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JANGAN MENUNDA TAUBAT 
 

 

Manusia diciptakan di dunia untuk diuji; siapakah 

di antara mereka yang bersyukur dan siapakah yang 

kufur. Allah q berfirman; 

 

ْ	َ�אَن ِ�ْ 	� ِ�	�א َ�َ��ْ  �ِ��ْ ْ�َ�ٍ� �َْ�َ�אٍج 	� َ�א אْ�َِ�ِ# َ"َ!َ ْ�َ�אُه ْ
��ْ  .ً(אً א َ'ِ&�ْ َ%ِ$�ْ ِ א 1َאِכً(א و� ِ�	�א َ.َ-ْ,َ�אُه א+�� א 2َ ِ��� ���ِ
 .ًرאَכ3�ُْ 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

setetes mani yang bercampur, Kami hendak mengujinya 

(dengan berbagai perintah dan larangan setelah ia 

baligh, karena itu) Kami jadikan ia (dapat) mendengar 

dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukkannya 

jalan (jalan kebenaran dan kebatilan), ada yang 

bersyukur dan ada (pula) yang kafir.”
1
 

 

Manusia juga diberikan naluri cinta terhadap 

kesenangan dunia. Sebagaimana Allah q juga berfirman; 

 

 ْ��ِ�َ�אِء َوאْ+َ 3َ8َאِت ِ�َ א+ّ�ِ  ُزّ,َِ ِ+���אِس ُ:9� א+��َ
ِ� َوאْ+َ<2ِ�ْ َوאْ+َ�َ�אِ=�ْ  َ.9ِ َوאْ+ِ�?� ِ( אْ+ُ$َ�ْ�َ�َ(ِة ِ�َ א+@�

                                                 
1
 QS. Al-Insan : 2 - 3. 
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ْ	َ�א  َ�ِ� َوאHَْْ	َ אِم َوאْ+Bَْ(ِث َذِ+َכ َ�َ�אُع אْ+Bََ�אِة א+-� אْ+�3�َ$ُ
ُ Kِْ�َ-ُه ُ:ْ�ُ אْ+َ$Jِب  �Lَوא. 

 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 

terhadap hal-hal yang inginkan dari; wanita-wanita, 

anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, 

kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah (q) terdapat tempat kembali yang baik (yaitu; 

Surga).”
2
 

 

Iblis pun telah bersumpah untuk menggelincirkan 

manusia ke lembah maksiat dan dosa. Sebagaimana 

disebutkan di dalam Al-Qur’an; 

 

 Mْ�ِ�َ,ْ3َNَْ� א$َ�. PَْHَُ َ-ن� َ+Rِ Qْ8َُ(אَ=َכ אْ+ُ$ْ�َ�Pَ  َQ��ِאَل َ"ِ
 �' ْ�ِ Qْ8ُ���َSِTَ �QُU ,ّ-ِ,َْ� ِ�ْ  Qْ8ِ َوِ�ْْKََو Qْ8ِ�ِ�ْ�َ

 َ $َ1َאQْ8ِ�ِXِ َوSَ Wَِ!ُ- �َْכQْ.ُ)َVَ 1َאِכِ(ْ,ْKََو Qْ8ِ	ِא$َ,َْ�. 

 

“Iblis berkata, “Karena Engkau telah menghukumku 

dengan kesesatan, aku benar-benar akan (menghalang-

halangi) mereka dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian 

aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, 

                                                 
2
 QS. Ali ‘Imran : 14. 
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dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan 

mendapati kebanyakan mereka bersyukur (kepadamu).”
3
 

 

Di antara bentuk ujian terhadap manusia adalah 

dengan dijadikannya jalan-jalan ke Neraka dengan 

perkara yang sesuai dengan syahwat manusia. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُ: ِ! َ� Yِ  ��+وَ  אِت 3َ 8َ א+�� 'ِ  אرُ א ُ: ِ! َ� Yِ  ْ+هِ אرِ כَ $َ א+ْ 'ِ  �ُ �� !َ א.  
 

“Neraka diliputi dengan syahwat (yang menyenangkan), 

sedangkan Surga diliputi dengan (perkara) yang dibenci 

(oleh jiwa).”
4
 

 

Dengan demikian pada diri manusia selalu terjadi 

pertarungan antara keinginan berbuat ketaatan sebagai 

bentuk syukur kepada Allah q, dengan dorongan untuk 

melakukan kemaksiatan. Manakah dari dua kekuatan 

tersebut yang lebih mendominasi pada diri manusia, 

maka itulah yang akan menjadi kecenderungannya. 

Sehingga terkadang manusia mampu –dengan izin Allah 

q- untuk melakukan amalan ketaatan yang mulia dan 

terkadang pula ia melakukan perbuatan dosa yang hina. 

 

 

 

 

                                                 
3
 QS. Al-A’raf : 16 - 17. 

4
 HR. Bukhari Juz 5 : 6122. 
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Dampak Buruk Dosa 
Dosa yang dilakukan oleh manusia akan 

mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. 

Berkata ’Ali bin Abi Thalib y;
5
 

 

�َ  'ِ �W �ِ  ءٌ َ\ 'َ  َ̂ "ِ  رُ Wَ وَ   9ٍ	�W ِ'  َ@ ْ �ِ  ءٌ َ\ 'َ  َل ]ِّ 	ُ א �َ  ْ3 َ' ٍ� 

“Tidaklah musibah diturunkan melainkan karena dosa, 

dan (musibah tersebut) tidak (akan) diangkat melainkan 

dengan taubat.”
6
 

 

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; 

 

�ْ  :َ ً\ ,ْ 3ِ א =َ א	ً �َ א زَ :ً 3ْ א ُ	 3ْ ُ' @� א כَ $� +َ  _ُ  ُ �Lא  َK ْ� ُ8 ُQ  ْ+א َ$ َ� َ) ،
َ �ْ  ِ 'َ رْ �َ  Qْ 8ِ אXِ َ� 	ِ  אمُ :َ رْ �َ  K َ� َQْ �َ وَ   %َ َ� ً� 

“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.”
7
 

                                                 
5
 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 40 H 

di Kufah. 
6
 Al-Jawabul Kafi, 74. 

7
 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 18/130. 
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Dosa dapat menyebabkan seorang terlilit hutang. 

Muhammad bin Sirin 5 pernah berkata;
8
 

 

 ِ� ِ	ّ Mْ  َ,ْ ْ	9َ א+�ِ@ْي َ:�M�َKَ #ِ'ِ 2َ$َ א+-�   KَْHَِ(ُف א+@�
 

“Sesungguhnya aku mengetahui (dampak) dosaku 

(dahulu), yang menyebabkanku (sekarang) terlilit 

hutang.”
9
 

 

Dampak buruk dari dosa akan tampak pada 

buruknya kendaraan. Sebagaimana Al-Fudhail bin ‘Iyadh 

5 pernah berkata;
10

 

“Sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah q, 

dan aku melihat dampaknya pada kelakuan tunggangan 

dan budak perempuanku.”
11

 

 

Di antara dampak buruk dari suatu dosa adalah ia 

akan menunjukkan pada dosa-dosa yang lainnya. Berkata 

‘Urwah bin Zubair 5;
12

 

 

 c�َKَ �ل-ُSَ �َdَ�ْ �8َא، َوِ�ن� א+��ِ�ُْ� c�َKَ �ل-ُSَ �َ�َ�َBَ+ْن� א�ِ
�8َאِ�ُْ�  

                                                 
8
 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 110 H. 

9
 Shifatush Shafwah, 3/246. 

10
 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat tahun 187 H di 

Makkah. 
11

 Shaidul Khatir, Ibnul Jauzi. 
12

 Beliau adalah seorang Tabi’in di Madinah yang wafat 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).”
13

 

 

Dosa yang dilakukan terus-menerus akan menutupi 

hati hingga dapat menjadikan matinya hati. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

�ِ �ْ Mْ  َP "ِ  אءً دَ 3ْ َ%  �ٌ �َ כْ ُ	  Yْ א	َ כَ  9َ 	َ ذْ א �َ ذَ �ِ  َ �ِ eْ $ُ א+ْ  ن� �ِ  ِ#،  َ" ِg ْن 
 َS َ وَ  אَب	אْ% وَ  عَ ]َ  َ� ْh َ� َ)  Rُ ِ� 2َ  َP ْ� ُ� ُ#  َ" ِg ْْت אدَ زَ  אدَ زَ  ن، 
ُ  هُ (َ כَ ذَ  ْي @ِ א+�  אنُ א+(�  َכ +ِ @َ "َ  �Lא  ِ" Mْ  ِכ َ� َرאنَ سَ'2ْ  \� כَ ( #ِ א'ِ 
 َK َ� ُP c ُ� ْ3 ِ' ِ8 ْQ  َ� َُ אכ	כْ ,َ א 3ْ א �ِ ُ� ).نَ 3ْ 

“Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan 

dosa, (maka) akan ada noktah hitam pada hatinya. Jika 

ia bertaubat, berhenti (dari berbuat dosa), dan memohon 

ampun (kepada Allah q), (maka) hatinya (kembali 

bersih) berkilau. Jika ia menambah (dosa), (maka akan) 

bertambah pula (noktah hitamnya). Demikianlah “ar-

ran” yang disebutkan Allah q dalam Kitab-Nya, 

”Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang 

selalu mereka usahakan merupakan dosa yang menutupi 

hati mereka.”
14

 

                                                 
13

 Shifatush Shafwah, 2/85. 
14

 HR. Hakim Juz 1 : 6, Tirmidzi Juz 5 : 3334, dan Ibnu Majah : 

4244, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3422. 
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Ketika hati telah rusak –apalagi mati,- maka 

seluruh perbuatan tubuh akan rusak pula. Diriwayatkan 

dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir p ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 Wََ� M"ِ ن��אْ+َ!َ�-ِ  َوِ     kَ�َRَ YْBَ�َRَ َذא�ِ �ًhَ?ْ�ُ
�Wََ َوِ.Mَ   אْ+َ!َ�ُ- ُכ��ُ# َوِ�َذא َ"َ�َ-ْت َ"َ�َ- אْ+َ!َ�ُ- ُכ��#ُ 

 .אْ+9ُ�ْ�َ 

 

“Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika 

ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia 

rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah 

bahwa segumpal daging itu adalah hati.”
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 
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Pembagian Dosa 
Dosa terbagi menjadi dua, yaitu; dosa besar dan 

dosa kecil. Selain dosa besar, maka masuk dalam 

kategori dosa kecil. Imam Adz Dzahabi 5 

mendefinisikan dosa besar adalah;
16

 

 

�َ כَ +ْ אَ  ِXَ �َ  (ُ א	8َ א  ُ �Lא c  َ3ْ %ُ رَ و +ُ ُ#  َK ْ� ُ#  ِ" ْ+א M ِכ َ� �ِ �� א+�� وَ  אِب 
َ �ْ Bِ א+ِ א+&�  lِ �َ א+��  ِ U ِ)  َKَ אHَْ وَ  . َ� ِْ א �ِ dً �ْ 1َ  9َ כَ Sَ אرْ   
א 	َ א+]ِّ وَ  2ِ �ْ �َ א+ْ א כَ �َ 	ْ M א+-� "ِ  -n :َ  #ِ �ْ א "ِ $� �ِ  Qِ אm ِXَ  َ א+ْ  هِ @ِ .َ 
ْ �ِ  ةِ (َ �ِ M אK ْ� ٌ-  ِ" Tِْ وَ  #ِ �ْ "ِ  אءَ oَ  وْ �َ  �ِ Pَ (ِ א+�� وَ   َK َ@ وْ �َ  אٍب 
 َN ?َ 9ٍ  َ� ْو  َS ْ8 ِ- ْ, ٍ-  َ� ْو  ُ+ ِ  َ  َ" ِKא ُ� ُ#  َK َ� ِ+ c �َ ِאن  َ	 ِ�א �َ �ِّ 
 ُ� َB �$ ٍ-  َ" ِg �	 ُ#  َכ ِ�  .ةٌ (َ �ْ 

 

“Dosa besar adalah semua larangan Allah q dan Rasul-

Nya yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, 

serta atsar dari para salafus shalih. Barangsiapa yang 

melakukan perbuatan dosa yang (dosa tersebut diancam 

dengan); (1) had di dunia seperti; pembunuhan, zina dan 

pencurian; (2) terdapat ancaman di akhirat dengan 

siksaan, kemurkaan atau ancaman; atau (3) pelakunya 

dilaknat oleh lisan Nabi Muhammad a, maka (semua 

dosa) tersebut adalah dosa besar.”
17

 

                                                 
16

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 748 H. 
17

 Al-Kabair, Adz-Dzahabi. 
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Dosa besar tidak dapat terhapus, kecuali dengan 

dengan taubat nashuha. Adapun dosa-dosa kecil dapat 

terhapus dengan amalan kebaikan dan istighfar. Allah q 

berfirman; 

 

dَאِت  ِ�ن� אْ+Bََ�َ�אِت  ِ�ّ  א+��َ�ْ.ِ@ُْ, 

 

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 

buruk.”
18

 

 

Diriwayatkan dari Abu Dzar y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

dََ� אْ+8َBُ$ْSَ �َ�َ�َBَא ِ�ّ ِ̂ א+�� �ِSََْو� 

 

“Iringilah (perbuatan) dosa dengan (amalan) kebaikan, 

niscaya akan menghapuskannya.”
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 QS. Hud : 114. 
19

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1987. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 97. 



10 

Keutamaan Taubat 
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.
20

 Allah q berfirman; 

 

�َ@ ِ'אْ+َ (َ ْ ر� �ِّ َ+Wَ3ْ �َْن Sََ-אَرَכُ# ِ	ْ َ$ٌ� ُِ�+َ #ِِ'ّp 3َ.ُِء َو
אِ+�Bِْ  .مٌ َ�ْ@3�ُْ  �אُه َر'�ُ# َ"َ!َ َ�ُ# ِ�َ א+&�َ�َoْא"َ َ. 

 

”Seandainya ia (Nabi Yunus j) tidak segera mendapat 

nikmat dari Rabb-nya (berupa taufik untuk segera 

bertaubat),
21

 niscaya benar-benar ia akan dicampakkan 

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

dalam keadaan tercela. Lalu Rabb-nya memilihnya dan 

menjadikannya termasuk orang-orang yang shalih”
22

 

 

Dengan taubat akan membuka pintu-pintu rizki. 

Allah q berfirman menyebutkan ucapan Nabi Nuh j 

kepada kaumnya; 

 

                                                 
20

 Taisirul Karimir Rahman, 882. 
21

 Zubdatut Tafsir, 761. 
22

 QS. Al-Qalam : 49. 
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אًرאא َر'� َ"Yُ�ْ�ُ אْ%َ�hِْ�ُ(وْ  ��Nَ َכאَن #ُ�	�ِ Qُْכ.  َ$ َء J,ُْ(2ِ%ِ א+��
 ِّ� Qَْ�ْ�ُכKَ3َ�َْאٍل و�  .ْ-َرאًرאq'ِ Qَْوُ,ْ$ِ-ْدُכ ْ��ِ'َ Qَْوَ,ْ!َ 2ْ َ+ُכ َ
 .ُכQْ �َْ	8َאًرאَ,ْ!َ ��oَ �+ 2ْאٍت و� 

 

”Aku katakan (kepada mereka), “Mohonlah ampunan 

kepada Rabb kalian (terhadap dosa-dosa kalian yang 

telah lalu dengan mengikhlaskan niat taubat kalian),
23

 

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.”
24

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Sulaiman ‘Abdullah Al-

Asyqar 2; 

 

 QِmَKَْ� �hَْ�אَر ِ�ِْ%ْ َوِ"Mْ َ.ِ@ِه אTَْ,ِ� َدِ+c�َKَ 2ٌ�ْ �َن� אْ�ِ
�אِب אْ+َ$َ�ِ( َوُ:ُ&3ِْل �َْ	3َאِع אHَْْرَزאِق َ%َْ�.  

“Di dalam ayat ini (terdapat) dalil bahwa istighfar 

(memohon ampunan kepada Allah q) merupakan sebab 

terbesar diturunkannya hujan dan dikeluarkannya 

berbagai rizki.”
25

 

                                                 
23

 Zubdatut Tafsir, 768. 
24

 QS. Nuh : 10 - 12. 
25

 Zubdatut Tafsir, 768. 
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Anjuran Untuk Segera Bertaubat 
Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, dan 

manusia terbaik adalah yang segera bertaubat memohon 

ampunan kepada Allah q, ketika ia terjerumus pada 

maksiat dan dosa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َ �ْ אXِ �َ <َ א+ْ  (ُ �ْ �َ وَ . אءٌ �َ �َ  مَ pدَ  Mْ �ِ 'َ  2� כُ   �� .نَ 3ْ אُ' 3َ א+

 

“Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan 

sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan 

adalah orang yang segera bertaubat (kepada Allah 

q).”
26

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ  9َ .َ @َ א +َ 3ْ �ُ 	ِ @ْ Q  ُSْ +َ  3ْ +َ  هِ -ِ �َ 'ِ  Mْ ِ� �ْ 	َ  ْي @ِ א+� وَ  �Lכُ 'ِ  א ْQ 
�ْ َ� �َ "َ  نَ 3ْ �ُ 	ِ @ْ ,ُ  مٍ 3ْ �َ 'ِ  אءَ !َ +َ وَ  ْh ِ� ُ) ْنَ و  َ�Lא  َ" َ� ْh ِ� ُ)  َ+ ُ8 ْQ. 

 

“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 

                                                 
26

 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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mereka memohon ampun kepada Allah q, dan Allah q 

akan memberikan ampunan kepada mereka.”
27

 

 

Seorang muslim harus menyakini bahwa ia 

memiliki Rabb yang luas rahmat-Nya, yang mampu 

mengampuni semua dosa-dosa manusia. Allah q 

berfirman; 

 

�אِدَي א+�ِ@,ْ َKِ 2ْ َ,אPُ ْ3"ُ)َ%َْ� َ ْ3�ُ�َ�ْSَ Wَ Qْ8ِ�ِ�ُ	َْ� c�َKَ א א
 ْ3	ُ َ َ,hِْ�ُ( א+@� �Lن� א�ِ ِ �Lَرْ:َ$ِ� א ْ�ِ ْ�$ِoَ ُ# ُ.3َ َب�	�א ِ ً

 ْ3�ُhَ+ْא ْ�:ِ  .Qُ ُر א+(�

 

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang (telah) 

malampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan 

berbuat dosa), janganlah kalian berputus asa dari 

rahmat Allah q. Sesungguhnya Allah q mengampuni 

semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 HR. Muslim Juz 4 : 2749. 
28

 QS. Az-Zumar : 53. 
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Diriwayatkan pula dari Anas y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda, Allah q berfirman; 

 

 Mْ�ِ�َ�ْSََ� 3ْ+َ َכ�	�َدَم، ِp ِ'ُ�َ(אِب ْאHَْرِض َ��אَ,אَ �QُU  َ,א אْ'َ
 Mْ�ِ�َ�ْ�ِ+َ  Wَ  Mْ'ِ ْכ)ِ�ُْS  ًd�ْ1َא  َHَ ًة)َ�ِhْ�َ َכ ِ'ُ�َ(אِ'8َא�ُ�ْSَ   

 

“Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan 

membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau tidak 

menyekutukan sesuatu dengan Aku, niscaya Aku akan 

datang kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh 

bumi pula.”
29

 

 

Allah q akan mengampuni dosa hamba-Nya, 

selama hamba tersebut tidak melakukan dosa secara 

terang-terangan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

�ِ �� �ُ  2� כُ  Mْ  ُ� َ  ً"א ِ� c �W ْ+א.ِ !َ $ُ  א ِ) ْ, َ ةِ (َ א.َ !َ $ُ א+ْ  َ �ِ  ن� �ِ وَ  
�ِ ْ& ,ُ  K َ$ \ً ُU  �Qَ  2ِ �ْ א+�� 'ِ  o 2ُُ א+(�  2َ $َ  ْ ,َ  نْ �َ  ُk  َو َP ْ-  %َ َ� هُ (َ 

 ُ �Lنُ َ\ א "ُ ,َ  لُ 3ْ �ُ �َ "َ  א  َK ِ$ ْ� Yُ  ْ+א َ� -ْ Pَ א وَ @َ כَ א وَ @َ כَ  �َ :َ אرِ 
�ِ ْ& ُ, وَ  #ُ '� رَ  هُ (ُ �ُ ْ� ,َ  אَت 'َ  ُk  َ, ْכ �ِ lُ  %ِ ْ� َ)  ِ�Lא  َK ْ� ُ#. 

 

                                                 
29

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3540. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4338. 
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“Setiap umatku (akan) diampuni (dosanya), kecuali 

orang yang terang-terangan menampakkan (dosanya). 

Sesungguhnya termasuk orang yang terang-terangan 

menampakkan (dosanya adalah) seorang yang 

melakukan perbuatan dosa di malam hari, kemudian di 

pagi hari Allah q telah menutupi (perbuatan dosa 

tersebut). Namun ia berkata (kepada orang lain), 

“Wahai Fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan 

ini dan itu.” Padahal pada malam tersebut Allah q telah 

menutupinya, namun pagi harinya ia justru membuka 

penutup Allah q bagi dirinya.”
30

 

 

Taubat seorang hamba akan senantiasa diterima 

oleh Allah q selama ruhnya belum sampai di 

kerongkongan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

‘Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

�َ �ْ ,َ  cא+َ  َ Sَ وَ  כَ אرَ �َ Sَ  א�Lَ  ن� �ِ  2ُ  َS ْ3 َ' َ�  ْ+א َ  ْ�  .(ْ Q  ُ, َh ْ) ِNْ א +َ �َ  -ِ 
 

“Sesungguhnya Allah q akan senantiasa menerima 

taubat seorang hamba selama (ruhnya) belum sampai di 

kerongkongan.”
31

 

 

 

                                                 
30

 HR. Bukhari Juz 5 : 5721, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2990. 
31

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 3537, Hakim Juz 4 : 7659, dan Ibnu 

Hibban Juz 2 : 628, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1903. 
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Karena seseorang tidak mengetahui kapan ajal 

kematiannya tiba, maka hendaknya ketika seorang 

terjerumus dalam dosa ia segera bertaubat kepada Allah 

q. Allah q berfirman; 

 

 ْ3Kَُوَ%אِرp  ِّ� ٍة)َ�ِhْ�َ c+َ�ِ ر� ّ'ُِכQْ َو8َuُ)ْKَ �ٍ��oَא ْ
 ْ��ِ��ْت ِ+ْ�ُ$ �-Kُِ� َْرُضHْאَوאُت َوא$َ َ א+��. 

 

“Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian 

dan menuju Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 

yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.”
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 QS. Ali-‘Imran : 133. 
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Taubat Nashuha 
Allah q menyeru kepada orang-orang yang 

beriman agar bertaubat kepada Allah q dengan taubat 

nashuha. Allah q berfirman; 

 

 َ,J  ْ,@ِ�+3�ُ�َْ �َ,�8َא אp َ ْ3Sُ 3ْ א'ُp  �	 �ً'َ3ْSَ ِ �Lא c+َ�ِ ْ3&ُ c�َKَ א:ً
 ْQאٍت �َْن ,�  َر'�ُכ��oَ Qَْو,ُْ-ِ�َ�ُכ QُْכSِאdَ ِ�ّ%َ Qْْ�ُכKَ )َ َכّ�ِ

�8َא אHَْْ	8َאرُ  Sَْ!ِ(ْي ِBْSَ ْ�ِ  
 

”Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian 

kepada Allah (q) dengan taubat nashuha. Mudah-

mudahan Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-

kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam 

Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.”
33

 

 

Al-Hafizh Ibnu Katsir 5 menjelaskan tentang 

cara melakukan taubat nashuha, ia mengatakan;
34

 

 

 (ِ אM َB uِ א+ْ "ِ  9ِ 	ْ א+@�  ِ Kَ  َ̂ �َ �ْ ,َ  نْ �َ  3َ .ُ  حُ 3ْ ُ& א+��  �ُ 'َ 3ْ +�� אَ 
 نْ K َ� َ� cَ  مُ ]ِ  ْ ,َ وَ  Mِّ אM َ$ uِ א+ْ "ِ  #ُ �ْ �ِ  lَ �َ א َ% K َ� َ� cَ  مُ -َ �ْ ,َ وَ 

                                                 
33

 QS. At-Tahrim : 8. 
34

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 774 H. 
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 Wَ َ,  ْ� ْ  2َ  ِ" ْ+א M ُ$ �ْ َ� ْ� َ� ِ2،  ُU �Q  ِ� ْא+ْ  אنَ כَ  ن َB �w  َWْ َد ِ� ِMّ  َهُ د� ر 
 ِ� َ+ ْ� ِ#  ِ' َ� ِ) ْ, ِ� ِ#. 

 

“Taubat nashuha adalah seorang; (1) menghentikan dosa 

seketika itu juga, (2) menyesali (dosa) yang telah 

dilakukan di masa lalu, (3) bertekad untuk tidak 

melakukan (dosa tersebut) di waktu yang akan datang. 

(4) Kemudian jika (dosanya berkaitan dengan) hak anak 

Adam, (maka) ia harus mengembalikannya dengan cara 

(yang berlaku).”
35

 

 

Taubat nashuha akan lebih sempurna dengan 

melakukan Shalat Taubat. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Bakar y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

�ً 	ْ ذَ   9ُ	o ٍ2  ُ, ْ@ ُِ رَ  ْ א �ِ �َ  ُU א �Q  َ, ُ� ْ3 ُم  َ" َ� َ� َ� �8 ُ)  ُU �Q  ُ, &َ ِّ� ُU M �Q 
 َ, �ْ َ� ْh ِ� ُ)  َ�Lא  ِ� �W َN  َ� َ)  ُ �Lא  َ+ ُ#  ُU �Q  َP َ) َ�  َ. ِ@ ِه  Tَْوא+�ِ@,ْ { �َ ,َ א َ 

 א �َْ	Qْ8ُ�َ�ُ َذَכُ(وא א�Lَ א َ"אِ:َ�ً� �َْو yََ�ُ$3ْ ِ�َذא َ"َ 3�ُْ 

ُ	3ْ 'ِ א ِ+ُ@ُ	3ْ َ"אْ%َ�hَْ�ُ(وْ  ُ َوَ+Qْ8ِ ْQ َوَ�ْ َ,hِْ�ُ( א+@� �Lא �W�ِ َب 

وْ    .}نَ א َوُ.Qْ َ,ْ 3$ُ�َْ א c�َKَ َ�א َ"َ 3�ُْ ,ُِ&(�

 

                                                 
35

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/392. 
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“Tidaklah seorang melakukan dosa, lalu ia beranjak 

untuk bersuci, melakukan Shalat (Taubat), kemudian 

memohon ampun kepada Allah q, malainkan Allah q 

akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca 

firman Allah q;“Dan orang-orang yang apabila 

mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri 

mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah q, lalu 

memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi 

yang dapat mengampuni dosa selain Allah q? Mereka 

tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut, sedangkan 

mereka mengetahui(nya).”
36

”
37

 

 

Seorang yang benar-benar bertaubat dari dosanya, 

maka ia seperti orang yang tidak mempunyai dosa. 

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

Rasulullah a bersabda; 

 

�� אَ + ِX9ُ א  ِ� َْ $َ ، כَ 9ِ 	ْ א+@�    Wَ َْ  ذ	9َ   َ+ ُ#. 

 

“Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang 

yang tidak mempunyai dosa.”
38

 

 

 

 

                                                 
36

 QS. Ali ‘Imran : 135. 
37

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521, dan Ibnu Majah : 

1395. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Sunan Abi Dawud. 
38

 HR. Ibnu Majah : 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3427. 
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Khatimah 
Di antara ciri orang yang beriman adalah merasa 

sedih ketika melakukan keburukan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Umar y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ٌ�ِeْ�ُ 3َ8ُ"َ #ُ�ُdَ ِ�ّ%َ #ُSَْوَ%אَء #ُ�ُ�َ�َ:َ #ُSْ)َ%َ ْ�َ 

 

“Barangsiapa yang merasa senang (ketika dapat 

melakukan) amalan kebaikan dan merasa sedih (ketika 

melakukan) amalan keburukan, maka ia adalah orang 

yang beriman.”
39

 

 

Hati seorang mukmin akan senantiasa ada 

kekhawatiran terhadap dosa yang pernah ia lakukan. 

Berkata ‘Abdullah bin Mas’ud y;
40

 

 

 אُف <َ ,َ  2ٍ �َ S ْB Yَ  َoَ  -ٌ א ُ#  َP ِK	� qَ כَ  #ُ 'َ 3ْ 	ُ ى ذُ (َ ,َ  َ �ِ eْ $ُ א+ْ  ن� �ِ 
K َ� cَ  (� �َ  אٍب 'َ @ُ כَ  #ُ 'َ 3ْ 	ُ ى ذُ (َ ,َ  (َ אoِ �َ א+ْ  ن� �ِ وَ  #ِ �ْ �َ Kَ  َ̂ �َ ,َ  نْ �َ 
 א@َ כَ .َ  #ِ 'ِ  אَل �َ "َ  #ِ �ِ 	ْ �َ 

 

 

                                                 
39

 HR. Ahmad, Hakim Juz 1 : 387, lafazh ini milik keduanya, dan 

Tirmidzi Juz 4 : 2165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 2546.  
40

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
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“Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya 

seperti ia (sedang) duduk di bawah gunung, ia takut jika 

gunung tersebut akan menimpanya. Adapun orang yang 

fajir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di 

hidungnya. Lalu ia (menepiskan tangannya dan) berkata, 

“(Cukup) begini saja.”
41

 

 

Orang yang terbiasa mengiringi dosa-dosanya 

dengan taubat, niscaya dosa-dosanya yang berikutnya 

akan diampuni oleh Allah q. Sebagaimana diriwyatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, aku mendengar Nabi a 

bersabda; 

 

 ّبِ رَ  אَل �َ א "َ �ً 	ْ ذَ  9َ 	َ ذْ �َ  אَل א Pَ $َ '� رُ א وَ �ً 	ْ ذَ  אَب Rَ א �َ -ً �ْ Kَ  ن� �ِ 
�ْ 	َ ذْ �َ  Yُ  َرُ و �' َ$ َP אَل א  َ� Rَ ْ� Yُ  َ" ْNא ِ� ْ)  ِ+ Mْ  َ" َ� رَ  אَل �' ُ#  َ� َK ِ� َQ 
 َK ْ� ُت (ْ �َ q ُ� ُ@  ِ' ِ#  َNْ ,َ وَ  9َ 	ْ א+@�  (ُ �ِ hْ א ,َ '| رَ  #ُ +َ  ن� �َ  ْي -ِ 
 ِ+ َ  ْ�ُ  אءَ א 1َ �َ  َ{ כَ �َ  U �Qُ  ْي -ِ  �Lא  ُU �Q  َ� Rَ ذَ  אَب ْ	 ً� 9َ 	َ ذْ �َ  وْ א �َ 
�ْ 	َ ذْ �َ  ّبِ رَ  אَل �َ א "َ �ً 	ْ ذَ  Yُ  َ� ْو  َ� Rَ ْ� Yُ  َ�p َ)  َ" ْNאَل �َ "َ  هُ (ْ �ِ א 
 َ� َK ِ� َQ  َK ْ� ُت (ْ �َ q ُ� ُ@  ِ' ِ#  َNْ ,َ وَ  9َ 	ْ א+@�  (ُ �ِ hْ א ,َ '| رَ  #ُ +َ  ن� �َ  ْي -ِ 
 ِ+ َ  ْ�ُ  אءَ א 1َ �َ  َ{ כَ �َ  U �Qُ  ْي -ِ  �Lא  ُU �Q  َ� َْ ذ	ذَ  9َ  ْ	 ً� אَل א Pَ $َ '� رُ א وَ 
 َ� Rَ ذَ  אَب ْ	 ً��ْ Rَ �َ  ّبِ رَ  אَل Pَ  א Yُ  َ� ْو  َP ذْ �َ  אَل َ	 ْ� Yُ  َ�p َ) 

                                                 
41

 HR. Bukhari Juz 5 : 5949. 
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 َ" ْNهُ (ْ �ِ א  ِ+ Mْ  َ" َ� אَل  َ� َK ِ� َQ  َK ْ� 9َ 	ْ א+@�  (ُ �ِ hْ א ,َ '| رَ  #ُ +َ  ن� �َ  ْي -ِ 
  .אءَ א 1َ �َ  2ْ $َ  ْ �َ �ْ א "َ U \َ ًUَ  ْي -ِ �ْ  َ +ِ  ُت (ْ �َ q ُ� ُ@  ِ' ِ#  َNْ ,َ وَ 

 

“(1) Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu 

dosa –atau beliau bersabda: berbuat dosa- lalu ia 

berkata, ”Wahai Rabb-(ku), aku telah melakukan (dosa) 

maka ampunilah aku.” Rabb-nya berfirman, ”Apakah 

hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang 

(mampu) mengampuni dosa dan (mampu pula) menyiksa 

(karena dosa yang telah dilakukan)nya? Aku telah 

mengampuni (dosa) hamba-Ku.” Lalu berhentilah ia 

(dari melakukan dosa hingga waktu yang) dikehendaki 

oleh Allah q. (2) Kemudian ia melakukan dosa –atau 

berbuat dosa- (lagi) lalu ia berkata, ”Wahai Rabb-(ku), 

aku telah berbuat atau melakukan (dosa) yang lain maka 

ampunilah dosa(ku).” Rabb-nya berfirman, ”Apakah 

hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang 

(mampu) mengampuni dosa dan (mampu pula) menyiksa 

(karena dosa yang telah dilakukan)nya? Aku telah 

mengampuni (dosa) hamba-Ku.” Lalu berhentilah ia 

(dari melakukan dosa hingga waktu yang) dikehendaki 

oleh Allah q. (3) Kemudian ia melakukan dosa –atau 

berbuat dosa- (lagi) lalu ia berkata, ”Wahai Rabb-(ku), 

aku telah berbuat atau melakukan (dosa) yang lain maka 

ampunilah dosaku.” Rabb-nya berfirman, ”Apakah 

hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang 

(mampu) mengampuni dosa dan (mampu pula) menyiksa 

(karena dosa yang telah dilakukan)nya? Aku telah 
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mengampuni (dosa) hamba-Ku tiga kali, maka silahkan 

ia melakukan apa yang dikehendakinya.”
42

 

 

Hendaknya seorang hamba senantiasa berbaik 

sangka kepada Allah q, karena Allah q tergantung pada 

persangkaan hamba-Nya kepada-Nya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

ُ  لُ 3ْ �ُ ,َ  �Lא  َS َ  َ+א َ� c َ	 ِK א ْ� َ-  َy ِّ  َK ْ� Mْ 'ِ  ْي -ِ 

 

“Allah q berfirman, “Aku tergantung pada persangkaan 

hamba-Ku kepada-Ku.”
43

 

 

Akan tetapi janganlah baik sangka dan harapan 

ampunan tersebut menipu seorang hamba. Sehingga 

dengan baik sangkanya tersebut ia terus melakukan 

kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah r. Jika ini 

yang terjadi, maka ini adalah tipu daya setan untuk 

menggelincirkan manusia. Karena harapan ampunan dan 

baik sangka kepada Allah q haruslah diiringi dengan 

melakukan ketataan dan meninggalkan kemaksiatan. 

Ma’ruf Al-Kurkhi pernah mengatakan; 

“Harapanmu terhadap Dzat yang tidak engkau taati 

adalah suatu kejahilan.”
44

 

 

                                                 
42

 HR. Bukhari Juz 6 : 7068, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2758. 
43

 HR. Bukhari Juz 6 : 6970, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2675. 
44

 Mihajul Qasidin, Ibnu Qudamah. 
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Sebagian ulama’ juga pernah mengatakan; 

“Barangsiapa yang takut (kepada Allah q), maka ia akan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan.”
45

 

 

Seandainya cinta seorang kepada Allah q adalah 

cinta yang tulus, niscaya ia akan taat kepada Allah q dan 

berupaya untuk tidak bermaksiat kepada-Nya. 

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i 5 

dalam sya’irnya; 

 ُ#�َ ْ=ََHَ אPًאِدRَ َכ��  َ+3َْכאَن ُ:
 ُ̂ �ْ�ِ�ُ �9Bِ,ُ ْ$َ+ِ �9Bِ$ُ+ْن� א�ِ  

 

“Seandainya cintamu adalah cinta yang tulus, niscaya 

engkau akan mentaati-Nya. Karena sesungguhnya orang 

yang mencintai terhadap Dzat yang dicintainya adalah 

sangat mentaati.” 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q agar 

Allah q senantiasa menerima taubat kita dan 

mengampuni semua dosa-dosa kita, serta memudahkan 

kita untuk masuk ke Surga-Nya. 

 

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

***** 

                                                 
45

 Mihajul Qasidin, Ibnu Qudamah. 
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