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KEKUATAN YANG TERKANDUNG  

DALAM ISTIGHFAR 2 
Ahad, 16 Mei 2010 M  

Masjid Al Murosalah, Telkom Learning Center, Jl. Gegerkalong Hilir 47 Bandung 

Penceramah : Dr.Aam Amiruddin  

 

PEMBAHASAN TANYA JAWAB : 
1. Ust. Saya Hairul, pendengar MPI streaming dari Mataram, profesi saya sebagai freelance 

programmer web. Baru-baru ini saya terikat kontrak dengan perusahaan asing untuk 
mengerjakan sebuah program komputer yang berfungsi untuk manajemen situs. Nah, yang jadi 
masalah ternyata program yang saya kerjakan digunakan untuk manajemen situs komersial orang 
dewasa (Web porno). Setelah tahu hal tersebut, saya langsung putuskan kontrak dengan segala 
resikonnya karena saya tidak mau mengaliri rezeki anak isteri dengan hal yang haram. Tetapi 
rekan-rekan seprofesi saya bilang, kita harus bekerja professional masalah hasil pekerjaan dipake 
untuk apapun itu bukan tanggungan kita. Bagaimana ustadz, saya jadi ragu …  
Penjelasan : 

Pertimbangan yang bisa digunakan terkait dengan permasalahan diatas : 
a. Semua perangkat yang mendukung sesuatu yang maksiat menjadi nilai dosa 
b. Perbuatan maksiat yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dilaksanakan karena tidak 

mengetahuinya mendapat keringanan dalam penerapan hukum islamnya. 
Contoh kasus : 
Seorang perajin pisau, membuat pisau dengan tujuan mempermudah manusia untuk 
melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan kedua tangannya. Kemudian ketika 
suatu saat ada yang melakukan pembunuhan dengan memakai pisau sebagai sarana untuk 
melakukannya. Maka itu tidak menjadikan dosa kepada pembuatnya. Karena tujuan 
pembuat berbeda dengan pembunuh. Dikatakan dosa apabila tujuan pembunuh difasilitasi 
oleh perajin pisaunya. 
 

2. Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Pak Aam, saya seorang isteri yang selalu dibohongi oleh suami saya. Dan sekarang suami telah 
sadar dan berjanji untuk tidak berbohong lagi. Tapi saya sudah tidak percaya kepada suami saya. 
Bagaimana agar saya percaya dan berlaku sebagai istri yang baik dan tulus. Terima kasih 
Penjelasan : 
Beberapa sifat yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga : 

1. Memahami kekurangan pasangan (suami isteri) 
2. Memahami bahwa pasangan kita memiliki kekurangan 
3. Berlatih untuk memaafkan pasangan 
4. Hindari merasa diri suci, menganggap orang lain salah 
5. Menilai pasangan secara utuh tidak menilai dari satu sisi 
6. Tidak memvonis pasangan ketika melakukan kesalahan secara abadi 

 

3. Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Ustad, saya sekarang sedang berhubungan dengan seorang pria. Awalnya baik-baik saja, tetapi 

kemudian dia mengikuti pengajian salafi. Singkat cerita dia jadi berubah total. Dia selalu menekan 
saya untuk tidak lagi menjadi jama’ah MPI, karena pa Aam tidak sesuai dengan Islam di mata dia. 
Awalnya dia tidak setuju masalah isbal dan janggut, seolah pak Aam meremehkan sunnah. 
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Kemudian dia benci saya kuliah karena di kelas dicampur laki-laki perempuan plus dosen laki-
laki, dia selalu menekan saya dan bilang kenapa klo ceramah pake hijab tapi kuliah tidak, dia 
melarang saya pake bedak, parfum, berobat ke dokter laki-laki, tersenyum/berbicara ke laki-laki, 
menghadiri undangan, menengok bahkan melayatpun tidak boleh karena nanti bertemu dengan 
laki-laki. Saya tertekan ustad, dia meminta saya baca tafsir  Ibnu Katsir  Q.S. Al-Ahzab ayat 31. 
Saya mohon ustad berkenan menjelaskan dan memberi nasehat pada saya 

  Penjelasan : 
  Salafi artinya terdahulu, maksudnya mereka ingin mengikuti orang-orang terdahulu yaitu para 

sahabat Rosulullah Saw sehingga pergerakan keislaman ini dibentuk dengan tujuan ingin 
menyerupai apa yang dilakukan oleh para sahabat seutuhnya. Salafi adalah sebuah pergerakan 
da’wah yang bagus namun dalam beberapa hal terkadang tidak mempertimbangkan latar 
belakang dan sebab-sebab suatu syari’at harus dijalankan baik yang datangnya dari Al-Qur’an 
atau hadist, terlebih dalam pengambilan keputusan untuk dijalankan oleh jema’ahnya.  

   

  Kekurangan ormas salafi : 
1. Pendekatan yang terkadang tidak realistis 
2. Tidak ada toleransi ketika berbenturan dengan kondisi 

 

   Beberapa perbedaan yang tampak jelas dengan ormas-ormas Islam lainnya :  
a. Janggut,  

mereka berpemahaman memelihara jenggot adalah perkara yang wajib. Terlepas pada 
seseorang itu memiliki kesuburan atau tidak  pada hormon yang dapat menumbuhkan 
jenggot. 

ننِ عاب رمولُ قَالَ قَالَ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسفُوا والخ نيرِكشفُوا الْمأَح 

ارِبوفُوا الشأَوى واللِّح                                                                  
                     dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot (H.R. MUSLIM 
- 382)         
kesimpulan : 
hadits di atas sesungguhnya Rasul memerintah untuk memelihara jenggot karena terkait 
dengan kondisi tententu yaitu harus beda dengan kaum musyrikin dalam segi fisik yaitu kaum 
musyirikin pada waktu itu senang memelihara kumis.  
 

b. Isbal 

  ننِ عاب ودعسقَالَ م تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي نلَ مبأَس هاري إِزف 

هلَاتلَاَء صيخ سفَلَي نم ي اللَّهلٍّ فلَا حامٍ ورو قَالَ حد أَباوى دوذَا رةٌ هاعمج نمٍ عاصع 

 معاوِيةَ وأَبو الْأَحوصِ وأَبو زيد بن وحماد سلَمةَ بن حماد منهم مسعود ابنِ علَى موقُوفًا

                                                                             
  dari Ibnu Mas'ud dia berkata; Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 

bersabda; "Barangsiapa yang isbal (memanjangkan) pakaiannya (hingga melewati mata kaki) 
dalam shalat karena sombong, maka Allah tidak menghalalkan baginya surga dan tidak 
mengharamkan neraka untuknya." Abu Dawud berkata; Hadits ini diriwayatkan oleh Jama'ah 
dari 'Ashim mauquf terhadap Ibnu Mas'ud, di antara mereka adalah Hammad bin Salamah dan 
Hammad bin Zaid dan Abul Ahwash dan Abu Mu'awiyah. (H.R. ABU DAUD - 542)  

  kesimpulan : 
  yang jadi perhatian hadits ini adalah melarang sifat sombong pada diri seseorang bukan tidak 

bolehnya isbal, sehingga isbal itu tidak boleh dilaksanakan jika ada kesombongan dalam diri 
kita. Begitu pun yang tidak melakukan isbal pun ketika ada kesombongan dalam dirinya tidak 
dibenarkan. 
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c. Pencampuran Ikhwan dan Akhawat 

Tidak ada toleransi ketika berbenturan dengan kondisi, seperti kuliah, pergi ke tempat-tempat 
umum dan sebagainya. 

 
4. Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

  Apa makna Qona’ah dalam hubungan rumah tangga? 
  Penjelasan : 
  Qonaah kaitannya dalam hubungan rumah tangga adalah membeli/memanfaatkan rezeki dari 

Allah Swt kepada sesuatu sesuai dengan fungsi dan yang dibutuhkan. 

 

Pembahasan Materi : (Materi lanjutan, pertemuan tanggal 16 Mei 2010) 
 

5. Istighfar Menjadi Penghapus Dosa dan Kesalahan. 
Rasulullah Saw bersabda, Allah berfirman : wahai manusia ketika kamu berdo’a kepada-Ku dan 
mengharap ampunan-Ku. Maka Aku akan mengampuni dosa-dosamu yang ada padamu dan Aku 
tidak akan memperdulikan dosamu. Wahai manusia seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi 
langit, kemudian kamu beristighfar kepada-Ku maka Aku akan mengampunimu dan tidak peduli 

seberapapun dosa-dosamu itu. (H.R. Tirmidzi) 
 

6. Istighfar Akan Membersihkan Hati  
Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa maka dalam 
hatinya akan terdapat noda hitam. Apabila ia berhenti dari dosa itu lalu beristighfar dan 

bertaubat maka hatinya akan bersih kembali.”  (H.R. Tirmidzi) 
 
 
 

7.  Lapadz-Lapadz Istighfar  

ستغفر اَهللا الْعظيمأَ  َ

                             

   
"Ya Tuhan 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. (Q.S. Al-‘Araf 7 : 23) 
 

                                  

                  

"Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah Kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah 
Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami kembali." 
 "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan 
ampunilah Kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana". (Q.S. Al Mumtahanah 60: 4-5) 
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"Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-
lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir". (Q.S. Ali Imran 3: 147) 

                              

            

"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu 
dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 
Penyayang." (Q.S. Hasyr 59: 10) 
 

Hati terbagi menjadi 3, berdasarkan kondisi yang menyertainya : 
1. Mayyitun (mati) 

Yaitu kondisi hati yang tidak bisa disentuh dengan maksiat. 
 

2. Mariidun (sakit) 
Yaitu kondisi hati yang tercemar oleh maksiat. 
 

3. Saliimun (selamat) 
Yaitu kondisi hati yang selamat dari maksiat. Karena hatinya sering dibersihkan dengan 
bacaan istighfar. 

 
Wallahu’alam bishawab 

Resensitor :  Team Homepi Percikan Iman/ IHSAN 

 

Download Resensi versi PDF 
http://percikaniman.org/data/mpi/MPI-16-5-2010.pdf 

Hotline Majalah Percikan Iman (MAPI) 
Info Langganan : 022-70780148 

Download Jadwal KII versi PDF 
http://percikaniman.org/data/jadwal-kii-8-2010.pdf 

Hotline  QTAB (Tabungan Qurban) 
Info : 022-4238445 

Akses Streaming MPI di http://mpi.percikaniman.org 
 

 


