
 Suatu ketika Rosulullah SAW 
becerita tentang seorang yang tampil 
sebagai yang merindukan Allah SWT, 
sebagai yang menuju ridho Allah SWT, 
dan sebagai yang berharap kepada Allah 
SWT. Akan tetapi, ia adalah orang yang 
tidak peduli terhadap dosa dan tidak 
pernah menyesali atas kesalahannya. 
Lalu Rosulullah berkata, “Bagaimana 
do’anya akan terkabul?” Bagaimana 
harapannya terpenuhi? Bagaimana 
kerinduannya terobati? Sementara dia 
adalah orang yang gemar dengan dosa, 
makan dan minumnya dari yang haram, 
serta berpakaian dari yang haram.”

 Sahabatku, dari gambaran 
perilaku tersebut bisa dipahami, 
artinya ada yang menghalangi langkah-
langkah kita menuju Allah SWT dan 
ada yang menghambat perjanalan kita 
menuju keridhoan Allah SWT. 

 Yang berjuang dengan 
sungguh-sungguh dalam menempuh 
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jalan menuju Allah SWT akan 
menemui kesia-siaan, jika ia tidak 
sadar akan adanya penghalang serta 
berusaha untuk menghilangkannya. 
Penghalang itu adalah dosa, dan untuk 
menghilangkannya adalah dengan 
bertaubat. 

 Maka taubat adalah hal 
pertama dan utama yang harus 
dilakukan bagi seseorang yang ingin 
menempuh jalan menuju ridho 
Allah SWT. Dan yang bisa bertaubat 
hanyalah orang yang pernah 
merenungi dosa-dosanya serta 
menyadari kesalahannya. 

 Renungkanlah wahai sahabat! 
Bagaimana bisa bertaubat orang yang 
tidak pernah menyesali dosa-dosanya 
dan bagaimana bisa menyesal 
orang yang tidak pernah merenungi 
kesalahannya. Merenungi bahwa 
kesalahan adalah sebab murka Allah 
SWT dan jika Allah SWT murka, maka 
Allah SWT akan menyiksanya. 

 Sungguh, dosa sebesar apapun 
jika disesali lalu memohon ampun 
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dengan sungguh-sungguh, maka Allah 
SWT akan mengampuni. Begitu juga 
dosa sekecil apapun jika tidak pernah 
disesali, maka Allah SWT tidak akan 
mengampuni. 

 Yang telah bertaubat akan 
kembali bersih seperti yang belum 
pernah berdosa. Yang telah bertaubat 
menjadikan syaitan sangat menyesal 
dan kecewa tiada terkira. Bahkan satu 
hal yang menakjubkan bagi Rasulullah 
SAW adalah orang yang terjerumus 
dalam dosa dan bermaksiat, lalu ia 
bertaubat disaat ia masih mudah dan 
memiliki banyak peluang untuk terus 
melakukan dosa tersebut. 

 Sahabatku, Pernahkah kita 
merenung, jika kematian menjelang 
sementara dosa-dosa kita belum 
diampuni oleh Allah SWT? Sudahkah 
kita sadari jika dosa belum diampuni itu 
artinya Allah SWT akan menyiksa kita 
di alam barzakh dan akan dilanjutkan 
dengan siksa di akhirat kelak? 

 Alangkah mengerikannya siksa 
dan murka Allah SWT. Sudahkah kita 
menangis di tengah malam, saat kita 
mengadu kepada Allah SWT? Sudahkah 
kita menangis, saat kita teringat dosa-
dosa? Sudahkah kita menangis disaat 
kita memohon ampun kepada Allah 
SWT? 

 Jangan ragu dengan Allah 
SWT! Allah SWT akan mengampuni 
dosa sebanyak apa pun jika kita 
menyesalinya. Dan Allah SWT tidak 
akan mengampuni dosa sekecil apa 
pun jika kita tidak menyesalinya. 

 Sungguh saat terindah adalah 
saat menitikan air mata penyesalan atas 
dosa-dosa. Dan mata yang menangis 
karena takut murka Allah SWT tidak 
akan menangis lagi kelak di akhirat 
disaat mata-mata orang berdosa pada 
menangis. 

 Menangislah! Menangislah 
kerena dosa-dosa! Jika kita belum bisa 
menangis, maka berusahalah terus 
untuk menangis. Dan jika kita masih 
tidak bisa menangis, maka menangislah 
karena kita telah tidak bisa menangis. 
Sebab saat itu hati kita teramat keras. 

 Dan sungguh hati yang keras 
bukanlah lahan yang subur untuk 
menanam kerinduan dan cinta kepada 
Allah SWT. Hati yang keras akan subur 
dengan lumut ketakaburan yang hanya 
akan menjauhkan seseorang dari 
menerima dan menginsyafi kebenaran. 
Menangislah wahai sahabatku! Untuk 
menyesali semua dosa-dosa yang telah 
kita perbuat. Itulah tangisan indah, 
tangisan penyesalan. 

Wallahu a’lam Bish-Showab.
BUYA YAHYA MENJAWAB
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Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga Buya selalu ada dalam 
lindungan Allah SWT, Buya saya mau 
bertanya: Saat itu saya mendapatkan 
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titipan barang dari sahabat saya 
untuk saya jualkan dengan harga yang 
sudah ditentukan dan dia mengizinkan 
saya untuk menjual lebih dari harga 
tersebut dan kelebihannya untuk saya. 
Bagaimana hukumnya saya mengambil 
kelebihan tersebut dan bagaimana 
jika saya minta tolong teman yang 
lain untuk memasarkanya dengan  

menaikkan harga lagi?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
 Seseorang yang hanya sebagai 
wakil dalam jual beli tidak boleh 
menaikkan atau menurunkan harga. 

 Jika seorang wakil menurunkan 
harga dan sang pemilik barang tidak 
rela maka sang wakil harus menambah 
kekuranganya. Atau jika sang wakil 
menaikkan harga maka semua harga 
berikut kelebihan dari harga dasar 
adalah milik sang pemilik barang. 
Kecuali sang pemilik barang sudah 
mengizinkan untuk menaikkan harga 
sesuka wakil. 
 Maka di saat itu sebenarnya 
sang pemilik barang telah memberikan 
kelebihan tersebut kepada sang wakil.

 Dalam permasalahan yang 
anda tanyakan, anda adalah wakil 
semestinya anda tidak berhak 
mengambil kelebihan dari harga yang 
anda naikkan. 

 Akan tetapi karena sang pemilik 
barang sudah mengizinkan kepada 
anda itu artinya telah memberikan 

kelebihan tersebut untuk anda, dan itu 
halal untuk anda.

 Adapun jika anda bagi-bagi 
kelebihan harga tersebut kepada 
orang lain itu adalah hak anda dan itu 
boleh-boleh saja, intinya anda harus 
membayar kepada pemilik barang 
dengan harga yang sudah di tentukan 
sang pemilik barang. 

Wallahu a’lam bish-shawab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

KETIKA TIDAK BISA 
MEMBAYAR 
HUTANG

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya saya mau bertanya. Bagaimana 
menyikapi orang yang yang meminjam 

uang tapi tidak mau membayarnya?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
 Islam adalah agama indah, 
mengajarkan keindahan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Suatu hal 
yang sangat wajar dan yang dibenarkan 
jika terjadi pinjam meminjam dalam 
hidup bermasyarakat. Dalam hal ini 
Islam telah memberikan pengarahan 
agar pinjam-meminjam tetap indah. 

 Yang pertama adalah: Islam 
mengajarkan agar kita mencatat saat 
terjadi hutang piutang dan jangan 
sampai kita meremehkan perintah ini 
sekecil apapun dan seremeh apapun 
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yang kita pinjam dan pinjamkan. 
Mencatat hutang adalah ibadah biarpun 
dengan  teman dekat, orang tua atau 
saudara. Yang meninggalkan mencatat 
hutang ini adalah meninggalkan 
petunjuk dari Allah SWT. 

 Kedua: Bagi yang meminjam 
jika sudah jatuh tempo ia wajib 
mengembalikannya jika sudah mampu. 
Jika ia sudah mampu dan tidak 
membayar maka ini adalah termasuk 
dosa besar dan akan dihinakan oleh 
Allah di dunia dan di akhirat. Jika 
memang benar-benar belum mampu 
memang tidak wajib untuk membayar 
sampai ia mampu. 

 Dalam hal ini seorang muslim 
dituntut untuk jujur kepada Allah jangan 
sampai ia mampu membayar akan 
tetapi ia berpura-pura tidak mampu, itu 
adalah kemunafikan dan itu adalah dosa 
besar, sungguh Allah maha mengetahui 
yang tersembunyi dihati hambanya. 

 Ketiga: Disisi lain bagi orang 
yang dipinjam uangnya,  jika ia 
menemukan saudaranya tidak mampu 
membayar maka Islam mewajibkan 
baginya untuk memberikan tempo 
kepada orang yang meminjam tanpa 
imbalan apapun dan tanpa menambah 
sedikitpun. Imbalan dan tambahan 
tersebut sekecil apapun adalah riba 
yang menghantarkan ke neraka 
jahannam.

 Adapun sikap anda yang 
bertanya, anda lihat jika orang yang 
meminjam uang tersebut tidak mampu 
maka anda do’akan dan tingkatkan kasih 
sayang kepada orang tersebut karena 
ia telah tidak mampu membayarnya. 
Jika ia adalah orang yang mampu akan 
tetapi teledor serahkan kepada Allah 
dan doakan agar Allah memberikan 
kesadaran kepadanya karena saat itu 
dia telah melakukan dosa besar. 

Wallahu a’lam bish-shawab.


