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PENGAJIAN JUMAT PETANG BA’DA MAGHRIB 

KAJIAN HADITS TEMATIK 
MASJID MARGO RAHAYU NAMBURAN KIDUL YOGYAKARTA 

Tangisilah Dosa-dosamu 

MENANGIS, memang bisa terjadi karena beragam sebab. Tetapi, ketika kita 
menangis karena mengagungkan Allah, atau karena cinta kepada Allah dan 
karena takut kepada Nya, merupakan salah satu ciri keimanan seorang hamba. 
Allah memuji orang-orang yang berilmu dan beriman, bahwa manakala 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka mereka merunduk dan bersujud 
sambil bersimbah air mata dalam keadaan khusyu’. 

Allah berfirman, 

ونََ » رُّ ْذقَانَََِوََيِ
َ
َ«. ُخُشوًعَََوَيِزيُدُهمَََْيبُْكونَََلأِل

“Dan mereka menyungkur di atas muka mereka (bersujud) sambil menangis dan 
mereka bertambah khusyu`.” (QS Al-Isrâ’/17: 109) 

Di dunia ini ada dua tetesan yang paling Allah sukai dari seorang hamba, 
yakni tetesan air mata (seorang hamba) karena takut kepada Allah dan tetesan 
darah (seorang hamba) yang tercurah di jalan Allah. 

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ءَ َلَيَْسَ»َ ََََشْ َحب 
َ
ثََريِْنَََقْطَرتَْيََِِمنََْاللََِإَِلََأ

َ
ََِمنَََْقْطَرةَ ََوأ َاللَََِخْشيَةََِِفََُدُموع 

ا.َاللَََِسِبيِلََِفََُتَهَراُقَََدمَ ََوَقْطَرةَُ م 
َ
ثََرانَََِوأ

َ
ثَرَ َاأل

َ
ثَرَ َاللَََِسِبيِلََِفََفَأ

َ
َفَِريَضةَ َِفَََوأ

 «.َاللََِفََرائِِضََِمنَْ

“Tidak ada yang lebih dicintai Allah daripada dua tetes dan dua jejak. (Yaitu) : 
tetes air mata (seorang hamba) karena takut kepada Allah dan tetes darah 
(seorang hamba) yang tercurah di jalan Allah. Adapun dua jejak, yaitu : jejak 
langkah di jalan Allah dan jejak langkah dalam menunaikan salah satu dari 
kewajiban-kewajiban Allah.” (Hadits Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Umamah, 
Sunan at-Tirmidziy, juz VI, hal. 430, hadits no. 1770) 

Dikisahkan, bahwa ‘Uqbah bin Amir radhiyallâhu ‘anhu, salah seorang 
sahabat Nabi (Muhammad) shallallâhu ‘alaihi wa sallam, suatu hari datang 
kepada Beliau (shallallâhu ‘alaihi wa sallam) untuk meminta nasihat. ia bertutur 
seraya bertanya: 
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َقَاَلََانل َجاُة؟ََماَالِل،َرَُسوَلََيَا » :َ ْمِسْكَ»
َ
َبَيْتَُك،ََولْيََسْعَكََلَِسانََك،ََعلَيَْكََأ

َََوابِْكَ َ«.ََخِطيئَِتَكََََعَ
“Wahai Rasulullah apakah jalan menuju keselamatan itu? Beliau pun menjawab: 
Jagalah lisanmu, lapangkanlah rumahmu dan tangisilah kesalahanmu.” (Hadits 
Riwayat At-Tirmidzi dari, Sunan at-Tirmidziy, juz IV, hal. 605, hadits no. 2406; 
Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz IV, hal. 148, hadits no. 1732; 
Ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Kabîr, juz VII, hal. 499, hadits no. 8458; Al-Baihaqi, 
Syu’ab al-Îmân, juz II, hal. 238, hadits no. 74, dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani 
radhiyallâhu ‘anhu) 

Sungguh nasihat Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam ini amat relevan untuk 
kita bahas, setidaknya dengan tiga alasan berikut ini : 

Pertama, bahwa begitu banyak kekacauan yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat karena diakibatkan oleh budaya saling tuding. Menuduh si ‘anu’ 
(siapa pun), hingga lupa si ‘ana’ (introspeksi). Seakan kita lupa, bahwa manakala 
kita arahkan jari telunjuk kepada orang lain, maka setidaknya masih ada empat 
jari lainnya yang mengarah ke dada kita,  ‘meminta kita untuk instrospeksi.’ 

Sayang, sungguh amat disayangkan, bahwa budaya saling-tuding dan 
saling-tuduh ini sudah begitu menggejala, dan menjadi bagian dari ‘tradisi’ yang 
tidak hanya terjadi di kalangan akar rumput saja, melainkan hampir terjadi di 
semua lapisan masyarakat kita. Dan hingga kini bisa jumpai fenomena yang 
menyedihkan ini, seolah-olah ‘hampir semua orang’ memandangnya bahwa di 
dalam masyarakat kita sedang tidak terjadi sesuatu yang meresahkan. 

Seringkali dengan teramat mudahnya seseorang -- dengan sangat tega -- 
menunjuk hidung saudaranya sendiri sambil menuduhnya sebagai ‘biang kerok’ 
dari berbagai persoalan yang terjadi. 

Memang, teramat mudah untuk menyalahkan orang lain, tetapi sudahkah 
terpikir oleh kita bahwa hal itu sama sekali tidak akan pernah meyelesaikan 
berbagai persoalan yang kita hadapi? Bahkan sebaliknya, hal itu hanya akan 
menimbulkan berbagai persoalan baru, hingga persoalan sederhana pun ‘malah’ -
- bisa jadi -- semakin bertambah rumit. 

Karena itu, sudah saatnya untuk kita sadari bersama, bahwa merupakan 
suatu sikap yang elegan jika kita mau mengakui kesalahan diri sendiri. Ingatlah 
wasiat Nabi kita yang tercinta (Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa salllam): 
“Tangisilah dosa-dosamu!” Sebagaimana sabda Beliau dalam hadits yang telah 
saya kutip dia atas. 

Oleh karena itu, mari kita perbanyak instrospeksi dan evaluasi diri. Dan 
inilah jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Nabi kita (Muhammad 
shallallâhu ‘alaihi wa salllam). 

Kedua, menangisi kesalahan diri adalah jalan untuk berdamai dengan hati 
nurani. Karena, saat ini banyak sekali orang yang menjadi musuh hati nuraninya 
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sendiri. Mencoba melawan kata hati dengan berbagai alasan untuk membenarkan 
segala tindakan-tindakan busuknya. Tetapi hati nurani tentu saja tidak bisa – dan 
tidak akan pernah bisa – dibohongi. 

Karena itu, mereka yang mencoba menentang hati nurani sebenarnya 
sedang berperang dengan dirinya sendiri. 

Detik demi detik yang ia jalani adalah peperangan yang meletihkan. Api 
peperangan ini, dari arah luar akan tampak dalam bentuk amarah, kegelisahan, 
stres dan berbagai penyakit kejiwaan lainnya. 

Mengapa manusia tidak mau berdamai dengan hati nuraninya? 
Menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan ikhlas sambil mengakui dosa-
dosanya? Padahal, Demi Allah, menurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam “inilah jalan keselamatan hidup, inilah jalan 
kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki.” 

Ketiga, menangisi kesalahan diri sendiri adalah pintu masuk ke arah 
taubat yang sebenarnya. Dan pada saat seseorang sudah melazimi taubat. Taubat 
yang haqiqi, taubatan nashûhâ. Dan hal itulah yang akan menjadi penghalang 
yang kokoh bagi setiap orang untuk terjerumus ke dalam jurang neraka. Bahkan 
Nabi (Muhammad) shallallâhu ‘alaihi wa sallam – dengan tegas -- mengatakan: 

َ ََانل ارَََيَِلجََُلََ» َََِخْشيَةََِِمنََْبََكىَرَُجل  ََاّلل  ِعََِفََالل َبَََُيُعودََََحّت  ْ ََولَََالَّض 
ََِِلََسِبيَِفََُغَبارَ َََيْتَِمعَُ  «.ََجَهن مَََوَُدَخانََُاّلل 

“Tidak akan masuk ke dalam neraka, seorang laki-laki yang menangis karena 
takut kepada Allah hingga susu kembali ke dalam kantungnya. Dan tidak akan 
berkumpul menjadi satu debu di jalan Allah dengan asap api neraka.”  (Hadits 
Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, Sunan at-Tirmidziy, 
juz IV, hal. 171, hadits no. 1633) 

Ungkapan yang terdapat di dalam hadits tersebut mengisyaratkan sebagai 
seseuatu yang tidak mungkin terjadi. Susu yang sudah keluar dari kantungnya, 
tidak akan kembali kantungnya. Demikian juga ‘debu’ yang berada di jalan Allah, 
tidak akan pernah berkumpul dengan asap api neraka. Karena keduanya sudah 
terpisah dan tak mungkin bersatu (berkumpul) kembali. 

Demikian juga, sungguh berbahagialah orang yang menyibukkan dirinya 
dengan menghitung-hitung kesalahan diri, hingga ia tidak punya waktu lagi 
untuk menghitung-hitung kesalahan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam, 

َ«. انل اِسََُعيوِبَََعنَََْعيُْبهَََُشَغلَهََُلَِمنََُْطوَبَ »



4 

“Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aib sendiri, sehingga ia tidak sempat 
mengurus aib orang lain.” (Hadits Riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik 
radhiyallâhu ‘anhu, Syu’ab al-Îmân, juz XIII, hal. 142, hadits no. 10079) 

Setiap manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan, dan sebaik-baik 
orang-orang yang (pernah) berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. 
Inilah sabda Rasulullah s.a.w. yang berasal dari sahabatnya – Anas bin Malik r.a. 
– yang dikutip oleh Ibnu Majah: 

« َ اء،َآَدمَََبَِنََُكُّ ائِيَََوََخْيَََُخط  ابُونَََاْْلَط   «. اتل و 

"Semua Bani Adam (manusia) pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik 
orang yang salah adalah yang segera bertaubat." (Hadits Riwayat Ibnu Majah, 
Sunan ibn Mâjah, juz V, hal. 321, hadits no. 4251) 

Pernyataan Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam ini selaras dengan 
firman Allah: 

نَِ
َ
َََْوأ ََُْثمَ ََرب ُكمََْاْستَْغِفُروا تَاًعََُيَمتِّْعُكمَإََِلْهََِتُوُبوا َجل ََإَِلَََحَسنًاَم 

َ
َسًّمََأ َمُّ

َََوُيؤِْتَ َََْوإِنََفْضلَهََُفَْضل ََِذيَُك  َََتََول ْوا َخاُفََفَِإّنِّ
َ
 .َكِبيَ َيَْومَ ََعَذاَبَََعلَيُْكمََْأ

“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat 
kepadaNya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi 
kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang 
telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang 
memunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka 
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.” (QS Hûd/11: 3) 

َما ََاتل ْوَبةََُإِن  ينَََاللََََِعَ ِ وَءََََيْعَملُونَََلَِّل  ََِمنَونَََيتُوبََُُثمَ َِِبََهالَةَ َالسُّ ْوََلَِكََقَِريب 
ُ
َفَأ

 .َحِكيماًَََعِليماًََاللَََُوََكنََََعلَيِْهمََْاللَََُيتُوُبَ

“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat 
dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS an-Nisâ’/4: 17) 

Oleh karena itu, jangan sampai kita menunda taubat kita, dengan 
memerbanyak istighfâr dan membuktikan taubat kita dengan tindakan nyata. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan, bahwa taubat adalah pintu masuk 
dan – sekaligus – pintu keluar bagi setiap orang yang beriman untuk menuju 
ketakwaan dan mengakhiri kedurhakaan. Namun, taubat yang sempurna (taubah 
nashûhâ), dan yang dijamin akan diterima oleh Alah, harus memenuhi beberapa 
kriteria: (1) menyadari kesalahannya; (2) menyesali kesalahan; (3) memohon 
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ampun kepada Allah; (4) berjanji tidak mengulanginya; dan (5) menutup 
kesalahan masa lalu dengan amal saleh.  

Taubat, tidak dianggap sempurna kecuali dengan membebaskan hati dari 
maksud-maksud selain Allah, kemudian mengetahui alasan dari taubat itu, 
kemudian bertaubat setelah tahu alasan tersebut. Jika sudah begitu keadaannya, 
maka dia akan beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan perintah-Nya, tidak 
menyekutukan-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya, sehingga semua 
yang ada pada dirinya bagi Allah dan bersama Allah. Yang demikian ini tidak 
akan terjadi kecuali orang yang sudah dikuasai rasa cinta, hatinya dipenuhi cinta 
kepada Allah, diisi pengagungan, kepasrahan dan ketundukan kepada-Nya. 

Oleh karenanya, ‘mumpung’ Allah masih memberikan umur dan 
kesehatan, hendaknya seorang mukmin menyegerakan diri menuju ampunan 
Allah dengan bertaubat dan meminta maaf kepada sesama sebelum pintu taubat 
benar-benar tertutup baginya. Karena menyegerakan taubat merupakan salah 
satu karakter bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa atau tidaknya ‘kita bertaubat’, 
dengan melalui melalui tahapan dan memenuhi kriteria bertaubat, semuanya 
bergantung pada kemauan dan keberanian kita untuk melakukannya. 

Jadilah orang yang selalu bisa berkaca diri, dengan selalu bermuhasabah, 
agar diri kita sadar untuk selalu berbenah diri, karena kita telah banyak berbuat 
salah. Dan segeralah bertobat, agar kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. 

Fastabiqû al-Khairât. 

 

Yogyakarta, 20 September 2019 


