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Salah satu cara untuk menghapus dosa dan meraih 

ampunan Robb semesta alam adalah dengan istighfar. 

Bagaimanakah sebenarnya hakekat istighfar? Inilah yang 

akan menjadi fokus bahasan kita kali ini. Wallohul Muwaffiq. 

 

MAKNA DAN HAKEKAT ISTIGHFAR 

 

Istighfar berasal dan fi'il  ََيْستَ ْغِفرُ  -اْسِتْغَفر . Terambil dari 

kalimat  ََغَفر yang bermakna menutupi.1 

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan: "Istighfar 

maknanya meminta ampunan. Ini adalah istighfarnya orang-

orang berdosa. Bisa jadi istighfar itu karena meremehkan 

dalam bersyukur kepada Alloh. Ini adalah istighfarnya wali-

wali yang sholih. Kadangkala istighfar itu bukan karena 

sebab dua perkara di atas, namun hanya sekadar bentuk 

syukur kepada Alloh, ini adalah istighfarnya Rosululloh 

shallallahu ‘alahi wa sallam dan para Nabi ‘alahimus salam."2 

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah 

berkata: "Istighfar adalah memohon ampunan, misal 

perkataan; 'Ya Alloh ampunilah aku', atau perkataan: 'Aku 

                                                           
1  Lisaanul Arab 5/25, Ibnul Manzhur. 

2  Syarah Arbain hlm. 94. an-Nawawi. 



meminta ampun kepada Alloh dan bertaubat kepada-Nya'. 

Bisa juga dengan perbuatan yang mengandung ampunan, 

misal hadits yang berbunyi; "Barangsiapa yang berkata 

Subhanallah wa bihamdih seratus kali maka kesalahannya 

akan diampuni sekalipun semisal buih di lautan."3 

Istighfar yang sempurna adalah permohonan ampun yang 

disertai dengan penyesalan dan tekad tidak mengulang 

kembali. Adapun jika sekadar ucapan istighfar dengan lisan, 

kemudian masih menerjang dosa maka ini adalah orang yang 

dusta dan bohong belaka dalam istighfarnya. 

Alloh Azza wa Jalla befirman: 

ارًا َكانَ  ِإنَّوُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلتُ   َغفَّ

"Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun 

kepada Robbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun'." (QS. Nuh [71]: 10) 

Al-Hafizh Ibnu Rojab rahimahullah berkata: "Istighfar 

yang sempurna yang bisa mendatangkan ampunan Alloh 

Azza wa Jalla adalah istighfar yang diiringi dengan 

meninggalkan dosa. Sebagaimana pujian Alloh bagi yang 

                                                           
3  Syarh al-Arbain an-Nawawiyyah hlm. 240, Ibnu Utsaimin. 



mengerjakan istighfar dan janji-Nya dengan memberi 

ampunan."4 

Para hamba tidak diperintah istighfar dengan lisan saja, 

akan tetapi dengan lisan dan perbuatan. Sungguh dahulu 

dikatakan; istighfar dengan lisan tanpa diwujudkan dengan 

perbuatan adalah perilakunya orang dusta.5 

Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: 

"Orang yang minta ampun dari dosa tapi dia masih 

mengerjakan dosanya, ibarat orang yang bermain-main dan 

melecehkan Robb-Nya."6  

Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata: "Istighfar tanpa 

meninggalkan dosa adalah taubatnya orang yang dusta."7 

 

HUKUM ISTIGHFAR 

 

Asal hukum istighfar adalah dianjurkan, berdasarkan 

firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala: 

                                                           
4  Jami'ul Ulum wal Hikam 2/410, Ibnu Rojab. 

5  Al-Mufrodat Fi Ghoribil Qur'an hlm. 364, al-Ashfahani. 

6  Jami'ul Ulum wal Hikam 2/409. 

7  Al-Adzkar hlm.703, an-Nawawi, Tahqiq: Amir Ali Yasin, Ihya 

Ulumuddin 1/698, al-Ghozali. 



 َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اّللََّ  ِإنَّ  اّللََّ  َواْستَ ْغِفُروا

"Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Alloh 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Baqoroh 

[2]: 199) 

Perintah dalam ayat ini hanya menunjukkan sunnah dan 

tidak sampai pada derajat wajib. Hal ini karena istighfar 

mungkin dikerjakan tanpa melakukan dosa. Akan tetapi 

istighfar bisa menjadi wajib apabila seorang terjatuh dalam 

dosa. Demikian pula istighfar bisa menjadi haram bila 

ditujukan untuk orang kafir.8 

 

MANFAAT DAN KEUTAMAANNYA 

 

1.   Perintah Alloh Azza wa Jalla Kepada Para Hamba-Nya 

Sebagaimana dalam firman Alloh dalam surat al-Baqoroh 

[2]: 199 tersebut di atas. 

2.   Meraih Kenikmatan Yang Terus Mengalir  

Alloh Azza wa Jalla berfirman; 

                                                           
8  Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an 4/39, al-Qurthubi. 



ى َأَجلٍ  ِإَل  َحَسًنا َمَتاًعا ُُيَتِّْعُكمْ  ِإلَْيوِ  تُوبُوا ُثَّ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا َوَأنِ   ُمَسمًّ

 يَ ْومٍ  َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  فَِإِنّ  تَ َولَّْوا َوِإنْ  َفْضَلوُ  َفْضلٍ  ِذي ُكلَّ  َويُ ْؤتِ 

  َكِبيٍ 

"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Robbmu 

dan bertaubat kepada-Nya. (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 mempunyai keutamaan (balasan) 

keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya 

Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." (QS. 

Hud [11]: 3) 

Ayat yang mulia ini adalah janji dari Alloh Subhanahu wa 

Ta’ala bagi yang istighfar dan taubat akan diberikan 

kenikmatan yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma 

berkata; "Kenikmatan yang baik, maksudnya adalah Alloh 

Azza wa Jalla memberi rizki dan keluasan kepada kalian."9 

Imam al-Qurthubi rahimahullah berkata: "Ini adalah buah 

istighfar dan taubat yaitu Alloh memberi kalian kebaikan 

                                                           
9  Zaadul Masir 4/75, Ibnul Jauzi. 



dengan rezeki yang luas, kehidupan yang baik, dan tidak 

menyegerakan siksa kepada kalian."10 

Imam Syinqithi rahimahullah berkata: "Ayat yang mulia 

ini menunjukkan bahwa istighfar dan taubat kepada Alloh 

Subhanahu wa Ta’ala dari segala dosa adalah sebab asasi 

untuk meraih kenikmatan yang baik dari Alloh Azza wa Jalla 

hingga waktu yang telah ditentukan. 

Karena Alloh Azza wa Jalla mengurutkan balasannya 

seteiah penyebutan istighfar dan taubat, sebagai balasan dari 

syarat yang disebutkan."11 

3.   Ampunan Alloh Azza wa Jalla Hanya Untuk Mukmin Yang 

Bertakwa 

Istighfar yang diterima di sisi Alloh Subhanahu wa Ta’ala 

hanya untuk orang mukmin dan yang bertakwa saja. Alloh 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

  َعِظيمٌ  َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  ََلُمْ  الصَّاِِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  اّللَُّ  َوَعدَ 

"Alloh telah menjanjikan kepada orang-orang yang 

beriman dan yang beramal sholih, (bahwa) untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar." (QS. al-Maidah [5]: 9) 

 

                                                           
10  Tafsir Qurthubi 9/403, Fathul Qodir 2/695, Syaukani. 

11  Adhwaul Bayan 3/9, Syinqithi. 



4.   Alloh Tidak Mengadzab Kaum Yang Beristighfar 

Hal ini sebagai kemurahan dan kasih sayang Alloh Azza 

wa Jalla kepada para hambanya yang beristighfar. 

Alloh Azza wa Jalla berfirman: 

بَ ُهمْ  اّللَُّ  َكانَ  َوَما بَ ُهمْ ُمعَ  اّللَُّ  َكانَ  َوَما ِفيِهمْ  َوأَْنتَ  لِيُ َعذِّ  َيْستَ ْغِفُرونَ  َوُىمْ  ذِّ

"Dan Alloh sekali-kali tidak akan mengazab mereka, 

sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah 

(pula) Alloh akan mengazab mereka, sedang mereka 

meminta ampun." (QS. al-Anfaal [8]: 33) 

Ketahuilah, bahwa konteks kalimat apabila tersusun dari 

isim maka memberi faedah tetap dan terus menerus. Apabila 

konteks kalimat dari sebuah kata kerja (fi'il) maka memberi 

faedah perubahan baru dan terus menerus. Renungilah ayat 

ini, Alloh Azza wa Jalla menggunakan kalimat  َ ُهمْ لِيُ َعذِّ ب  (fi'il) 

karena selama Rosul masih hidup dan hadir di tengah kalian 

maka hal itu dapat mencegah adzab. Akan tetapi renungilah 

kalimat setelahnya yang datang dengan konteks isim  ُْمَعذِّ بَ ُهم 

karena istighfar adalah pencegah yang tetap dan paten dari 

adzab di setiap zaman dan waktu.12 

                                                           
12  At-Ta'bir al-Qur'ani hlm.26, DR.Fadhil Samiro'i, Liyaddab-baruu 

Ayaatihi hlm.73, Majmuah Ula. 



5.   Rezeki Akan Turun Dari Langit Bagi Yang Beristighfar 

Alloh berfirman: 

ارًا َكانَ  إِنَّوُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلتُ  َماءَ  يُ ْرِسلِ . َغفَّ . ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السَّ

  أَنْ َهارًا َلُكمْ  َوََيَْعلْ  َجنَّاتٍ  َلُكمْ  َوََيَْعلْ  َوبَِنيَ  ِِبَْمَوالٍ  َوُُيِْددُْكمْ 

"Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun 

kepada Robbmu, sesungguhnya dia adalah Maha 

Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan 

anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun 

dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-

sungai." (QS. Nuh [71]: 10-12) 

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar bisa 

mendatangkan rizki dan hujan.13 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata: "Apabila kalian 

bertaubat kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala, meminta 

ampun dan taat kepada-Nya, niscaya Alloh melimpahkan 

rezeki bagi kalian. Alloh Azza wa Jalla akan memberi hujan 

dari langit, dan menyuburkan tanaman hewan-hewan dengan 

perahannya, Alloh Azza wa Jalla akan memberi anak dan 

                                                           
13  Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, 18/302, al-Qurthubi. 



harta yang melimpah, kebun-kebun berbagai buah-buahan, 

di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir."14 

 

WAKTU DAN TEMPAT DIANJURKANNYA ISTIGHFAR 

 

Istighfar dan taubat dianjurkan pada setiap waktu, 

sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam: 

"Sesungguhnya dari arah tenggelamnya matahari ada pintu 

yang senantiasa terbuka luasnya tujuh puluh tahun. Pintu itu 

akan senantiasa terbuka untuk taubat hingga matahari terbit 

dari arah barat. Apabila matahari telah terbit dari arah sana, 

maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang untuk dirinya 

yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum 

mengusahakan kebaikan dalam imannya."15 

Waktu-waktu dan tempat yang sangat dianjurkan untuk 

istighfar dan taubat: 

1.   Setelah Berbuat Dosa 

Ini merupakan waktu yang paling ditekankan dan sangat 

dianjurkan untuk istighfar, bahkan bisa jadi wajib. 

Pengakuan seorang hamba ter-hadap dosanya, permohonan 

                                                           
14  Tafsir Ibnu Katsir 8/233. 

15  HR. Ibnu Majah: 4070, dihasankan oleh Svaikh al-Albani dalam at-

Ta'liq ar-Roghib 4/73. 



kepada Alloh Azza wa Jalla agar diampuni dosa dan 

dihilangkan dari segala ketergelinciran adalah pertanda 

jujurnya hati seseorang dalam taubatnya. Sungguh Nabi 

Adam ‘alahis salam dan istrinya telah memberi teladan yang 

baik ketika keduanya berkata setelah menerjang dosa; 

  ِسرِينَ اْْلَا ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرََحَْنا لََنا تَ ْغِفرْ  لَْ  َوِإنْ  أَنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب ََّنا قَاال

Keduanya berkata: 'Ya Robb kami, kami telah 

menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak 

mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, 

niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang 

merugi'." (Q5.al-A'rof[7]:23) 

Rosululloh shallallahu ‘alahi wa sallam berkata kepada 

Aisyah radhiyallahu ‘anha; 

 فَِإنَّ  ،إلَْيوِ ََتَب  ُثَّ  اّللََّ  فَاْستَ ْغِفرِي ِبَذْنٍب، أَْلَمْمتِ  ُكْنتِ  ِإنْ !  َعاِئَشةَ  يَ 
 ََتَب هللاُ َعَلْيوِ  ،ََتبَ  ُثَّ  ِبَذْنبٍ  اْعتَ َرفَ  ِإَذا اْلَعْبدَ 

"Wahai 'Aisyah, apabila engkau mengerjakan dosa, maka 

mintalah ampun kepada Alloh dan bertaubatlah. Karena 

apabila seorang hamba mengakui dosanya kemudian 

bertaubat, maka Alloh akan memberi taubat 

kepadanya."16 

                                                           
16  HR. Ahmad 6/194. Dishohihkan al-Arnauth dalam Ta'liqnya terhadap 

Musnad Ahmad. 



2. Setelah Mengerjakan Ketaatan 

Perkara ini adalah kebalikan dari yang pertama, yakni 

istighfar setelah mengerjakan ketaatan. Karena tidaklah 

seorang hamba mengerjakan perbuatan baik melainkan 

semata-mata atas karunia Alloh Azza wa Jalla. Dan dia tidak 

mengetahui apakah amalannya akan diterima Alloh 

Subhanahu wa Ta’ala ataukah tidak. 

Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: "Orang-orang 

yang mempunyai kemauan dan pandangan, sangat perhatian 

untuk istighfar setelah mengerjakan ketaatan. Andaikan 

tidak karena perintah dan perkara dari Alloh Azza wa Jalla, 

tentulah mereka tidak akan mampu untuk mengerjakan 

peribadahan ini."17 

Hal ini telah ditunjukkan oleh contoh-contoh yang sangat 

banyak, di antaranya; 

Alloh Azza wa Jalla memerintahkan para hamba-Nya 

setelah selesai menunaikan ibadah haji untuk istighfar. Alloh 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

  َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اّللََّ  ِإنَّ  اّللََّ  َواْستَ ْغِفُروا النَّاسُ  أَفَاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  أَِفيُضوا ُثَّ 

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolahnya 

orang-orang banyak (Arofah) dan mohonlah ampun 

                                                           
17  Madarijus Salikin 1/241, Ibnul Qoyyim. Tahqiq: Amir Ali Yasin. 



kepada Alloh; Sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang." (QS. al-Baqoroh [2]: 199) 

3. Pada Setiap Dzikir Harian 

Dzikir-dzikir dalam sholat sangat banyak berisi 

permohonan ampun kepada Alloh Azza wa Jalla di anta-ranya 

adalah doa istiftah, doa ruku', sujud, duduk diantara dua 

sujud dan lainnya. Seorang hamba akan senantiasa terhiasi 

dengan istighfar di dalam sholatnya, mulai dari takbirotul 

ihrom sampai selesai salam. Demikian pula dzikir pagi dan 

sore terkandung di dalamnya permohonan ampun. Bahkan 

ada doa yang disebut Sayyidul Istighfar (penghulunya 

istighfar). 

Luqman al-Hakim pernah berkata kepada anaknya: 

"Wahai anakku, biasakan lisanmu untuk mengucapkan: 

Allohummaghfirli (Ya Alloh, ampunilah aku) Karena 

sesungguhnya Alloh mempunyai waktu-waktu yang mustajab 

tidak tertolak bagi yang memintanya."18 

4. Di Akhir Malam 

Alloh Azza wa Jalla berfirman; 

 ِِبألْسَحارِ  َواْلُمْستَ ْغِفرِينَ 

                                                           
18  Jami'ul Ulum wal Hikam 2/410, Ibnu Rojab. 



"Dan yang memohon ampun di waktu sahur." (QS. Ali 

Imron [3]: 17) 

5. Ketika Tejadi Gerhana 

Rosululloh shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda: 

ًئا رَأَيْ ُتمْ  فَِإَذا  ِتْغَفارِهِ َواسْ  َوُدَعائِوِ  ذِْكرِهِ  ِإَل  فَافْ َزُعوا َذِلكَ  ِمنْ  َشي ْ

"Apabila kalian melihat sedikit dari hal itu -gerhana bulan 

atau matahari-, maka bersegeralah berdzikir kepada 

Alloh, doa kepada-Nya serta mintalah ampunan 

kepadaNya.19 

6.  Ketika Sholat Malam 

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, berkata: Rosululloh 

shallallahu ‘alahi wa sallam apabila bangun di waktu malam 

untuk sholat tahajjud beliau berdoa: 

ْمتُ  َما ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ْرُت، َوَما َقدَّ أَْنَت  َأْعَلْنُت، َوَما َأْسَرْرتُ  َوَما َأخَّ

ُر،  أَْنتَ  ِإال ِإَلوَ  ال الْ ُمَقدُِّم َوأَْنَت الْ ُمَؤخِّ

"Ya Alloh, ampunilah aku terhadap dosa yang telah lain 

dan yang akan datang, yang aku lakukan sembunyi-

sembunyi dan yang terang-terangan, Engkau yang 

                                                           
19  HR. Bukhori: 1010, Muslim: 904. 



terdahulu dan Engkau yang terakhir. Tidak ada sesembah 

an yang hak kecuali Engkau.20 

7.   Saat Terjadi Kejadian Genting 

Para ulama berdalil dengan firman Alloh Azza wa Jalla 

yang berbunyi: 

 َتُكنْ  َوال اّللَُّ  أَرَاكَ  ِبَا النَّاسِ  بَ ْيَ  لَِتْحُكمَ  ِِبِلَْقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  أَنْ َزْلَنا ِإّنَّ 

  َرِحيًما َغُفورًا َكانَ  اّللََّ  ِإنَّ  اّللََّ  َواْستَ ْغِفرِ . َخِصيًما لِْلَخائِِنيَ 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu 

dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili 

antara manusia dengan apa yang telah Alloh wahyukan 

kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang 

(orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-

orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Alloh. 

Sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang." (QS. an-Nisa [4]: 105-106) 

Selayaknya bagi seorang insan apabila sedang terjadi 

kasus atau permasalahan genting, mengeluarkan fatwa, atau 

hukum yang membutuhkan pemecahan maka hendaklah 

untuk memperbanyak istighfar.21 Karena Alloh Azza wa Jalla 

mengatakan "supaya kamu mengadili," kemudian Alloh Azza 

                                                           
20  HR. Bukhori: 1069, Muslim:771. 

21  I'lam al-Muwaqqien 4/172, Ibnul Qoyyim. 



wa Jalla mengiringi dengan kalimat "Dan mohonlah ampun 

kepada Alloh." Pendalilan semacam ini tidak terlalu jauh, 

karena dosa-dosa itu penghalang untuk melihat kebenaran. 

Alloh Azza wa Jalla berfirman; 

  َيْكِسُبونَ  َكانُوا َما قُ ُلوِِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكال

"Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu 

mereka usahakan itu menutupi hati mereka." (QS. al-

Muthoffifin [83]: 14)22 

 

KISAH AJAIB SEPUTAR ISTIGHFAR 

 

1.  Istighfar Solusi Segala Permasalahan 

Imam al-Qurthubi rahimahullah menyebutkan dari Ibnu 

Subaih rahimahullah bahwasanya dia berkata: 'Ada 

seseorang yang mengadu musim paceklik kepada Hasan al-

Bashri rahimahullah Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: 

'istighfarlah engkau kepada Alloh.' Ada lagi yang mengadu 

bahwa dia miskin, Hasan al-Bashri tetap menjawab; 

'Mintalah ampun kepada Alloh.' Lain lagi orang yang ketiga, 

ia berkata; 'doakanlah saya agar dikaruniai anak.' Hasan al-

Bashri rahimahullah tetap menjawab: 'Mintalah ampunan 

                                                           
22  As-Syarah al-Mumti' 1/23, Ibnu Utsaimin. 



kepada Alloh.' Kemudian ada juga yang mengadu bahwa 

kebunnya kering. Hasan al-Bashri rahimahullah tetap 

menjawab; 'Mohonlah ampun kepada Alloh.' Melihat hal itu, 

Robii’ bin Subaih bertanya: 'Tadi orang-orang berdatangan 

kepadamu mengadukan berbagai permasalahan, dan engkau 

memerintahkan mereka semua agar beristighfar, mengapa 

begitu?' Hasan al-Bashri rahimahullah menjawab: Aku tidak 

menjawab dari diriku pribadi, karena Alloh Azza wa Jalla 

telah mengatakan dalam firmannya: 

ارًا نَ َكا إِنَّوُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلتُ  َماءَ  يُ ْرِسلِ . َغفَّ . ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السَّ

  أَنْ َهارًا َلُكمْ  َوََيَْعلْ  َجنَّاتٍ  َلُكمْ  َوََيَْعلْ  َوبَِنيَ  ِِبَْمَوالٍ  َوُُيِْددُْكمْ 

"Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun 

kepada Robbmu, -sesungguhnya dia adalah Maha 

Pengampun-, niscaya dia akan mengirimkan hujan 

kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan 

anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun 

dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-

sungai." (QS. Nuh [71]: 10-12)23 

2.  Kesulitan Memahami Sebuah Permasalahan 

Syaikhul Islam rahimahullah berkata: 'Aku pernah 

mengalami kesuiitan dalam memahami sebuah 

                                                           
23  Tafsir al-Qurthitbi 18/302. 



permasalahan ilmiah, lantas dengan segera aku 

memperbanyak istighfar, tak lama kemudian akhirnya Alloh 

Azza wa Jalla membukakan pemahaman kepadaku."24 

Imam Abu Hanifah rahimahullah apabila mendapatkan 

suatu kesuiitan dalam sebuah masalah, maka dia 

mengatakan kepada para sahabatnya: "Tidaklah hal ini 

terjadi kecuali karena dosa yang saya lakukan!!." Setelah itu 

dia beristighfar dan melakukan sholat, sehingga 

tersingkaplah kesuiitan tersebut, kemudian beliau 

mengatakan: "Semoga Alloh menerima taubatku!!." 

Tatkala kabar ini sampai kepada Fudhail bin Iyadh 

rahimahullah, beliaupun menangis sejadi-jadinya seraya 

berkata: "Hal itu karena sedikitnya dosa beliau! Adapun 

orang selainnya, mereka tidak memperhatikan hal ini!!."25 

 

MUTIARA SALAFUS SHOLIH 

 

1. Sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari $ berkata: "Dahulu 

kita punya dua benteng pengaman. Salah satunya telah 

hilang, yaitu wafatnya Rosululloh shallallahu ‘alahi wa 

                                                           
24  Innahu Kaana Ghoffaaroo hal.13, Hissoh Binti Muhammad bin Falih 

as-Sughayyir. 

25  Thobaqat Hanafiyyah, Ali al-Qori 2/457. 



sallam. Yang tersisa satu benteng lagi, yaitu istighfar. 

Apabila benteng ini hilang juga maka kita akan binasa."26 

2. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata: Iblis 

mengatakan: "Aku telah binasakan bani Adam dengan 

dosa, dan mereka membinasakan aku dengan Istighfar 

dan kalimat Laa Ilaaha Illa Alloh. Tatkala aku mengetahui 

hal itu, aku sebarkan hawa nafsu pada diri mereka, 

hingga jadilah mereka berbuat dosa dan tidak bertaubat, 

karena mereka mengira sudah berbuat sesuatu yang 

baik."27 

3. Bakr bin Abdillah berkata: "Sesungguhnya kalian sangat 

banyak mengerjakan dosa, maka perbanyaklah istighfar. 

Karena bila seseorang mengerjakan dosa kemudian dia 

melihat bahwa di sisinya ada istighfar, akan menyenang-

kan dirinya."28 

4. Abdulloh bin Syaqiq berkata: "Manusia itu ada tiga 

golongan; Pertama: orang yang mengerjakan kebaikan 

kemudian dia berharap pahala. Kedua: orang yang 

mengerjakan kejelekan kemudian taubat maka dia adalah 

orang yang mengharap ampunan. Dan ketiga: Orang 

pendusta yang terus menerus berkubang dengan dosa 

                                                           
26  at-Taubah, hlm.124, al-Ghozali sebagaimana dalam Mausu'ah 

Nadhrotun Nai'm 2/301. 

27  Miftah Daarus Sa'adah 1/142, Ibnul Qoyyim. 

28  Az-Zuhd hlm.338, Imam Ahmad. 



kemudian dia berkata: Aku berharap ampunan. 

Barangsiapa yang mengenal dirinya dengan kejelekan, 

maka perbanyaklah rasa takut daripada rasa harapnya."29 

5. Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: "Perbanyaklah 

istighfar di rumah kalian, di tempat makan kalian, di 

pasar kalian dan di tempat manapun kamu berada, 

karena kalian tidak tahu kapan ampunan Alloh itu 

turun."30 

6. Imam Qotadah rahimahullah berkata: "Sesungguhnya al-

Qur'an ini telah menunjukkan kalian penyakit dan 

obatnya. Adapun penyakitnya adalah dosa, sedangkan 

obatnya adalah istighfar."31 Wallohu A'lam.[] 

 

 

                                                           
29  Syu'abul Iman 2/1016, al-Baihaqi. 

30  Jami'ul Ulum wal Hikam 2/408. 

31  Jami'ul Ulum wal Hikam 2/415. 


