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Jangan Kotori Hati Dengan Dosa-dosa Kita! 

Tidak ada musibah yang paling dahsyat yang dirasakan oleh manusia 
selain ketika hatinya sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran. 

Sebab hal itu bukan hanya menyengsarakan di kehidupan dunia tetapi 
menyebabkan keterpurukan di akhirat kelak. 

Yang lebih berbahaya lagi adalah rusaknya qalbu kita akan menjauhkan 
diri kita kepada Allah. 

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab “Al-Fawâid” mengungkapkan 
tiga hal yang bisa menjauhkan qalbu dari kedekatan kita kepada Allah: 

1. Pintu syubhat yang selalu mewariskan keraguraguan tentang agama 
Allah. Inilah pintu yang dapat memalingkan keyakinan (i’tiqad). 
Syubhat adalah perkara atau keadaan yang tidak jelas haq dan batilnya, 
halal dan haramnya. 

2. Pintu syahwat yang selalu mewariskan tradisi mendahulukan hawa 
nafsu daripada taat untuk meraih ridha-Nya. Inilah pintu yang 
memalingkan organ badan (jawarih). Syahwat adalah keinginan yang 
timbul dari jiwa hewani yang sering bertentangan dengan hukum suci 
(fitrah kebenaran). 

3. Pintu amarah yang selalu mewariskan permusuhan diantara makhluk 
Allah. Inilah pintu yang dapat memalingkan tabiat. Kemarahan akan 
menghilangkan kebijakan seseorang dalam bertindak dan berucap serta 
membuyarkan konsentrasi. Kebenaran dalam pandangan orang yang 
marah bisa berubah menjadi kebatilan. 

Dari ketiga pintu inilah seluruh dosa dan kemaksiatan datang 
mengotori hati dan menghambat pertumbuhannya. Syubhat telah membuat 
kita memiliki ketergantungan kepada selain Allah, yang akhirnya mendorong 
diri kita menjadi menyekutukan Allah serta memohon kepada selain Allah. 

Syahwat telah mendominasi hati, baginya yang penting memenuhi 
keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu telah menjadi pemimpin dan pengendali 
baginya. 

Rasulullah saw pun mengingatkan: 

َنُْكتَةَ َإِنَّ َقَلِْبِه َِِف َنُِكتَْت ََخِطيئًَة
َ
ْخَطأ

َ
َأ َإَِذا َُهَوََالَْعبَْد َفَإَِذا َسوَْداُء

َُسِقَلَ ََوتَاَب ََواْستَْغَفَر َقَلْبَُهََقَلْبُهََُنََزَع ََتْعلَُو ََحَّّت َِفيَها َِزيَد َََعَد َوإِْن
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َالّرانَُ َََوُهَو َاَّلّلُ ََذَكَر ي َََكنُوا{اَّّلِ ََما َقُلُوبِِهْم َلََعَ ََراَن َبَْل َّلََكّ
ََصِحيحَ }يَْكِسبُوَنَ ََحَسن   قَاَلََهَذاََحِديث 

“Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka di titikkan dalam 
hatinya sebuah titik hitam dan apabila ia meninggalkannya dan meminta 
ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan dan apabila ia kembali maka 
ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya, dan itulah yang 
diistilahkan “Ar raan” yang Allah sebutkan: kallâ bal râna ‘alâ qulûbihim mâ 
kânû yaksibûn [sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu 
mereka usahakan itu menutupi hati mereka] (QS al-Muthaffîfîn, 83: 14). Ia 
berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih.” (HR at-Tirmidzi, dari Abu 
Hurairah r.a., hadis nomor 3257) 

َقَلِْبهََِإِنَّ َِِف ََسوَْداُء َنُْكتَة  َََكنَْت ْذنََب
َ
َأ َإَِذا ََونََزَعََالُْمْؤِمَن َتَاَب فَإِْن

يَََواْستَْغَفَرَُصِقَلَقَلْبُُهََوإِْنََزاَدََزاَدْتَ َحَّّتََيْعلَُوَقَلْبَُهََذاَكَالّريُْنَاَّّلِ
ََعزَّ َاَّلّلُ َََذَكَر َالُْقْرآِن َِِف َوََجّل َََكنُوا{ ََما َقُلُوبِِهْم َلََعَ ََراَن َبَْل َّلََكّ
 }يَْكِسبُونََ

“Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa maka akan ada satu noda 
hitam di hatinya, jika ia bertaubat dan berlepas dari dosanya maka hatinya 
akan menjadi bersih, namun jika dosanya bertambah maka noda hitam 
tersebut akan semakin bertambah hingga menutupi hatinya, itulah noda yang 
disebutkan oleh Allah Azza Wa Jalla dalam al-Qur`an: “kallâ bal râna ‘alâ 
qulûbihim mâ kânû yaksibûn [sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya dosa 
yang mereka perbuat itu menutupi hati mereka] (QS al-Muthaffîfîn, 83: 14).” 
(HR Ahmad, dari Abu Hurairah, hadis nomor 7611) 

Pertanyaannya kemudian: “Masihkah kita enggan untuk berhenti dari 
perbuatan dosa, dan dengan sikap arogan tidak bersedia untuk bertobat?” 

Ingatlah, bahwa Allah bisa ‘sewaktu-waktu’ mencabut nyawa kita 
kapan pun, tanpa harus memohon izin diri kita, karena Dialah Pencipta dan 
Pemilik kita, yang Maha Kuasa untuk berkehendak apa pun untuk siapa pun 
dan di mana pun! 

Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh.  


