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PENGAJIAN JUMAT PETANG BA’DA MAGHRIB 

KAJIAN HADITS TEMATIK 
MASJID MARGO RAHAYU NAMBURAN KIDUL YOGYAKARTA 

Mewaspadai Empat Sifat Pemicu Dosa 

DALAM salah satu kesempatan, Rasulullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: 

« ُّ اء ُُّّآَدمَُُّّبَِنُُُّّكل ائِْيَُُّّوََخْيُُُّّ،َخطَّ ابُوُُّّْاْْلَطَّ  «. نَُّاتلَّوَّ

“Setiap anak-cucu Adam (manusia) (pasti) pernah melakukan kesalahan, dan 
sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah yang segera bertaubat.” (Hadits 
Riwayat At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidziy, juz IV, hal.659, hadits no. 2499; dan 
Ibnu Majah, Sunan ibn Mâjah, juz V, hal. 321, hadits no. 4251 dari Anas bin 
Malik radhiyallâhu ‘anhu) 

Demikian pesan Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ia menjelaskan bahwa setiap 
pribadi dari kita pasti tak bisa lepas dari dosa dan kesalahan dalam kehidupan, 
baik lahir atau batin. Dan, kita dianjurkan sesegera mungkin memohon ampun 
dan bertaubat kepada Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ. 

Taubat, hukumnya wajib bagi kita ketika kita ‘pernah’ melakukan dosa 
dan kesalahan, begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan taubat berupa 
pengetahuan tentang dosa dan pemicunya, memahaminya juga ikut menjadi 
wajib, karena bisa saja kita tergelincir kembali karena kurangnya pengetahuan 
tentang dosa. 

Dosa adalah suatu ‘akibat’ dari setiap perbuatan manusia yang 
menyimpang dari aturan Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ. Ada yang kecil dan ada 
pula yang besar. Dosa kecil dapat menjadi besar, apabila kita kerjakan terus 
menerus, sedangkan dosa besar akan terputus apabila kita memohon ampun dan 
bertaubat kepada Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ. 

Dosa bisa pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menggelisahkan hati, 
karena secara fitrah, hati itu suci. Hati kita tentu menolak saat pertama kali 
bersinggungan dengan dosa dan segala bentuk kemaksiatan, tetapi manakala kita 
abai dan terus memperturutkannya, maka sedikit demi sedikit hati akan tertutup 
dan buta dari kebaikan. 

Dikisahkan dalam sebuah riwayat,  
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نَْصاِرى ُّ
َ
ُّاأل َُّسْمَعاَن ُّبِْن اِس ُّانلَّوَّ ُُّّ:قَاَلُُّّ،َعِن ُّاهلِل ُّرَُسوَل لُْت

َ
َُّصُّ-َسأ ُّهُِّيُّْلَُّعَُُُّّّاهللُُّّلَّ

َُّواإِلثْمُُِّّ-مَُّلَُّّسَُّوَُّ ُُّحْسُنُّاْْلُلُِقُّ»ُُّّ:َفَقاَلُُّّ،َعِنُّالِِْب  َواإِلْثُمَُّماَُّحاَكُِِّفَُّصْدرَِكُُّّ،الِِْبل
ِلَعَُّعلَيِْهُّانلَّاُسَُّوَكِرْهَتُّ ْنَُّيطَّ
َ
 «.ُّأ

“Dari An-Nawwas bin Sam’an al-Anshari, dia berkata: “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam tentang arti kebajikan dan dosa. 
Lalu beliau menjawab: “Kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik. Sedangkan 
dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, dan engkau sendiri 
benci jika perbuatanmu itu diketahui orang lain.” (Hadits Riwayat Muslim dari 
Dari An-Nawwas bin Samman al-Anshari radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh Muslim, juz 
VIII, hal.6, hadits no. 6680) 

Dosa tidakkan terjadi tanpa ada pemicunya, ibarat ‘api’ tidak akan muncul 
tanpa ada pemantiknya.  

Para ulama menjelaskan, bahwa ada empat sifat dalam diri kita yang 
menjadi pemicu dosa. 

Pertama, sifat rubûbiyyah. Tanpa kita sadari, terkadang kita masih 
menonjolkan ego (sifat keakuan) dalam kehidupan sehari-hari, seperti: sombong, 
membanggakan diri, dan senang mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal, 
sejatinya sifat ini murni milik Allah Subhânahu Wa Ta’âlâ. 

Kedua, sifat syaithâniyyah, yakni sifat yang melekat pada diri setan dan 
menjadi identitasnya, seperti: dengki, zalim, tipu daya, dan mengajak kepada 
kerusakan dan kemungkaran. 

Ketiga, sifat bahîmiyyah, yakni sifat yang dengannya kita senantiasa 
menuruti nafsu layaknya hewan, baik nafsu perut atau pun kemaluan. Darinya 
muncul perkara yang dilarang, seperti: berzina, mencuri, dan memakan harta 
anak-anak yatim. 

Adapun sifat pemicu dosa yang keempat adalah “sifat sab’iyyah,” yakni 
sifat buas yang menjadikan diri kita liar manakala kita tidak mampu 
mengendalikannya, seperti: marah, dendam, mencelakai orang lain dengan 
ucapan dan tindakan hingga bisa berujung pada pembunuhan. Na’ûdzubillâh min 
dzâlik. 

Dengan mengetahui hakikat dosa dan pemicunya ini maka kita akan selalu 
bersikap waspada dan insyaallah ‘mampu’ untuk menjaga diri agar tidak terkena 
percikan dosa yang dapat ‘membakar’ diri kita di dunia maupun akhirat.  

Wallâhu a’lamu bish-shawâb. 
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