BERBAHAGIALAH ORANGORANG YANG BERTOBAT
ﻢْﻨ ﻋﺮّﻔنْ ﻳ اﻢﺑ رﺴﺎ ﻋﻮﺣﺔً ﻧَﺼﺑ ﺗَﻮﻪ اﻟَﻟﻮا اﻨُﻮا ﺗُﻮ ﺑ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎاﻳ
ﺎرﻧْﻬﺎ اﻬﺘ ﺗَﺤﻦﺮِي ﻣﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠ ﺟﻢَﻠﺪْﺧﻳ وﻢﺎﺗِﯩﻴﺳ
“Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat
nasuha (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabb-mu akan
menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (QS. al-Tahrim: 8)

،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﻌﻤ ﺳ:دٍ ﻗَﺎلﻮﻌﺴ ﻣﻦ ﺑﻪﺪِ اﻟﺒ ﻋﻦﻋ
ﺔِﻳوضٍ در ا ﻓﻞﺟ رﻦ ﻣ،ﻦﻣﻮ اﻟْﻤﺪِهﺒ ﻋﺔﺑﺎ ﺑِﺘَﻮﺣﺷَﺪﱡ ﻓَﺮ اﻪَ ﻟ:ﻘُﻮلﻳ
،ﺖﺒﻗَﺪْ ذَﻫﻘَﻆَ وﺘَﻴ ﻓَﺎﺳ ﻓَﻨَﺎم،ﻪاﺑﺷَﺮ وﻪﺎﻣﺎ ﻃَﻌﻬﻠَﻴ ﻋ،ﻠَﺘُﻪاﺣ رﻪﻌ ﻣ،ﺔﻠﻬﻣ
،ﻴﻪ ﻓﻨْﺖ اﻟﱠﺬِي ﻛﺎﻧ ﻣَﻟ اﺟِﻊر ا: ﻗَﺎل ﺛُﻢ،ﻄَﺶ اﻟْﻌﻪﻛرد اﺘﱠﺎ ﺣﻬﻓَﻄَﻠَﺒ
ﻨْﺪَهﻋﻘَﻆَ وﺘَﻴ ﻓَﺎﺳ،ﻮتﻤﻴ ﻟﺪِهﺎﻋ ﺳَﻠ ﻋﻪﺳا رﻊﺿ ﻓَﻮ،ﻮتﻣ اﺘﱠ ﺣﻧَﺎمﻓَﺎ
ِﺪﺒ اﻟْﻌﺔﺑﺎ ﺑِﺘَﻮﺣﺷَﺪﱡ ﻓَﺮ اﻪ ﻓَﺎﻟ،ﻪاﺑﺷَﺮ وﻪﺎﻣﻃَﻌ وهﺎ زَادﻬﻠَﻴﻋ وﻠَﺘُﻪاﺣر
زَادِه وﻪﻠَﺘاﺣﺬَا ﺑِﺮ ﻫﻦ ﻣﻦﻣﻮاﻟْﻤ
Dari ‘Abdullah bin Mas’ud raḍiyallāhu ‘anhu, ia berkata, “Aku mendengar
Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sungguh Allah lebih
berbahagia dibandingkan seseorang yang berada di gurun yang tandus
bersama untanya, padanya terdapat makanan dan minumannya, lalu ia
tertidur. Ketika terbangun, untanya telah pergi meninggalkannya. Ia
mencarinya hingga kehausan, lalu ia berkata, ‘Lebih baik aku kembali ke
tempatku semula, lalu tidur sembari menanti kematianku’. Ia kembali dan
tidur dengan meletakkan kepalanya di atas lengannya menunggu
kematian tiba. Hingga ia terbangun dan mendapati unta, makanan dan
minumannya Kembali. Allah lebih berbahagia dengan tobatnya seorang
mukmin daripada kebahagiaan orang itu dengan unta dan bekalnya’.”[1]
⁕⁕⁕
Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Kadang kita

mendapatkan karunia yang tak terkira nilainya, dan tidak jarang pula kita
tersandung oleh aral rintangan di tengah jalan. Memang seperti itulah
kehidupan dunia, karunia dan ujian dating silih berganti tanpa henti
sebagai ujian penilaian kualitas iman dan takwa hingga seorang hamba
menghembuskan napas terakhirnya. Allah subḥānahu wa ta’ālā
berﬁrman,

َﻮنﻌﺟﻨَﺎ ﺗُﺮﻟَﻴاﺘْﻨَﺔً وﺮِ ﻓاﻟْﺨَﻴِ و ﺑِﺎﻟﺸﱠﺮﻢﻠُﻮﻛﻧَﺒتِ وﻮﻘَﺔُ اﻟْﻤ ﻧَﻔْﺲٍ ذَاﺋﻞﻛ
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu
dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarbenarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.”[2]
Selain ujian eksternal yang diberikan oleh Allah, seorang hamba juga diuji
dengan faktor internal atau jiwa yang dimiliki, sebab Allah subḥānahu wa
ta’ālā telah menanamkan jalan ketakwaan dan kefasikan dalam diri
setiap manusia. Allah berﬁrman,

ﺎاﻫﺗَﻘْﻮﺎ وﻫﻮرﺎ ﻓُﺠﻬﻤﻟْﻬﺎ ﻓَﺎاﻫﻮﺎ ﺳﻣﻧَﻔْﺲٍ وو
“Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Allah
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”[3]
Oleh karenanya, beruntunglah orang yang menyucikannya dan sangat
merugi orang yang mengotori jiwanya dengan dosa dan kedurhakaan
kepada Allah yang telah mengaruniakan kenikmatan yang tak terhitung
jumlahnya. Namun apakah hanya seperti itu kehidupan seseorang?
Apakah hidup untuk memperturutkan hawa nafsu semata? Apakah hidup
untuk memaksimalkan potensi guna mendapatkan bagian dunia
sebanyak-banyaknya, karena telah putus asa dari kehidupan akhirat yang
jauh lebih mulia dan bahagia dibanding pangkat, kehormatan, mahkota,
dan harta kerajaan dunia? Jawabannya tentu tidak.
Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mengetahui beratnya beban hidup
para pelaku dosa dan maksiat. Beliau merasa iba kepada mereka yang
terbelenggu oleh siksa perbuatan syirik, bid’ah, khurafat, dusta, zina,

khamar, korupsi, judi dan dosa-dosa yang lainnya. Karena itu, sebelum
mereka menutup hati dan mata dari jalan hidayah, Rasulullah ṣallallāhu
‘alaihi wa sallam mengabarkan tentang kebahagiaan dan keridaan Allah
ṣubḥānahu wa ta’ālā terhadap tobat seorang hamba.
Beliau memisalkan bahwa seorang yang terdampar di tanah antah
berantah yang tandus tak ada apa-apa di sana sejauh mata memandang.
Ia beristirahat bersama unta dan perbekalannya. Ketika sedang
beristirahat, ia lupa untuk mengikat kendaraannya hingga ia tak sadar
kalau untanya telah pergi. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana ke mari
mencari unta dan perbekalannya hingga ia kehausan namun tak kunjung
membuahkan hasil. Ia pun pasrah dan telah siap menghadapi
kematiannya di tempat yang tak ia kenal seorang diri. Namun, apa yang
terjadi berikutnya adalah sebuah keajaiban. Dalam keadaan pasrah akan
takdirnya, sayup-sayup matanya ia buka dari tidur matinya dan nampak
di hadapan kedua bola matanya, untanya kembali datang kepadanya dan
bersamanya perbekalan yang ia miliki.
Kebahagiaan apa yang dapat dapat mengalahkan kebahagiaan seseorang
yang selamat dari kematian? Ialah keridaan Allah terhadap tobat seorang
hamba. Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 ﻟَﻪ ذَﻧْﺐ ﻦﻤ اﻟﺬﱠﻧْﺐِ ﻛﻦ ﻣﺐاﻟﺘﱠﺎﯨ
“Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tak memiliki
dosa.”[4]
Seperti apa tobat yang diridai oleh Allah ṣubḥānahu wa ta’ālā?
Syeikh Ibnu Baz raḥimahullāh menjelaskan bahwa tobat yang diridai oleh
Allah ṣubḥānahu wa ta’ālā dan yang akan menghapus dosa apapun
adalah tobat yang nasuha, yang tulus kepada-Nya. Allah berﬁrman,

َﻮنﺤ ﺗُﻔْﻠﻢﻠﱠﻨُﻮنَ ﻟَﻌﻣﻮ اﻟْﻤﻪﻳﺎ اﻴﻌﻤ ﺟﻪ اﻟَﻟﻮا اﺗُﻮ ﺑو
“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.”[5]

ﻢْﻨ ﻋﺮّﻔنْ ﻳ اﻢﺑ رﺴﺎ ﻋﻮﺣﺔً ﻧَﺼﺑ ﺗَﻮﻪ اﻟَﻟﻮا اﻨُﻮا ﺗُﻮ ﺑ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎاﻳ
ﺎرﻧْﻬﺎ اﻬﺘ ﺗَﺤﻦﺮِي ﻣﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠ ﺟﻢَﻠﺪْﺧﻳ وﻢﺎﺗِﯩﻴﺳ
“Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat
nasuha (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabb-mu akan
menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.”[6]
Adapun syarat-syarat tobat nasuha, ada tiga. Pertama, menyesali
perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan penyesalan yang tulus.
Kedua, berhenti dari perbuatan dosa tersebut dan meninggalkan segala
sesuatu yang berkaitan dengannya, kecil ataupun besar. Ketiga, bertekad
kuat untuk tidak kembali terjerumus ke dalam dosa yang sama di waktu
mendatang. Sedangkan jika dosa tersebut berkaitan dengan hak
seseorang yang belum ditunaikan atau diambil dengan cara yang haram
maka wajib hukumnya untuk dikembalikan dan diselesaikan sebagai
bentuk kesempurnaan tobat dengan ketiga syarat sebelumnya.[7]
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