء  zِْ א�وَ  ةِ ,َ  Mَ 
 َG ُא 2ِ �ْ 8ُ �ْ כ ْ
  َ� ْ/ َS ِאء  �Iمَ �ْ �َ א�ْ  ن� @ِ א ?َ �َ 8ْ א�  َ% َ� אَب َ� ِ Mَ وَ  3ٌ 
�َ  %َ Mَ وَ  אٌب َ� א ِ s ًIَ وَ  3َ.  

 

 

                                                 
39

 QS. Al-Ma’arij : 11 - 14. 
40

 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 40 H 

di Kufah. 
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“Sesungguhnya dunia beranjak pergi dan akhirat (akan) 

datang. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-

anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan 

janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena 

sesungguhnya hari ini adalah (kesempatan untuk) 

beramal dan tidak ada perhitungan, sedangkan besok (di 

akhirat) adalah tempat perhitungan dan tidak ada 

(kesempatan untuk) beramal.”
41

 

 

Barangsiapa yang lelah karena banyak melakukan 

amal shalih, maka ia adalah orang yang beruntung. Dari 

‘Abdullah bin ‘Umar p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

�َ %َ  3ِّ כُ �ِ  ِ3  Cِ �, ً3ِّ כُ �ِ وَ  ة  Cِ �, ٍةٌ ,َ -ْ ?َ  ة  َ? َ� ْ
 Gُ ُ7 ,َ -ْ ?َ  ْ. א8َ כَ  
 ِ1 َ� ُP = �S ِ- *ْ  َ? َD ْI  َ� ْ? َ� َk  َ2َ و ْ
 D ْIَ ?َ  َכ �ِ ذَ  ,ِ �ْ = sَ �َ 1ِ  ْ. א8َ כَ  
 .َכ �َ "َ 

 

“Setiap amalan memiliki (masa) semangat, dan setiap 

(ada masa) semangat (pasti ada masa) lelahnya. 

Barangsiapa yang (masa) lelahnya menuju Sunnahku, 

maka sungguh ia telah beruntung, (Akan tetapi) 

barangsiapa (yang lelahnya) menuju yang selainnya, 

maka sungguh ia telah binasa.”
42

 

                                                 
41

 Jami’ul ’Ulum wal Hikam, 484. 
42

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 2152. 
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Selain memperbanyak amal shalih, seorang muslim 

hendaknya senantiasa bertaubat kepada Allah q ketika 

tergelincir melakukan dosa dan kesalahan –meskipun 

dosa dan kesalahan kecil,- dengan memperbanyak 

membaca istighfar dan dzikir-dzikir permohonan 

ampunan kepada Allah q sebagaimana yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah a, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ1 ِ8ّ *ْ  َXَ Pْ َ- ْ' ِ& ُ,  َ�R2ِ  مِ �ْ �َ * א�ْ ?ِ  א َoא ُK  َ2 �, ٍة. 

 

“Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar (memohon 

ampun kepada Allah q) dalam sehari (sebanyak) seratus 

kali.”
43

 

 

Seorang mukmin hendaknya juga mengisi sisa 

usianya dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an. Karena 

kandungan Al-Qur’an merupakan kebenaran yang pasti 

akan diyakini oleh semua manusia. Ada yang 

keyakinannya terhadap Al-Qur’an bermanfaat dan ada 

pula yang keyakinannya terlambat dan sudah tidak 

bermanfaat lagi. Berkata Qatadah 5;
44

 

 

َ �َ  כٍ אرِ -َ /ِ  Wَ �ْ �َ  א�Rَ  ن� 1ِ  ًI ِ2 א َ
  �Sאِس א�  َ �- َ� = ِD َ& ُ7  َ% َ� =

ِ �ْ Dِ �َ א�ْ   ِ2 ْ
�ُ א א�ْ w َ? ، َl �2نِ ,ْ Dُ א א�ْ �َ "َ   ْe ِ2 ُ
  َ? َl ْ� َD َ
  ِ? �Iא �َ 8ْ * א�

                                                 
43

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 4 : 2702 
44

 Beliau adalah seorang Tabi’in Bashrah yang wafat tahun 117 H. 
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 َ? َS َ& َ! ُ7  َא�ْ  مَ �ْ �َ  َכ �ِ ذ ِD َ� َ2א ِK َא?ِ כَ א א�ْ �2 �َ ، و ُ,  َ? َl ْ� َD َ
 مَ �ْ �َ  
ِ  Kِ אD َ� َ2ِ א�ْ  ْ� َ
  Mَ َ�  ْS َ& َ! ُ7  ْא� َ� ِD ْ� ُ
. 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak akan membiarkan seorang 

manusia pun hingga ia meyakini (kebenaran) Al-Qur’an. 

Adapun seorang mukmin, maka ia yakin (terhadap 

kebenaran Al-Qur’an ketika) di dunia, sehingga 

keyakinan tersebut bermanfaat baginya pada Hari 

Kiamat. Sedangkan orang kafir, ia baru yakin (terhadap 

kebenaran Al-Qur’an pada) Hari Kiamat, ketika 

keyakinan (tersebut) tidak bermanfaat lagi baginya.”
45

 

 

Dan jangan sampai seorang mukmin meninggal 

dunia, kecuali ia telah berbaik sangka kepada Allah r. 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Al-Anshari p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Mَ َ�  ُ� ْ� َG �
  َ� َ ُI ُ1ِ  �ْ כ �M َو  ُ" َ�  ُ� ْ� �ِ ُ
  �jא� �
  ِ/ ِ�Rא  َ% �  
 .c �3َ وَ 

 

“Janganlah seorang dari kalian meninggal dunia, 

kecuali ia (telah) berbaik sangka kepada Allah r.”
46

 

 

***** 

                                                 
45

 Al-Jami’ li Ahkamil Quran, 17/234. 
46

 HR. Muslim Juz 4 : 2877. 
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Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 
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