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Menggapai Ampunan Allah 
dengan Penhapus Dosa

EDISI: 5 THN Rajab 1442/Maret 2021 Buletin

dakah yang bisa menjamin dirinya terlepas 

Adari dosa dalam sehari saja? Mulai dari 
dosa yang muncul dari mata, telinga, 

mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang 
senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan 
setan al-rajīm. Nafsu dan godaan setan 
merupakan tantangan yang niscaya dihadapi 
bagi setiap anak Adam. Apabila ia sanggup 
menahan dan mengendalikan setiap keinginan 
hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan 
menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. 
Namun, jika ia kalah dan terjerumus hingga 
menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan 
setan, maka dosa akan menyelimutinya. 
Rasulullah ṣallā al-lāhu 'alaihi wa sallam 
bersabda :

َّ ْ ََّّ َْ.كل بنِي آدم َخطاء وَخْیر الَخطائِْیَن التوابُوَنُُّ َّ ُ ٌ ََ َ
 “Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan 
sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan 
adalah yang bertaubat”. (HR Tirmiżi 2499, Ṣahih 
al-Targīb 3139)
Hadis ini menggambarkan bagaimana kesalahan 
(dosa) merupakan perkara yang tidak terlepas 
dari diri manusia. Akan tetapi, Allah Taala 
memberikan solusi dan jalan keluar bagi hamba-
Nya yang berbuat kesalahan yaitu bertaubat dan 
memohon ampunan kepada-Nya.
Dalam sebuah Hadis Qudsi Al lah Taala 
berfirman:

ُّ َ َ ًَّ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ ِیـــا عبـــاِدي إنكم تخطئوَن بـــاللْیل والنھـــار وأنا أغفر الذنوب جمْیعا،  َُّ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ ْ ِ ِ ِْ َ َِ َ
َُ َ ْ ْ َ ْفاْستغفروني أغفر لكمَ ِ ِ ُ ِْ ْ

 “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian 
semuanya melakukan dosa pada malam dan 
siang hari padahal Aku maha mengampuni dosa 
semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku 
niscaya akan Aku ampuni kalian.” (HR. Muslim)
Senada dengan hadis sebelumnya, hadis qudsi 
ini  menggambarkan betapa lemahnya sebagian 
besar manusia dalam menghadapi setiap 
dorongan syahwat dan godaan setan sehingga 
kencenderungannya terhadap kesalahan dan 
dosa begitu tinggi. Karenanya, Allah Taala 
membuka lebar pintu ampunan-Nya setiap saat 
bagi hamba-Nya yang ingin bertaubat.

“Tenang saja, Allah Maha Pengampun”. Kata hati 
berbisik saat hendak berbuat dosa.
Pengetahuan tentang pengampunan Allah Yang 
Maha Luas kadangkala disalahartikan oleh 
sebagian manusia sehingga melakukan dosa-
d o s a  d e n g a n  m u d a h n y a  d i s e b a b k a n 
keyakinannya bahwa Allah akan mengampuni 
perbuatannya itu.
Terdapat dua kelompok manusia dalam menyikapi 
dosa dan maksiatnya kepada Allah.
Pertama, Orang awam. Ia tidak mengetahui 
banyak tentang dalil-dalil yang umum diketahui 
bahwa Allah maha mengampuni dosa-dosa 
hamba-Nya. Dengan demikian, ia berputus asa 
terhadap dosa yang telah ia lakukan. Tidak ada 
tekad untuk kembali bertaubat bahkan ia semakin 
dalam terjerumus ke dalam dosa yang lebih parah 
–wal 'iyāżu billāh-. Oleh karenanya, mempelajari 
ilmu agama amatlah penting bagi setiap hamba 
Allah sebagaimana sabda Rasulullah ṣallā al-lāhu 
'alaihi wa sallam :

ٌ ْ ُْ َ َ َّ ِطلب العلم فرْیضة على كل مْسلم َ ِ ٍُ ُ َ َ ِِ ِ
 “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. 
Ibnu Majah)
Dengan mengetahui ilmu agama, seorang hamba 
memperoleh jalan yang terang untuk menuju 
Allah. Setiap tantangan duniawi maupun ukhrawi 
dapat ia hadapi dengan berpedoman pada ilmu 
yang telah Allah Taala ajarkan melalui Rasul-Nya 
ṣallā al-lāhu 'alaihi wa sallam. Setiap ia melakukan 
kekeliruan berupa dosa dan maksiat, ia segera 
sadar dan kembali mengingat hakikat penciptaan 
d i r inya kemudian ber tekad untuk t idak 
mengulangi dosa tersebut dan memperbaikinya 
dengan amalan saleh.
Kedua, Orang yang mengerti namun salah arti. 
Dalil-dalil yang menjelaskan luasnya ampunan 
Allah Taala tentu saja diperuntukkan bagi hamba-
hambaNya yang ingin kembali ke jalan yang benar 
dengan bertaubat dengan taubatan naṣuhā. 
Bukan pula maksud dalil tersebut sebagai alasan 
bagi pelaku maksiat untuk kembali ke dalam 
kubangan dosa sebab keyakinannya bahwa Allah 
Maha Pengampun. 
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Bukankah banyak kisah nyata yang kita saksikan 
seorang yang dikenal saleh sepanjang hidupnya 
namun berakhir tragis di akhir hayatnya dengan 
kematian yang sū'ulkhātimah . Rasulullah ṣallā al-
lāhu 'alaihi wa sallam bersabda :

ْ َ ََّ َُ َّ َّ ُُ ْ ُ ِإن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون بْینَھُ وبْینَھا إال ِذراٌع َّ ْ ََ َ ْ َ َ َ ِ َ ََ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ ْ َِ
ُ َ ْ َُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ُفیْسبق علْیھ الكتاب فیعمُل بعمل أھل النار فیدخلھاَ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ َِ ِ ََ ِ َ َ

 “..Sesungguhnya di antara kalian ada yang 
melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak 
antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan 
tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia 
melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah 
dia ke dalam neraka..” (HR. Bukhari dan Muslim)
Bagaimana jika saat orang tersebut sedang 
melakukan kemaksiatan tiba-tiba malakulmaut 
datang menjemputnya? Bukankah setiap amalan 
seorang hamba tergantung pada akhirnya? 
Rasulullah ṣallā al-lāhu 'alaihi wa sallam bersabda 
:

ْ َ ِِوإنما األْعماُل بالَخواتیم َّ َِ َ َ ِ َ
 “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada 
akhirnya.” (HR. Bukhari)
Allah Taala  tidak sesaat pun lalai dari pada 
perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat 
kepada-Nya sebagaimana firman-Nya:

َّ ً َّ َ ِوال تحسبن � َغافال عما یعمُل الظالموَن َ ْ ِ َّ ُْ َ َّ َ َ ََ ََ
 “ Dan janganlah sekali-kali engkau (Muhammad ) 
mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat 
oleh orang-orang yang zalim…..”  (QS. Ibrahim : 
42)

    Menggapai Ampunan Allah dengan 
amalan penghapus dosa
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullāh 
menyimpulkan tiga hal yang dapat menghapus 
dosa seorang hamba, yaitu : Taubat, Istigfar dan 
Amal Saleh. (Lihat Kitab Al-Waṣiyyah Al-Sugrā, 
Hlm. 31-32)
Mengenai Amal saleh yang dapat menghapus 
dosa, Allah Taala berfirman :

ٰ َّْ ْْ َ َ ِإن الحسنَاِت یذھْبَن السیّئاِت ۚ ذلك ِذكرى للذاكریَن َّ ِ َ ِ َّ ِ ُٰ َ َِ َ ِ ِ
 “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu 
menghapus kesalahan-kesalahan. I tulah 
peringatan bagi orang-orang yang selalu 
mengingat (Allah)” (QS. Hud: 114).
Rasulullah ṣallā al-lāhu 'alaihi wa sallam  
bersabda :

وأتبع السیئة الحسنة تمحھا 
 “ Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, 
karena kebaikan itu dapat menghapusnya “.(HR. 
Ahmad dan al-Tirmiżi)
Dan banyak dalil-dalil sahih lainnya yang 
menyatakan jaminan ampunan dari Allah Taala 
atas hamba-Nya yang bertaubat memohon 
ampunan-Nya.
Apabila kita merenungi aktivitas kita setiap hari, 
maka banyak sekali celah untuk melakukan amal 
saleh yang dapat menghapus dosa dan 
mendapatkan ampunan Allah Taala.
Wa al-lāhu a'lamu bi al-ṣawāb.
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