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BAB III
PENGUNGKAPAN TAZKIYAH AL-NAFS DALAM AL-QUR’A>N

A. Tinjauan Umum Tentang Tazkiyat al-Nafs
1. Makna Tazkiyat al-Nafs

Tazkiyat al-nafs merupakan tarki>b id}afi yang tersusun dari dua kata,
tazkiyah dan al-nafs. Tazkiyah merupakan bentuk mas}dar dari zakka>106 yuzakki> - tazkiyah107, secara etimologis mempunyai arti al-tat}hi>r, al-is}la>h, alnama>’, al-tathmi>r, dan semuanya dipakai, baik dalam al-Qur’a>n maupun alHadi>th108. Di dalam kamus al-Munawir, tazkiyah diartikan dengan al-tat}hir
(penyucian),

al-tat}yi>b

(penyuburan),

al-is}la>h

(perbaikan),

al-inma>’

(pengembangan), al-ziya>dah fi> al-khair (bertambah baik).109 Sedangkan al-

nafs memiliki banyak makna, diantaranya al-ruh (ruh, jiwa), ‘ain la>mmah
(mata yang jahat), al-damm (darah), al-jasad (jasad, badan, tubuh), shah}s al-

insa>n (diri seseorang), al-dza>t, al-‘ain (diri, sendiri), al-himmah wa al-iradah
(semangat, hasrat, kehendak), al-‘ad}amah wa al-anfah (kebesaran, ke
106

Kata ‚zakka‛ adalah al-fi’l al-ma>d}i> thula>thi> mazid, yang terdiri dari tiga huruf asli (za, kaf,
dan huruf ‘ilat, yakni wawu) dan satu huruf tambahan kaf yang diwujudkan berupa tasydid. Asal
kata tersebut adalah ‚zaka>‛ yang berasal dari kata ‚zakawa‛.
107
‚tazkiyah‛ asal kata dari ‚tazkikwan‛ mengikuti wazan taf’i’lan, huruf kaf yang kedua
dirubah menjadi yak karena berkumpulnya dua huruf yang sejenis, dan disertai kesulitan untuk diidgham-kan, karena huruf kaf yang pertama berharakat sedangkan kaf yang kedua sukun,
sehingga menjadi tazki>wan, kemudian wawu diganti menjadi yak karena jatuh nomer lima
sementara harakat sebelumnya tidak berupa d}ammah, sehingga menjadi tazki>yan, kemudian ya
yang pertama dibuang dan diganti dengan ta marbut}ah yang diletakkan pada akhir kalimah,
sehingga menjadi ‚tazkiyatan‛. Tim MKPI al-Fithrah, Qawa’id al-I’lal, (Surabya: ALWAFA, tt.),
53-54.
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Ibn Manz}u>r, Lisan al-‘Arab, Vol. 14, 358.
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Lihat Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab - Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka
Progresif, 1984), 577.
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banggaan), al-‘izzu (kemuliaan), al-‘uqubah (hukuman), al-ra’yu (pendapat),

nafs al-rajul (diri orang laki-laki), nafs al-amri (hakikat sesuatu).110 Akan
tetapi, dalam konteks ini, al-nafs mempunyai dua pengertian; pengertian
pertama ialah kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia,
yang harus dilawan dan diperangi. Sabda Nabi saw: ‚Musuhmu yang paling

besar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu‛ .111 Sedangkan
pengertian kedua adalah hakikat manusia yang akan dimintai pertanggung
jawaban kelak di akhirat112. Oleh karena itu, tazkiyat al-nafs menurut bahasa
adalah membersihkan, menyucikan, menumbuhkan dan mengembangkan
jiwa. Tazkiyat al-nafs juga dapat diartikan memuji diri sendiri atau merasa
bersih dan suci, hal ini akibat penyakit hati berupa ‘ujub dan riya’113. Dengan
kata lain kata ‚tazkiyat al-nafs‛ mempunyai dua makna: pertama, perbuatan
penyucian jiwa dengan perilaku-perilaku yang sempurna, sebagaimana
firman Allah Swt ‚beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya‛;

kedua, ucapan memuji diri sendiri, sebagaimana firman Allah ‚Jangankan
kalian memuji diri kalian‛ yakni memuji diri sendiri dan membanggakan diri.

Tazkiyat al-nafs dengan makna yang pertama terpuji dan dianjurkan oleh
syara’, sedangkan tazkiyat al-nafs dengan makna yang kedua adalah

110

Ibid, 1446.
HR. al-Baihaqi dalam Kitab al-Zuhd dari Ibn Abbas.
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Al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulu>m al-Di>n, Vol 3, (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 4.
113
Ibn Hajar al-Haitami, al-Zawajir ‘An Iqtiran al-Kaba>ir, Vol.1 (Bairut: Da>r al-Fikr, 1997), 187.
111
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tercela.114
Sedangkan tazkiyat al-nafs secara terminologis, para ulama berbeda-beda:
a. Imam al-Ghaza>li> ketika menafsirkan ‚zakka>ha>‛ dengan ‚al-mu’a>lajah

wa al-is}la>h al-qulu>b ‘an ‘ilaliha>‛ ‚wa al-mu’a>lajah bi qam’i alshahawa>t la ghairu‛, yakni upaya penyembuhan dan perbaikan hati
dari semua penyakit maknawi itu hanya dengan cara mengendalikan
syahwat.115
b. Al-As}fiha>ni> mendifinisikan bahwa tazkiyat al-nafs adalah upaya
sungguh-sungguh seseorang yang terfokus pada segala yang dapat
membersihkan jiwanya.116
c. Ibn Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa tazkiyat al-nafs adalah upaya
dan usaha seseorang untuk meningkatkan kuwalitas jiwanya dengan
melakukakan ketaatan dan menjahui kemaksiatan, yakni menghiasi
jiwa dengan akhlak-akhlak terpuji dan mulia serta membersihkannya
dari akhlak tercela dan hina.117
d. Syaikh Abd al-Qadir ‘Isa mengsejajarkan istilah tazkiyat al-nafs
dengan mujahadat al-nafs, yaitu mengendalikan jiwa dan mengarahkannya agar tidak mengikuti hawa nafsunya, dan menetapkan
jiwanya untuk selalu sesuai dengan syari’at Allah Swt., baik itu
114

Muhammad Ibn Muhammad al-Husaini>, Ta>j al-‘Aru>s Min Jawahir al-Qa>mu>s, Vol. 1 (Bairut:
Da>r al-Fikr, 2001), 91.
115
al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulu>m al-Di>n, Vol 3, 45 dan 49.
116
al-As}fiha>ni>, Gharib al-Qur’a>n, Vol. 1, 213.
117
Ibn Qayim al-Jauzi, Hidayah al-H}iyari Fi Ajwibah al-Yahu>d wa al-Nas}a>ra>, (Madinah: alJami’ah al-Isla>miyah, t.th.), 189.
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perintah maupun larangan.

118

Lebih lanjut Syaikh Abd al-Qadir ‘Isa

menjelaskan bahwa tazkiyat al-nafs tidak akan diraih hanya dengan
angan-angan belaka, atau hanya dengan mentelaah konsep tazkiyat

al-nafs atau hanya membaca kitab-kitab akhlak dan tas}awuf, akan
tetapi harus disertai dengan mujahadah (upaya sungguh-sungguh),
mempraktikkan penyucian jiwa, dan mengendalikan hawa nafsu dan
syahwat. Yakni, merubah dari yang buruk ke yang baik, dan
meningkatkan dari yang baik ke yang lebih baik, dan menundukkan
jiwa pada kehendak Allah serta meraih ridla-Nya119.
e. Sa’id Hawa, tazkiyat al-nafs adalah penyucian (tat}ahhur) jiwa dari
segala penyakit dan cacat, merealisasikan (tahaqquq) berbagai
maqam padanya, dan menjadikan asma' Allah dan shifat-Nya sebagai
akhlaqnya (takhalluq) dengan mengikuti dan meneladani suritauladan
Baginda Habibillah Rasulillah Muhammad Saw. Pada akhirnya

tazkiyah adalah tat}ahhur, tahaqquq dan takhalluq serta al-iqtida>’.120
f. Yusuf al-Qard}a>wi>, tazkiyat al-nafs secara istilah tidak bisa terlepas
dari dua unsur al-tat}hi>r dan al-nama>’. Hal ini dirumuskan dari
perhatian Nabi Muhammad saw kepada para sahabat dalam konteks
ini, yang selalu memperhatikan dua dimensi, pertama; menyucikan
akal mereka dari segala yang berbau syirik, menyucikan akal mereka

118

Abd Qadir ‘Isa al-Halabi>, Haqa>iq al-Tas}awuf, (Kairo: Da>r al-Maqt}am, 2005), 84.
Ibid, 85.
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Sa’id Hawa, Al-Mustakhlas} Fi Tazkiyah al-Anfas, (Kairo: Da>r al-Sala<m, 2001), 3 dan 153.
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dari kekerasan dan kekasaran hati, menyucikan keinginan mereka dari
syahwat kebinatangan, menyucikan perilaku dari perilaku yang
tercela. Kedua; Menumbuhkan akal mereka dengan pengetahuan, hati
mereka dengan keimanan, kehendak mereka dengan mengarahkan
pada semua amal s}alih, perilaku mereka dengan selalu berbuat adil,
ihsan dan akhlak mulia.121
g. Abu Muhammad Rahim al-Di>n Nawawi al-Bantani, tazkiyat al-nafs
adalah mendidik dan membersihkan jiwa, mengendalikan shahwat,
menjadikan akal sebagai juru hakim pada keinginan, dan menjadikan
manusia mampu untuk mengatur dan mengelola karakternya untuk
tunduk dan patuh pada kehendak Allah Swt. Sebab manusia ketika
membiarkan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya dan membebas
kannya untuk mengikuti kesenangannya, maka hawa nafsunya akan
menuntunnya menuju jurang kehancuran, ia tidak akan mampu
berbuat kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang lain.

122

Nafsu

laksana bayi, jika dibiarkan menyusu ibunya, maka sampai
dewasapun ia akan selalu senang menyusu, jika ia disapih maka ia
akan tersapih.123
Jika dalam pemaknaan tazkiyat al-nafs kembali kepada teks-teks
al-Hadi>th, maka akan dijumpai beberapa riwayat, di antaranya:
121

al-Qard}a>wi>, Kaif Nata’amal Ma’a al-Qur’a>n, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999).93.
Abu Muhammad Rahim al-Di>n Nawawi al-Bantani, Madkhal ila> al-Tas}awuf al-S}ahih alIslami>, (Kairo: Maktabah Umm al-Qura>, 2009), 14.
123
al-Bus}airi>, Nad}am al-Burdah, (Surabaya: Hidayah, 1999), 191.
122

51

.ٌ " شالز يٍ فعهٍٓ فقذ راق طعى اإليًا:قال انُثي صهى اهلل عهيّ ٔسهى
 أعطى صكاج يانّ طيثح تٓا، ْٕ يٍ عثذ اهلل عض ٔجم ٔحذِ تأَّ ال إنّ إال
ٍ ٔنك،  ٔال انًشيضح،  ٔال انذسَح،  ٔنى يعط انٓشيح، َفسّ في كم عاو
 ٔنى يأيشكى،  فإٌ اهلل عض ٔجم نى يسأنكى خيشْا، يٍ أٔسط أيٕانكى
ٌ أٌ يعهى أ:  ٔيا ذضكيح انُفس ؟ فقال: فقال سجم، ّٔصكى َفس، تششْا
/1  أخشجّ انطثشاَي في انًعجى انصغيش." ٌاهلل عض ٔجم يعّ حيس كا
." ٔصححّ األنثاَي في "انصحيحح، 95/ 4 ٍُ ٔانثيٓقي في انس، 21
‚Barang siapa melakukan tiga perilaku, maka ia telah merasakan
manisnya iman; pertama, seseorang yang beribadah kepada Allah ‘azza
wa jalla dengan tanpa menyekutukan sedikitpun, (merasuk di dalam
jiwanya) bahwasanya tidak ada tuhan yang wajib disembah selain-Nya;
kedua, memberikan zakat hartanya dengan lapang hati pada setiap tahun
penuh, bukan diambilkan hewan yang sangat tua (pikun), sangat kurus,
dan juga bukan hewan yang sakit, akan tetapi dan diambilkan dari harta
yang berkualitas sedang, tidak terlalu super dan juga tidak terlalu buruk
(secara wajar); ketiga, menyucikan jiwanya‛. Seorang sahabat bertanya:
apa tazkiyat al-nafs itu?, Nabi Saw bersabda: ‚Ia merasakan bahwa Allah
selalu bersama dengannya dimanapun ia berada‛.124
Do’a Rasulallah saw.:

"انهٓى إَى أعٕر تك يٍ انعجض ٔانكسم ٔانجثٍ ٔانثخم ٔانٓشو ٔعزاب
 أَد خيش يٍ صكاْا، انهٓى آخ َفسى ذقٕاْا ٔصكاْا،انقثش ٔفرُح انذجال
 انهٓى إَى أعٕر تك يٍ عهى ال يُفع ٔيٍ قهة ال يخشع،أَد ٔنيٓا ٔيٕالْا
ٔيٍ َفس ال ذشثع ٔصالج ال ذُفع ٔيٍ دعٕج ال يسرجاب نٓا (أخشجّ أحًذ
)  ٔانطثشاَى عٍ صيذ تٍ أسقى،  ٔانُسائى،  ٔيسهى،  ٔعثذ تٍ حًيذ،
)199  ص/ 6  (ج- جايع األحاديس
‚Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari lemah, malas, takut, bakhil,
pikun, siksa kubur dan fitnah dajjal; ya Allah berikanlah takwa dan
kesucian pada jiwaku; Engkaulah sebaik-baiknya Dzat yang menyucikan
jiwa, pengatur jiwa dan penguasa jiwa; ya Allah saya berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfa’at, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang
tidak kenyang, s}alat yang tidak bermanfa’at dan do’a yang tidak dikabulkan‛.125

124

HR. T}abrani dalam Mu’jam al-S}aghi>r, Vol. 1/21 dan al-Baihaqi dalam Sunan dari Abdullah
ibn Mu’awiyah al-Ga>d}iri, Vol. 4/95, Albani menilainya s}ahi>h dalam kitab S}ahi>hah.
125
HR. Imam Ahmad, Abd ibn Humaid, Muslim, Nasa’I, dan T}abrani. Jalaluddin al-Suyut}I, Jami’
al-Ah}a>dith,Vol. 6, (Bairut Da>r al-Fikr, 2001), 199.
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Dalam Hadi>th yang pertama, tampak jelas bahwa Rasulullah saw
menafsirkan tazkiyat al-nafs dengan hasil yang diperolih yaitu ‚merasakan
bahwa Allah selalu bersama dengannya dimanapun ia berada‛, dan itu senada
dengan maqa>m ihsan yang tertinggi, yakni ‚an ta’buda Allah ka’annaka

tara>hu‛, sedangkan maqam ihsan yang terendah adalah ‚fa in lam takun
tara>hu fainnahu> yara>ka‛. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari
tazkiyat al-nafs. Di samping itu, Beliau Saw mendorong pada umat Islam
agar mencapai derajat tersebut.
Sedangkan Hadi>th yang kedua menunjukkan betapa besar perhatian
Rasulullah saw. dalam tazkiyat al-nafs, hal ini sebagai petunjuk bahwa

tazkiyat al-nafs adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan
diamalkan dengan penuh perjuangan (muja>hadah) seraya bersandar kepada
rahmat, anugerah dan taufiq Allah swt.
Dari pemaknaan di atas, maka menurut penulis definisi tazkiyat al-

nafs adalah sebuah proses berupa upaya sungguh-sungguh dalam menyucikan
jiwa dari segala penyakit dan kotoran hati, baik itu syirik dan derivasinya seperti riya’, ujub, sombong dan penyakit hati yang lain, dengan cara
menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu dan syahwat, menuju jiwa yang
bersih penuh dengan penanaman akhlak mulia, indah dan sejuk, dan
mengikuti suri tauladan Rasulullah saw, seraya bersandar kepada rahmat,
anugerah dan taufiq Allah swt, yang akan membuahkan maqam ihsan, dan
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meraih al-najah wa al-sa’adah al-kubra (keselamatan dan keberuntungan yang
Agung), yaitu bertemu Allah dan mendapatkan ridla-Nya.
2. Ruh, qalb, nafs, dan ‘aql.
Imam Hujjah al-Isla>m al-Ghazali, ra.126 menyatakan bahwa dimensi
rohani manusia mempunyai empat kekuatan, yakni qalb, ruh, nafs, dan akal.
Keempat unsur ini ditinjau oleh al-Ghazali secara lahir (fisik) dan batin
(psikis).
a. Qalb, mempunyai dua makna; pertama, berarti segumpal daging yang
berbentuk seperti buah sanubari (Jawa: sirsak/sirkaya), terletak pada
pinggir kiri dalam dada. Di dalamnya terdapat lobang-lobang. Lobanglobang ini diisi dengan darah hitam yang merupakan sumber dan
tambang dari nyawa (qalb dalam pemaknaan pertama lebih pas diartikan
jantung). Kedua, (secara psikis), qalb berarti sesuatu yang halus, ruhani
yang berasal dari ketuhanan. Qalb dalam pengertian kedua ini yang
disebut hakikat manusia, dialah yang merasa, mengetahui, dan mengenal
serta yang diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya. Hakikatnya
tidak bisa diketahui. Ia mempunyai hubungan dengan materi. Hubungan
ini sangat menakjubkan akal. Hubungan ini laksana hubungan gaya
dengan jisim dan hubungan sifat dengan tempat lekatnya atau seperti

126

w. 505 H./1111 M.
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hubungan pemakai alat dengan alatnya, atau bagaikan hubungan benda
dengan ruang.127
b. Ruh, secara biologis ialah tubuh halus (jisim lathifah) yang bersumber
dari lobang qalb, yang tersebar ke seluruh tubuh dengan perantara uraturat (daya hidup), bagaikan tersebarnya sinar lampu keseluruh ruangan.
Sedang pengertiannya yang kedua ialah sesuatu yang halus yang
mengetahui dan merasa. Roh yang mempunyai kekuatan inilah yang
tidak dapat diketahui hakikatnya.
c. al-Nafs, mempunyai dua pengertian, pertama, ialah kekuatan yang
menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia, yang harus dilawan dan
diperangi. Sabda Nabi saw: ‚Musuhmu yang paling besar ialah nafsumu

yang berada di antara dua lambungmu‛ .128 Sedang pengertian kedua
ialah hakikat manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di
akhirat. Ia disifati dengan berbagai sifat sesuai dengan keadaannya.
Apabila tenang dan jauh dari kegoncangan, yang menentang nafsu
syahwatiyah, maka disebut nafsu mut}mainnah. Sesuai dengan QS.alFajr: 27-30. Apabila keadaannya kurang sempurna ketenangannya, akan
tetapi dia mencela dan menegur kepada dirinya sendiri manakala teledor
untuk berbuat tidak baik, maka disebut nafsu lawwa>mah. Seperti dalam
QS.al-Qiyamah: 2. Kemudian apabila nafsu tunduk dan patuh terhadap
nafsu syahwat dan panggilan setan, maka dinamakan nafsu ama>rah, yang
127
128

Al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulu>m al-Di>n, Vol 3, (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 4.
HR. al-Baihaqi
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mengajak pada kejahatan. Seperti dalam QS. Yusuf: 53.
d. Akal, ialah pengetahuan tentang hakikat segala keadaan, maka akal itu
ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Pengertian kedua ialah
yang memperoleh pengetahuan itu. Dan itu adalah hati.129
Pendek kata, ruh, qalb, nafs, dan ‘aql sesungguhnya bukan merupakan
kecakapan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi masing-masing
merupakan aspek-aspek dari substansi yang sama, yang mungkin kita sebut
jiwa sebagai anti tesis dari raga dan tubuh. Daya-daya tersebut tidak berbeda
dari substansinya, tetapi beda dari fungsinya. Ketika jiwa mengarahkan
dirinya pada asalnya yang bersifat ruhani, maka ia disebut ‚ruh‛; ketika ia
mengadakan penalaran rasional dan diskursif, maka ia disebut ‚akal‛; ketika
ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya secara langsung, maka ia disebut

‚qalb‛; dan ketika ia berhubungan dengan badan, maka ia disebut ‚nafs‛.
Karena itu dapat disimpulkan bahwa Ruh, qalb, nafs, dan ‘aql sesungguhnya
sama dalam esensinya, tetapi berbeda dalam fungsinya, sehingga mereka
mendapatkan nama yang berbeda pula.130 Atau dengan istilah lain ‚al-

musamma> wa>hid wa al-asma>’ muta’addidah‛.
Oleh karenanya, al-Hakim al-Tirmidzi>131 mendeskripsikan al-qalb
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Ibid, 5.
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’a>n Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama,
Spiritualitas dan Akhlak, (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), 120.
131
w. 255 H.
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sebagai sesautu entitas132 batin yang sempurna dalam jiwa manusia yang
berfungsi untuk mencapai ma’rifat Allah. Menurutnya, kata al-qalb
mencakup segala daya batin yang dimiliki manusia untuk mencapai derajat

muqarrabi>n, yakni orang-orang yang dekat dan didekatkan di sisi Allah serta
menghayati secara paripurna makna tauhidullah.133
Di kisaran yang pertama atau permukaan paling atas dari al-qalb itu
ada al-s}adr yang berkaitan dengan nafs al-amma>rah bi al-su>’ , dan berfungsi
menerima cahaya Islam. Lihat Q.S. al-Hajj (22): 46, al-Sharh} (94): 1, Hu>d
(11): 21, al-Hijr (15): 97, al-‘Ankabu>t (29): 49. Dalam al-Hajj (22): 46 Allah
Swt berfirman:
              
         
‚Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena
sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah
hati yang di dalam dada‛.
Di kisaran yang kedua yang lebih dalam (dari permukaan) terdapat al-

qalb. Lihat antara lain Q.S. al-Kahfi (18): 56, al-Hajj (22): 46, al-Shu’ara’
(26): 193 -194, yang berkaitan dengan nafs al-lawwa>mah yang mencerca
132

Entitas adalah suatu kenyataan dasar yang mempengaruhi dan mewarnahi segala sesuatu,
dalam konteks ini hati sangat menentukan baik dan buruk perilaku seseorang, sebagaimna dalam
al-Hadi>th ‚Sesungguhnya di dalam jasad ada suatu gumpalan; bila gumpalan ini baik maka baik
pula seluruh jasad dan apabila rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa gumpalan
itu adalah hati‛ HR. al-Bukhari dan Muslim.
133
al-Haki>m al-Tirmidzi>, Bayan al-Farq baina al-S}adr wa al-Qalb wa al-Fu’ad wa al-Lubb, ed.
Ahmad Abd Al-Rahim al-Sayeh, (Kairo: Markaz al-Kitab li al-Nashr, 1998), 16.

57

bolak-baliknya al-qalb dalam kebaikan dan keburukan. al-Qalb lapis kedua
dari al-qalb ini yang menerima cahaya iman. Lihat antara lain Q.S. alBaqarah (2): 283, al-Hajj (22): 46, al-Shu’ara’ (26): 193 -194, al-Hujura>t (49):
14, al-Taghabu>n (64): 11. Dalam al-Hujura>t (49): 14, Allah Swt berfirman:
            
               
 
‚orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman".
Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah
tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika
kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi
sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang."
Pada kisaran ketiga yang lebih dalam dari al-qalb adalah fu’ad , yang
di dalam al-Qur’a>n disebut sebanyak 16 kali, antara lain Q.S. al-Isra’ (17): 36,
al-Najm (53): 11, al-Furqa>n (25): 32. Fu’ad berkaitan dengan apa yang
disebut al-nafs al-mulhamah, dan berfungsi untuk meraih cahaya ma’-

rifatullah. Dalam Q.S. al-Isra’ (17): 36 Allah Swt berfirman:
              
  
‚Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya‛.
Dan dalam kisaran yang terdalam dan menjadi daya batin yang paling
tinggi dalam ma’rifatullah adalah lubb, yang di dalam al-Qur’a>n disebut
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dalam bentuk jamak (alba>b), yang berkaitan dengan al-nafs al-mut}ma’innah.
Lihat antara lain Q.S. al-Baqarah (2): 269, A>li ‘Imra>n (3): 190, al-Ra’d (13):
19, Ibrahim (14): 52, al-Zumar (39): 18. Lub inilah yang bila digali
potensinya dan disucikan esensinya melalui tazkiyat al-nafs, maka dapat
mencapai maqam yang tertinggi dalam ma’rifatullah. Karena telah menerima
cahaya tauhid yang sering disebut dalam terminologi tas}awuf sebagai wih}dat

al-shuhu>d, yaitu suatu bentuk keyakinan dan penghayatan bahwa Allah selalu
bersamanya dimanapun ia berada.134
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-qalb adalah entitas
batin yang sempurna dalam jiwa manusia yang meliputi beberapa daya batin
(al-s}adr, al-qalb, al-fu’ad dan al-lubb) yang berfungsi untuk ma’rifatullah.
3. Tinngkatan al-Nafs
Ulama Shufiyah menyatakan bahwa tingkatan nafsu ada tujuh: nafsu

amma>rah bi al-Su>’, nafs lawwamah, nafs mulhamah, nafs mut}mainnah, nafs
radliyah, nafs mardliyah, nafs ka>milah.135
a. al-nafsu al-amma>rah bi al-Su>’, yaitu nafs yang tunduk dan patuh
terhadap nafsu syahwat dan panggilan setan, yang mengajak pada
kejahatan. Seperti dalam Q.S. Yusuf: 53.
                  

134

M. Abdullah al-Sharqawi, al-S}ufiyah wa al-‘Aql: Dira>sah Tahliliyah Muqaranah, (Beirut: Da>r
al-Jali>l, 1995), 129-140.
135
Baca al-Ghoza>li>, Ihya Ulum al-Di>n, Vol. 3, 2; Ihsan Dahlan, Sira>j al-T}alibi>n, Vol. 2, 49.;
Ahmad Asrari al-Isha>qi>, al-Baqiyat al-Shalihat, 175-178.
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‚Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena
sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha
Pengampun lagi Maha Penyanyang‛.
b. al-nafs al-lawwa>mah, yaitu nafs yang kurang sempurna ketenangannya,
ia sudah tunduk pada kebenran dan aturan syari’at, akan tetapi
seringkali ia terkalahkan oleh syahwatnya (baca teledor), kemudian ia
menegur, mencela dan mencerca kepada dirinya sendiri manakala
teledor untuk berbuat tidak baik. Seperti dalam QS.al-Qiyamah: 2.
    
“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang Amat menyesali (dirinya
sendiri)”.
c. al-nafs al-mulhamah, yaitu nafs yang sudah diberi petunjuk untuk
membedakan

fuju>r (keburukan dan kejahatan) dengan taqwa

(kebaikan) dan dia telah condong kepada taqwa, sehingga dengan

mujahadah jiwanya menjadi bersinar. Indikatornya adalah pemiliknya
mengenali terhadap penyakit hati yang samar seperti riya’, ‘ujub dan
yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah:
   
‚Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannya‛136.
d. al-nafs al-mut}mainnah, yaitu nafs yang tenang dan jauh dari kegoncangan, syahwatiyahnya terkendali, sifat-sifat tercelanya sudah

136

al-Qur’a>n, al-Shams (91): 8.
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digantikan dengan sifat terpuji, dan berakhlak dengan akhlak Allah
yang indah, berupa kasih sayang, kelembutan, peduli, dan berbagi.
Tingkat keempat ini sampai ketujuh sesuai dengan QS.al-Fajr (89): 2730.
           
    
‚Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang
puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hambahamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku‛.
Tingkat keempat ini adalah permulaan wus}ul kehadirat Allah Swt.
Akan tetapi, pemiliknya tidak lepas dari penyakit maknawi yang
sangat lembut sekali, seperti akar riya’ yang sewaktu-waktu
menyerang secara tersembunyi, secara lahir pemiliknya berperilaku
dengan berbagai perilaku dan sifat yang baik dan terpuji seperti
dermawan, bijaksana, tawakkal, zuhud, wara’, syukur, sabar, pasrah,
tunduk, patuh, ridla terhadap qad}a>’ dan qadar serta tersingkapnya
sebagian sirri-rahasia Allah dan dianugerahi karamat, akan tetapi boleh
jadi ia merasa imam a’d}am dan yang menduduki maqam yang sangat
mulia. Perasaan semacam ini merupakan tipu daya yang sangat halus
dan lembut yang diketahui oleh orang-orang yang mata hati mereka
diberi cahaya oleh Allah Swt.
e. al-nafs al-rad}iyah, yaitu nafsu yang sifat-sifat terpujinya sudah
mengakar dan kokoh pada jiwanya, akar riya’nya sudah terputus dan
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tercabut, jiwanya merasa hina, pujian dan cercaan orang lain terhadap
dirinya sama, ia telah memasuki maqa>m fana>’ dan ridla dengan segala
yang terjadi di alam semesta ini –sedikitpun tidak pernah menentangnya-. Akan tetapi terkadang ia masih melihat fana>’ dan ikhlas,
sehingga boleh jadi hal ini akan memunculkan ‘ujub yang sangat
samar, dan akhirnya merosot secara tidak terasa. Oleh karena itu, ia
harus selalu memohon perlindungan kehadirat Allah dari itu semua,
senantiasa berdzikir dan mengungsi serta mendekat kehadirat-Nya.
f. al-nafs al-mard}iyah, yaitu nafs yang dilindungi, dinaungi dan dijaga
oleh Allah Swt, sehingga ia fana>’ dari ke-fana>’-an dan bersih dari melihat ikhlas, sehingga Allah menampakkan keridlaan-Nya kepadanya,
mengampuni segala yang telah lewat, dan terbuka pintu merasakan kelezatan ma’rifatullah dan tajalliya>t, sehingga ia tenggelam dalam
lautan tauhid.
g. al-nafs al-ka>milah, yaitu nafs yang telah meraih maqam baqa>’ setelah
perjalanannya dari maqam fana>’. 137
Sedangkan menurut Aswadi Syuhadak138, berdasarkan Q.S. alShams (91): 3, nafs dibagi menjadi dua, nafs al-fuju>rah (nafs yang
berpotensi jahat) dan nafs al-taqwa (nafs yang berpotensi baik). Kelompok

nafs al-fujūrah dapat dipetakan menjadi tiga dimensi, Pertama, segala

137

Syaikh Ihsan Dahlan, Sira>j al-T}a>libi>n Syarh Minha>j ‘A>bidi>n, (Bairut, Da>r al Fikr, t.t), 49-50.
Beliau adalah Guru Besar yang menjabat Ketua Prodi Ilmu al-Qur’a>n dan Tafsir Pascasarjana
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013 sampai sekarang.
138
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potensi yang senantiasa mendorong manusia untuk melakukan tindakan
meyimpang atau yang disebut dengan nafs al-ammārah bi al-sū’
sebagaimana diisyaratkan dalam QS Yusuf [12]: 53, yang artinya: ‚ dan

aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya
nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan‛; Kedua, segala potensi yang
senantiasa mendorong pikiran manusia untuk menyatakan terhadap segala
sesuatu yang buruk, namun dipandang sebagai kebaikan, atau sebaliknya
segala sesuatu yang baik justru dipandang sebagai sesuatu yang buruk,
pandangan ini dapat disebut sebagai nafs al-sawwālah sebagaimana
diisyaratkan dalam QS. Yusuf [12]:18″ yang artinya: mereka datang

membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya’qub
berkata: ‚Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan
(yang buruk) itu‚; Ketiga, segala potensi yang senantiasa mendorong
manusia untuk mengungkapkan segala bentuk penyesalan terhadap
berbagai kebaikan yang telah dilakukan, atau penyesalan terhadap segala
bentuk keburukan yang tidak dilaksanakan, dimensi ini dapat dikelompokkan pada nafs al-lawwāmah sebagaimana diisyaratkan dalam QS. alQiyamah [75]: 2 yang aritnya ‚dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat

menyesali (dirinya sendiri)‛.
Bentuk-bentuk penyesalan manusia sebagaimana terkandung pada
QS al-Qiyamah [75]: 2 di atas, tidak semuanya masuk kategori meyimpang, melainkan terdapat sebagian yang lain yang dapat dikelompokkan
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pada dimensi terpuji, yaitu sebuah penyesalan seseorang lantaran ia telah
melakukan penyimpangan, atau sebuah penyesalan sesorang lantaran tidak
melakukan kebaikan. Aspek-aspek penyelesalan demikian ini dapat
dikelompokkan pada dimensi potensi yang baik. Karena penyesalan
dimensi ini justru menjadi persyarataan utama bagi orang-orang yang
melakukan taubat maupun kembali di jalan Allah swt. Bahkan potensi ini
akan mengantarkan manusia untuk mencapai tingkatan potensi yang penuh
dengan ketenangan dan kedamaian, sehingga masuk pada ranah potensi
manusia yang dapat dikategorikan pada nafs al-taqwa sebagai bentuk dari
berbagai potensi ketaatan dan kepatuhan.
Kelompok nafs al-taqwa sebagaimana telah disebutkan di atas juga
dapat dipetakan menjadi tiga dimensi. Pertama, segala potensi yang
senantiasa mendorong manusia untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dan kedamaian hati atau yang disebut dengan nafs al-mut}ma’innah.

Kedua, segala potensi yang senantiasa mendorong manusia untuk
mencapai tingkat kepuasan atau disebut sebagai nafs al-rād}iyah; dan

Ketiga, segala potensi yang senantiasa mendorong manusia untuk mencapai tingkatan yang sangat memuaskan atau yang disebut sebagai al-nafs

al-mard}iyah. Tingkatan nafsu yang terakhir ini dapat dipahami bahwa
manusia tertinggi adalah mereka yang memiliki jiwa yang tenang, mampu
menggerakkan dan menumbuhkembangkan keperibadiannya mencapai
kepuasan dan bahkan potensi tersebut dapat memuaskan pihak lainnya,
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atau mereka telah mampu memberikan pencerahan dan dapat berbagi
pengalaman pada pihak lain untuk mendapatkan kepuasan. Tiga dimensi
dari kelompok nafs al-taqwa tersebut antara lain dapat didasarkan pada
QS al-Fajr [89]:27-30 yang artinya ‚Hai jiwa yang tenang, kembalilah

kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah
ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku‚.
Nafsu atau jiwa demikian ini memang sangat layak dan pantas untuk
memenuhi panggilan menuju kebesaran dan keagungan Allah Swt., bahkan
sangat pantas dikelompokkan pada hamba-hamba-Nya yang senantiasa
patuh dan taat kepada-Nya untuk bersama-sama dapat masuk dan
menikmati surga di sisi-Nya.139

4. Urgensi Tazkiyat al-Nafs:
Para Rasul diutus oleh Allah Swt. agar memberi peringatan terhadap manusia dengan ayat-ayat Allah Swt, mengajarkan petunjukpetunjuknya, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka (tazkiyat al-nafs) dengan
petunjuk-petunjuk itu. Pengajaran (al-ta’li>m), peringatan (al-tadzki>r) dan
penyucian jiwa (tazkiyat) merupakan misi utama dan tugas-tugas
terpenting para Rasul. Dalam Surat al-Baqarah (2): 129, Allah Swt
berfirman sebagai hikayah dari do’a Nabi Ibrahim AS.:

139

Harian Duta Masyarakat, kolom ‚Hikmah Puasa‛, Ahad dan Senin, 29-30 Agustus 2010.
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‚Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka al-kitab (al-Qur’a>n) dan al-Hikmah (alSunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Kuasa lagi Maha Bijaksana‛.
Lalu pengabulan do’a Nabi Ibrahim ini serta karunia yang
dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia dapat dilihat pada Surah
al-Baqarah (2): 151, A>li ‘Imran (3): 164, al-Jum’at (62):2.
         
       
‚Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan
kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa
yang belum kamu ketahui‛.
             
           
‚Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab
dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu,
mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata‛.
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‚Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As
Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata‛.
Ayat-ayat di atas menjalaskan kepada kita bahwa tazkiyat al-nafs
merupakan salah satu di antara tugas pokok para Rasul dan Baginda
Habibillah Rasulillah Muhammad Saw, dan sekaligus menjadi target serta
capaian utama bagi orang-orang yang takwa. Tazkiyat al-nafs menjadi
sangat penting karena keselamatan dan kebinasaan manusia sangat
tergantung bagaimana ia dapat menyucikan jiwa dan kalbunya.140

Tazkiyat al-nafs juga merupakan sebagian misi utama al-Qur’a>n.141
dan menjadi syarat untuk meraih derajat tinggi dan kenikmatan abadi, hal
ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat T}a>ha> (20): 75-76:
           
            
‚Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi
sungguh-sungguh telah beramal s}alih, maka mereka itulah orang-orang
yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia), (yaitu) surga 'Adn
yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan)‛.
5. Metode Tazkiyat al-Nafs
Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk

140
141

Sa’id Hawa, Al-Mustakhlash …, 3, dan al-Qard}awi>, Kaif Nata’amal Ma’a al-Qur’a>n, 92.
al-Qard}a>wi>, Kaif Nata’amal Ma’a al-Qur’a>n, … 93
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mencapai maksud142. Tujuan tazkiyat al-nafs adalah terwujudnya jiwa
yang bersih dan suci dari segala penyakit hati, serta jiwa yang
berkembang dengan dipenuhi akhlak al-karimah, sehingga meraih
kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Agar tujuan utama

tazkiyat al-nafs tercapai, maka diperlukan langkah-langkah yang teratur
dan terpikir baik-baik, berupa:

Pertama, tidak adanya ridla seseorang terhadap nafsunya (yakni,
selalu waspada), dan meyakini bahwa nafsunya itu memiliki sifat-sifat
yang

telah

diberitakan

oleh

Dzat

Yang

Menciptakannya 143:

‚Sesungguhnya nafsu itu sungguh banyak sekali memerintahkan pada
keburukan‛144.

Kedua, meyakini bahwa nafsu adalah pemutus terbesar dari Allah
swt145, demikian juga nafsu juga dapat dijadikan sebagai sarana terbesar
dalam me-wus}ulkan seseorang kehadirat Allah swt. Yakni, ketika nafsu
bersifat amma>rah bi al-su>’, maka dia selalu merasakan kelezatan dengan
berbuat maksiyat dan berlawanan dengan syara’; sedangkan setelah sese142

Baidan, Metoldologi Penafsiran al-Qur’a>n, 1.
Syaikh Abd Qadir ‘Isa, Haqaiq . . ., 86.
144
al-Qur’a>n, Yusuf (12): 53.
145
Ada empat hal yang dapat memutus seseorang dari kedekatan di sisi Allah Swt., pertama,
nafs; kedua, dunia, yakni tergila-gila dan bersandar pada dunia itu akan menjadi factor yang dapat
memutus kedekatan seseorang di sisi Allah Swt, jika ia dalam keadaan fakir ia akan sangat
perihatin dengannya sehingga akan melalaikan hatinya dari Allah, jika ia dalam keadaan kaya ia
akan silau dan tergiur dengannya sehingga ia lupa dari-Nya, sebagaimana firman Allah Swt. QS.
sAl-‘Alaq: 6-7, berbeda dengan seseorang yang mengeluarkan kecintaannya pada dunia dari
hatinya, maka tidakakan ada bahaya padanya, sebagaimana pernyataan Syaikh Abd Qadir alJilani ra: ‚Keleuarkan dunia dari hatimu, letakkanlah pada pucuk bajumu atau tanganmu, niscaya
tidak akan memabhayakanmu; ketiga, setan; keempat, makhluk, yakni melirik pujian atau cacian
mereka itu akan mengganggu perjalanan seseorang salik. Syaikh Abd Qadir ‘Isa, Haqaiq . . ., 86.
143
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orang ber-mujahadah dalam tazkiyat al-nafs, maka nafs akan menjadi
ridla dan diridlai, ia selalu merasakan gembira dengan ketaatan, menyesuaikan dengan syara’ dan terhibur dengan Allah swt. 146

Ketiga, terfokus pada penyakit dan kecacatan (maknawi>) yang
terdapat dalam hatinya sendiri, dan ia mempunyai kesungguhan dalam
membersihkan jiwanya, mengendalikan syahwat yang menyimpang dan
kebiasaan yang buruk, dan membiasakan dirinya untuk selalu taat dan
mendekatkan diri kehadirat Allah Swt. Oleh karena itu, tidak ada
sedikitpun waktu untuk mengoreksi kekurangan orang lain147.

Keempat, bertahap dalam menyucikan jiwanya sesuai dengan
kondisinya, setelah tiga langkah di atas, maka langkah berikutnya adalah

takhali> ‘an al-ma’a>s}i, yakni mengosongkan (membersihkan) kemaksiatan
dari tujuh anggota tubuhnya, yaitu lisan, dua telinga, dua mata, dua
tangan, dua kaki, perut dan farji. Kemudian tah}alli, yakni menghiasi tujuh
anggota tubuh itu dengan kebaikan dan ketaatan yang sesuai dengan
kondisinya. Tujuh anggota tubuh tersebut adalah jalur tol menuju hati,
jika yang datang adalah kemaksiatan maka kekeruhan, kegelapan dan
penyakitlah yang akan menjangkit dalam jiwanya; sebaliknya jika yang
datang adalah keta’atan, maka hati akan sembuh dan terpenuhi oleh
cahaya yang terang benderang148.

146

Syaikh Abd Qadir ‘Isa, Haqaiq . . ., 87.
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Ibid, 87.
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Kelima, selalu melakukan perubahan, dari sikap yang tercela
menuju sikap yang terpuji, dan dari sikap yang baik menuju ke yang
terbaik dan terpuji, tiada hentinya, laksana lautan tak bertepi. 149

Keenam, berguru kepada Syaikh (Guru Mursyid) yang ahli, dan
mengikuti segala perintahnya, sehingga akan tersingkap kekurangan dan
penyakit batinnya, atau akan disingkapkan oleh Syaikh kepadanya.
Tahapan keenam ini sangat baik dan utama dalam mencapai tazkiyat al-

nafs. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini sangat jarang sekali
ditemukan Syaikh yang ahli. Oleh karenanya, ada cara lain, yaitu mencari
teman yang salih dan mengetahui urusan ini, sehingga ia dijadikan
sebagai teman pada dirinya untuk memperhatikan, mengoreksi dan
mengingatkan kekurangan, kecacatan dan penyakit batinnya. Hal ini telah
dilakukan oleh para pembesar pemuka Agama Islam. Sayyidina Umar
telah melakukan cara ini, ia sealalu menanyakan kekurangan dirinya
kepada Sayyidina Salman al-Farisi dan Sayyidina Hudzaifah al-Yamani –

rad}ia Alla>hu ‘anhum-. Jika tidak menemukan teman yang shalih dan
mengetahui tentang tazkiyat al-nafs, maka ia memperhatikan ucapan para
kritikus terhadap dirinya, atau bahkan ucapan orang-orang yang hasud (iri
hati) kepada dirinya. Dari kritikan dan ucapan mereka dapat dijadikan
sebagai sesuatu yang berfaedah dan manfa’at dalam mengoreksi keku-

149

Ibid,88.
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rangan dan penyakit batin dirinya.150
6. Sarana Tazkiyat al-Nafs:
Tazkiyah hati dan jiwa hanya bisa dicapai melalui berbagai ibadah dan
amal perbuatan tertentu, apabila dilaksanakan secara sempurna dan memadai.
Pada saat itulah terealisir dalam hati sejumlah makna yang menjadikan jiwa
tersucikan dan memiliki sejumlah dampak dan hasil pada seluruh anggota
badan seperti lisan, mata, telinga dan lainnya. Hasil yang paling nyata dari
jiwa yang tersucikan ialah adab dan mu'amalah yang baik kepada Allah dan
manusia. Kepada Allah berupa pelaksanaan hak-hak-Nya termasuk di
dalamnya mengorbankan jiwa dalam rangka jihad di jalan-Nya. Sedangkan
kepada manusia, sesuai dengan ajaran, tuntutan maqam dan taklif Ilahi. Jadi,
tazkiyah memiliki berbagai sarana seperti shalat, infaq, puasa, haji, tilawah alQur'an dzikir, bersholawat keharibaan Baginda Habibillah Rasulillah
Muhammad saw, tafakkur,

renungan, muhasabah, dan dzikrul-maut

(mengingat kematian)151.

7. Buah Tazkiyat Al-Nafs:
Apabila sarana tazkiyat al-nafs dilaksanakan secara sempurna dan
memadai, maka akan membawa pengaruh terhadap penyucian jiwa. Di antara
pengaruhnya ialah terealisirnya tauhid, ikhlas, shabar, syukur, cemas, harap,
santun, jujur kepada Allah dan cinta kepada-Nya, di dalam hati. Dan
150
151

Imama al-Ghazali, Murshid al-A>min, (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 126.
Sa’id Hawa, Al-Mustakhlash Fi Tazkiyah al-Anfas, (Kairo: Da>r al-Sala<m, 2001), 9.
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terhindarkannya dari hal-hal yang bertentangan dengan semua hal tersebut
seperti riya', 'ujub, ghurur, marah karena nafsu atau karena setan. Dengan
demikian jiwa menjadi tersucikan lalu hasil-hasilnya nampak pada terkendalikannya anggota badan sesuai peritah Allah dalam berhubungan dengan
keluarga, tetangga, masyarakat dan manusia152.
B. Klasifikasi Ayat-Ayat Tazkiyat al-Nafs
Term tazkiyat al-nafs merupakan tarki>b id}afi>153 yang terdiri dari dua
kata, pertama kata tazkiyah dan yang kedua kata al-nafs. Penelusuran term

tazkiyat al-nafs dalam al-Qur’a>n dengan dua langkah:
Pertama; dengan kata kunci ‚tazkiyah‛ dan derivasinya, baik yang
berhubungan langsung dengan al-nafs berupa ism z}a>hir atau ism d}ami>r (kata
ganti), atau tidak berhubungan langsung, sebab tidak sedikit pengungkapan

‚tazkiyah‛ yang secara lahir tidak berhubungan langsung dengan kata al-nafs
atau d}ami>r yang kembali padanya, sementara secara kenyataan menunjuk pada
makna tazkiyat al-nafs. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:
         
“Dan barangsiapa mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri
untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu)”.154
Ayat ini mempertegas bahwa kata tazakka> yang secara lahir tidak
berhubungan langsung dengan kata al-nafs itu pada hakikatnya menunjuk

152
153
154

Ibid, 10.

Yaitu, susunan atau gabungan dua kata benda yang menetapkan kata yang kedua di-i’rabi jerr.
al-Qur’a>n, Fa>t}ir (35): 18.
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pada makna tazkiyat al-nafs.
Pengungkapan term tazkiyah dan segala kata jadiannya dalam alQur’a>n dapat dikelompokkan menurut: (1) bentuk kata, (2) urutan mus}haf,
(3) tartib nuzu>l, makiyyah dan madaniyyahnya, dan (4) makna-makna yang
muncul (sub tema sentral).
1. Term tazkiyah menurut bentuknya
Term tazkiyah dengan semua derivasinya dalam al-Qur’a>n terdapat
sebanyak 59155, dengan perincian sebagai berikut:
a. Bentuk fi’l ma>d}i> diulang sebanyak enam kali, yaitu:
1) Menggunakan kata zaka> diulang sekali, yaitu QS. al-Nu>r (24): 21:
           
             
           
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka
sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji
dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih
(dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya,
tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui‛.156
2) Menggunakan kata zakka>ha> diulang sekali, yaitu QS. al-Shams (91): 9.

155

Hitungan dan perincian ini, penulis merujuk pada Muhammad Fu’a>d Abd Ba>qi>, al-Mu’jam alMufahras li Alfaz} al-Qur’a>n, (Bairut: Da>r al-Fikr, 1987) ,331 dan Sayyid Ahmad al-Aidarus,
Mifta>h} al-Rah}ma>n Fi al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n, (Jakarta: Da>r al-Kutub alIslamiyah, 2012), 402-403.
156
al-Qur’a>n, al-Nu>r (24): 21.

73

         
"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan
Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. 157
3) Menggunakan kata tazakka> diulang tiga kali, yaitu: T}a>ha> (20): 76,

Fa>t}ir (35): 18, al-A’la> (87): 14
             
“(Yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka
kekal di dalamnya. dan itu adalah Balasan bagi orang yang bersih (dari
kekafiran dan kemaksiatan)”.158
                 
             
      
“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika
seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul
dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri
peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya
(sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan shalat. dan
Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri
untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali(mu)”.159
    
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan
beriman)”.160
b. Bentuk fi’il mud}a>ri’ diulang sebanyak 15 kali, yaitu:
1) Menggunakan kata tuzakku> diulang sekali dalam QS. al-Najm (53): 32.

157

al-Qur’a>n, al-Shams (91): 9.
al-Qur’a>n, T}a>ha> (20): 76.
159
al-Qur’a>n, Fa>t}ir (35): 18.
160
al-Qur’a>n, al-A’la> (87): 14.
158
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“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji
yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu
Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu
masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan
dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.161
2) Menggunakan kata tuzakki>him diulang sekali, yaitu: QS. al-Taubah
(9): 103.
              
   
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.162
3) Menggunakan kata yuzakku>na diulang sekali dalam QS. Al-Nisa>’ (4):
49:
               
‚Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya
bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya
dan mereka tidak aniaya sedikitpun‛.163
4) Menggunakan kata yuzakki> diulang dua kali, yaitu: QS. Al-Nisa>’ (4):
49 dan al-Nu>r (24): 21:
161

al-Qur’a>n al-Najm (53): 32.
al-Qur’a>n, al-Taubah (9): 103.
163
al-Qur’a>n, al-Nisa>’ (4): 49.
162
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‚Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan
mereka tidak aniaya sedikitpun‛.
            
             
          
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka
sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan
yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya
kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari
perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah
membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui”.164
5) Menggunakan kata yuzakki>kum diulang sekali, yaitu: QS. al-Baqarah
(2): 151
         
       
“Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan
kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa
yang belum kamu ketahui”.165
6) Menggunakan kata yuzakki>him diulang

lima kali, yaitu: QS. al-

Baqarah (2): 129, 174, A>li ‘Imra>n (3): 77, 164, al-Jum’at (62):2:

164
165

al-Qur’a>n, al-Nu>r (24): 21.
al-Qur’a>n, al-Baqarah (2): 151.
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‚Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur’a>n) dan al-Hikmah (AsSunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Kuasa lagi Maha Bijaksana‛.166
             
            
   
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang
sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke
dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada
mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka
siksa yang Amat pedih”.167
              
            
“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak
mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata
dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat
dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang
pedih”.168
             
           
“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab
166

al-Qur’a>n, al-Baqarah (2): 129.
al-Qur’a>n, al-Baqarah (2): 174.
168
al-Qur’a>n, A>li ‘Imran (3): 77.
167
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dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.169
           
         
“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka al-Kitab dan al-Hikmah (alSunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata”.170
7) Menggunakan kata tazakka> 171 diulang sekali, yaitu: QS. al-Na>zi’a>t (79):
18:
      

“Dan Katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk
membersihkan diri (dari kesesatan)".172
8) Menggunakan kata yatazakka> diulang dua kali, yaitu: QS. Fa>t}ir (35):
18, al-Lail (92): 18
         

“Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah
kembali(mu)”.173
    
“Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya”.174
9) Menggunakan kata yuzzakka> diulang dua kali, yaitu: QS. ‘Abasa (80):
3 dan 7:
169

al-Qur’a>n, A>li ‘Imran (3):164.
al-Qur’a>n, al-Jum’at (62): 2.
171
Tazakka pada ayat ini berbentuk fi’il mudari’ dengan indicator dimasuki huruf an mas}dariyah,
mengikuti wazan tatafa’alu, dengan membuang huruf ta’ karena untuk meringankan bacaan. Baca
Alfiyah Ibn Malik,….
172
al-Qur’a>n, al-Na>zi’a>t (79): 18.
173
al-Qur’a>n, Fa>t}ir (35): 18.
174
al-Qur’a>n, al-Lail (92): 18.
170
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“Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)”.175
    

“Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri
(beriman).”176
c. Bentuk isim tafd}i>l dengan menggunakan kata azka>, diulang sebanyak
empat kali, yaitu: QS. al-Kahfi (18): 19, al-Baqarah (2): 232, al-Nu>r
(24): 28 dan 30:
             
             
           
 
“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya
di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah
berapa lamakah kamu berada (di sini?)", mereka menjawab: "Kita berada
(di sini) sehari atau setengah hari", berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini), maka suruhlah
salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih
baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah
dia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun”.177
           
              

175

al-Qur’a>n, ‘Abasa (80): 3.
al-Qur’a>n, ‘Abasa (80): 7.
177
al-Qur’a>n, al-Kahfi (18): 19.
176
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara
yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman
di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan
lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.178
              
          
“Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu
masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu:
"Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih
bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.179
             
   
‚Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat".180
d. Bentuk isim fa>’il

dengan menggunakan kata zakiyy dan zakiyyah,

diulang masing-masing sekali, yaitu: QS. Maryam (19): 19 dan al-Kahfi
(18) 74:
         
“Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan
Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci"181.

178

al-Qur’a>n, al-Baqarah (2): 232.
al-Qur’a>n, al-Nu>r (24): 28.
180
Ibid, 30.
181
al-Qur’a>n, Maryam (19): 19.
179
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“Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan
seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa
kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang
lain? sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". 182
e. Bentuk masdar diulang sebanyak 32 kali, akan

tetapi, yang penulis

ungkap hanya dua, yaitu pada QS. al-Kahfi (18): 81 dan QS. Maryam
(19): 13. Sedangkan bentuk zakah dan al-zakah yang berjumlah 30 itu
tidak penulis sebutkan, sebab menunjukkan makna zakat yang sudah
menjadi istilah ulama’ fiqih 183, dengan indikator selalu dibarengi dengan al-s}alah atau al-i>ta’ dan yang seakar kata dengannya.
         
“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka
dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih
dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)”.184
       
“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari
dosa), dan ia adalah seorang yang bertakwa”.185
Term tazkiyyah dengan segala derivasinya di atas dapat disajikan dalam
bentuk table di bawah ini:

182

al-Qur’a>n, al-Kahfi (18) 74.
Yakni, perbuatan mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan Syari’at dan
dialokasikan pada sasaran yang telah ditentukan oleh syari’at. Hal ini karena ada indicator
dibarengkan dengan kata al-s}alah atau i>ta>’ dengan derifasinya. Oleh karena itu, bentuk al-zaka>h
yang perlu diungkap hanya dua, sehingga semuanya tinggal 59 – 30 = 29 tempat.
184
al-Qur’an, al-Kahfi (18): 81
185
al-Qur’an, Maryam (19): 13.
183
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Tabel 1

No

Bentuk
Term

Jm

Surah

1
2
3
4
5
6

zaka>
zakka>ha>
Tuzakku>
Tuzakki>him
Yuzakku>na
Yuzakki>

1
1
1
1
1
2

7

Yuzakki>kum

1

8

Yuzakki>him

5

3

al-Nu>r
al-Shams
al-Najm
Al-Taubah
Al-Nisa>’
Al-Nisa>’
al-Nu>r
alBaqarah
alBaqarah
alBaqarah
A>li ‘imra>n
A>li ‘imra>n
Al-Jum’at
T}aha

1

11

Tazakka>
(fi’il
mud}ari’)
Yatazakka>

12

Yazzakka>

2

13

Azka>

4

9

10

14
15
16

Tazakka>
(fi’il mad}i)

2

Zakiyy
Zakiyyah
al-zaka>h

1
1
2

Jumlah

29

NO
TM
24
91
53
9
4
4
24
2

No
TN
102
26
23
113
92
92
102
87

Ayat

Mk

Md

21
9
32
103
49
49
21
151

Mk
MK
-

Md
Md
Md
Md
Md
Md

2

87

129

-

Md

2

87

174

-

Md

3
3
62
20

89
89
110
45

77
164
2
76

Mk

Md
Md
Md
-

Fa>t}ir
al-A’la>
al-Na>zi’a>t

35
87
79

43
8
81

18
14
18

Mk
Mk
Mk

-

Fa>t}ir
al-Lail
‘Abasa
‘Abasa
alBaqarah
al-Kahfi
al-Nu>r
al-Nu>r
Maryam
al-Kahfi
al-Kahfi
Maryam

35
92
80
80
2

43
9
24
24
87

18
18
3
7
232

Mk
Mk
Mk
Mk
-

Md

18
24
24
19
18
18
19

69
102
102
44
69
69
44

19
28
30
19
74
81
13

Mk
Mk
Mk
Mk
Mk

Md
Md
-
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Keterangan singkatan:
Jm
: jumlah
No TM
:Nomer tartib Mus}haf, yakni urutan surah dalam alQur’a>n dimulai dari surah al-Fa>tihah dan berakhir dengan
surah al-Na>s.
No TN
:Nomer tartib Nuzu>l, yakni urutan surah dalam al-Qur’a>n
dimulai dari surah al-‘Alaq dan berakhir dengan surah alNas}r186.
Mk
: Makiyah, yaitu ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah
Saw hijrah ke Madinah.
Mk
:Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun setelah
Rasulullah Saw hijrah ke Madinah187.
Tabel di atas menunjukkan bahwa term ‚tazkiyah dan derifasinya
yang menunjuk pada makna tazkiyat al-nafs‛ diungkap dalam al-Qur’a>n
sebanyak 29 kali, terdiri dari makiyah sebanyak 15, dan madaniyah
sebanyak 14 kali. Sedangkan pengungkapan ‚tazkiyah dan derifasinya‛
dengan menggunakan 5 bentuk, yaitu:
a. Bentuk fi’il ma>d}i> diulang sebanyak enam kali, yaitu: 1) Menggunakan
kata zaka> diulang sekali, yaitu QS. al-Nu>r (24): 21; 2) Menggunakan
kata zakka>ha> diulang sekali, yaitu QS. al-Shams (91): 9; 3)
Menggunakan kata tazakka> diulang tiga kali, yaitu: T}a>ha> (20): 76,

Fa>t}ir (35): 18, al-A’la> (87): 14.
b. Bentuk fi’il mud}ar> i’ diulang sebanyak 15 kali, yaitu: 1) Menggunakan
kata tuzakku> diulang sekali dalam QS. al-Najm (53): 32; 2)

186

Urutan surah-surah dalam al-Qur’a>n berdasarkan tertib Mus}haf dan nuzu>l dapat dilihat pada
Muhammad ‘Izzah Darwazah, al-Tafsi>r al-H}adi>th: al-Suwar Murattab H}asb al-Nuzul, (Kairo Isa
al-Ba>bi> al-H}alibi> wa Shuraka’uhu>), 14-15.
187
Kelompok makiyyah dan madaniyyah ayat-ayat dalam al-Qur’a>n dapat dilihat pada
Muhammad Fu’a>d Abd Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} al-Qur’a>n, (Bairut: Da>r al-Fikr,
1987) ,331.
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Menggunakan kata tuzakki>him diulang sekali, yaitu: QS. al-Taubah
(9): 103. 3) Menggunakan kata yuzakku>na diulang sekali dalam QS.
Al-Nisa>’ (4): 49; 4) Menggunakan kata yuzakki> diulang dua kali,
yaitu: QS. Al-Nisa>’ (4): 49 dan al-Nu>r (24): 21; 5) Menggunakan kata

yuzakki>kum diulang sekali, yaitu: QS. al-Baqarah (2): 151; 6)
Menggunakan kata yuzakki>him diulang

lima kali, yaitu: QS. al-

Baqarah (2): 129, 174, A>li ‘Imra>n (3): 77, 164, al-Jum’at (62):2; 7)
Menggunakan kata tazakka> diulang sekali, yaitu: QS. al-Na>zi’a>t (79):
18; 8) Menggunakan kata yatazakka> diulang dua kali, yaitu: QS. Fa>t}ir

(35): 18, al-Lail (92): 18; 9) Menggunakan kata yuzzakka> diulang dua
kali, yaitu: QS. ‘Abasa (80): 3 dan 7.
c. Bentuk isim tafdl>il dengan menggunakan kata azka>, diulang sebanyak
empat kali, yaitu: al-Kahfi (18): 19, al-Baqarah (2): 232, al-Nu>r (24):
28 dan 30.
d. Bentuk isim fa>’il dengan menggunakan kata zakiyy dan zakiyyah,
diulang masing-masing sekali, yaitu: QS. Maryam (19): 19 dan al-

Kahfi (18) 74.
e. Bentuk masdar diulang sebanyak 32 kali, Akan tetapi, yang penulis
ungkap hanya dua, yaitu pada QS. al-Kahfi (18): 81 dan surat Maryam
(19): 13. Sedangkan bentuk zakah dan al-zakah yang berjumlah 30 itu
tidak penulis sebutkan, sebab menunjukkan makna zakat yang sudah
menjadi istilah ulama’ fiqih, dengan indicator selalu dibarengi dengan
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al-s}alah atau al-i>ta’ dan yang seakar kata dengannya.
Adapun ayat-ayat al-Qur’a>n yang di dalamnya mengandung term

tazkiyyat dengan derifasinya berdasarkan urutan pola dan bentuk dapat
disajikan dan dilihat dalam lampiran 1.
2. Term tazkiyah berdasarkan urutan mus}haf:
Tujuan penyajian term tazkiyah dalam bentuk tabel berdasarkan
urutan mus}haf adalah untuk memudahkan cara pencarian kandungan makna

tazkiyah dengan segala permasalahannya dalam kitab-kitab tafsir, sebab
kitab-kitab tafsir pada umumnya juga menggunakan urutan mus}haf dalam
pemaparannya, terutama kajian mengenai asba>b al-nuzu>l dan muna>sabah
ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Lihat tabel di bawah ini.
Tabel 2
No

Bentuk
Term

Surah

1

Yuzakki>him

2

Yuzakki>kum

3

Yuzakki>

4

Azka>

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yuzakki>
Yuzakki>
Yuzakku>na
Yuzakki>
Tuzakki>him
Azka>
Zakiyyah
al-zaka>h
al-zaka>h

alBaqarah
alBaqarah
alBaqarah
alBaqarah
A>li ‘imra>n
A>li ‘imra>n
Al-Nisa>’
Al-Nisa>’
Al-Taubah
al-Kahfi
al-Kahfi
al-Kahfi
Maryam

NO
TM
2

No
TN
87

Ayat

Mk

Md

129

-

Md

2

87

151

-

Md

2

87

174

-

Md

2

87

232

-

Md

3
3
4
4
9
18
18
18
19

89
89
92
92
113
69
69
69
44

77
164
49
49
103
19
74
81
13

Mk
Mk
Mk
Mk

Md
Md
Md
Md
Md
-
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zakiyyan
Tazakka>
(fi’il mad}i)
Yuzakki>
zaka>
Azka>
Azka>
Yatazakka>
Tazakka>
(fi’il mad}i)
Tuzakku>
Yuzakki>
Tazakka>
(fi’il
mud}ari’)
Yazzakka>
Yatazakka>
Tazakka>
(fi’il mad}i)
zakka>ha>
Yatazakka>

Maryam
T}aha

19
20

44
45

19
76

Mk
Mk

-

al-Nu>r
al-Nu>r
al-Nu>r
al-Nu>r
Fa>t}ir
Fa>t}ir

24
24
24
24
35
35

102
102
102
102
43
43

21
21
28
30
18
18

Mk
Mk

Md
Md
Md
Md
-

al-Najm
Al-Jum’at
al-Na>zi’a>t

53
62
79

23
110
81

32
2
18

Mk
Mk

Md
-

‘Abasa
‘Abasa
al-A’la>

80
80
87

24
24
8

3
7
14

Mk
Mk
Mk

-

al-Shams
al-Lail

91
92

26
9

9
18

Mk
Mk

-

Tabel kedua di atas menunjukkan urutan surat-surat yang mengandung
term tazkiyah dan derivasinya berdasarkan urutan mus}haf; pertama, kedua,

ketiga dan keempat, QS. al-Baqarah [2/87]: 129, 151, 174, 232, yaitu surah
ke 2 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 87 berdasarkan tartib nuzul, dan
tergolong ayat madaniyah; kelima dan keenam, QS. A>li ‘Imra>n [3/89]: 77,
164, yaitu surah ke 3 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 89 berdasarkan
tartib nuzul, dan tergolong ayat madaniyah; ketujuh dan kedelapan, QS. alNisa>’ [4/92]: 49, 49, yaitu surah ke 4 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer
92 berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat madaniyah; kesembilan,
QS. al-Taubah [9/113]: 103, yaitu surah ke 9 berdasrkan urutan mus}haf
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dan nomer 113 berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat madaniyah;

kesepuluh, sebelas dan dua belas, QS. al-Kahfi [18/69]: 19, 74, 81, yaitu
surah ke 18 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 69 berdasarkan tartib
nuzul, dan tergolong ayat makiyah; ketiga belas dan keempat belas, QS.
Maryam [19/44]: 13, 19, yaitu surah ke 19 berdasrkan urutan mus}haf dan
nomer 44 berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat makiyah;

kelimabelas, QS. T}aha [20/45]: 76, yaitu surah ke 20 berdasrkan urutan
mus}haf dan nomer 45 berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat
makiyah. keenambelas, ketujuhbelas dan delapan belas,

QS. al-Nu>r

[24/102]: 21, 21, 28, 30, yaitu surah ke 24 berdasrkan urutan mus}haf dan
nomer 102 berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat madaniyah;

keduapuluh dan kedua puluh satu, QS. Fa>t}ir [35/43]: 18, 18, yaitu surah ke
35 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 43 berdasarkan tartib nuzul, dan
tergolong ayat makiyah; keduapuluh dua, QS. al-Najm [53/23]: 32, yaitu
surah ke 53 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 23 berdasarkan tartib
nuzul, dan tergolong ayat makiyah; kedua puluh tiga, QS. al-Jum’at
[62/110]: 2, yaitu surah ke 62 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 110
berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat madaniyah; kedua puluh

empat, QS. al-Na>zi’a>t [79/81]: 18, yaitu surah ke 79 berdasrkan urutan
mus}haf dan nomer 81 berdasarkan tartib nuzul, dan tergolong ayat
makiyah; kedua puluh lima dan dua puluh enam, QS. ‘Abasa [80/24]: 3,7,
yaitu surah ke 80 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 24 berdasarkan
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tartib nuzul, dan tergolong ayat makiyah; kedua puluh tujuh, QS. al-A’la>
[87/8]: 14, yaitu surah ke 87 berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 8
berdasarkan tartib nuzu>l, dan tergolong ayat makiyah;

kedua puluh

delapan, QS. al-Shams [91/26]: 9, yaitu surah ke 91 berdasrkan urutan
mus}haf dan nomer 26 berdasarkan tartib nuzu>l, dan tergolong ayat
makiyah; kedua puluh sembilan, QS. al-Lail [92/9]: 18, yaitu surah ke 92
berdasrkan urutan mus}haf dan nomer 9 berdasarkan tartib nuzul, dan
tergolong ayat makiyah.
Pengungkapan al-Qur’a>n yang di dalamnya terdapat term tazkiyah
dengan segala derivasinya sesuai dengan urutan mus}haf dapat dipaparkan
dan dilihat dalam lampiran 2.
3. Term tazkiyah berdasarkan tartib nuzu>l, makiyah dan madaniyahnya:
Penafsiran al-Qur’a>n dengan pendekatan metode tematik, antara
lain didasarkan pada langkah-langkah penyusunan ayat-ayat al-Qur’a>n
yang menjadi focus kajian sesuai dengan urutan nuzu>l maupun kronologis.
Berikut ini di sajikan term tazkiyah berdasarkan tartib nuzu>l, makiyah
dan madaniyah-nya:
Tabel 3:
No

Bentuk
Term

Surah

1

Tazakka>
(fi’il mad}i)
Yatazakka>

2

NO
TM
87

Ayat

Mk

Md

al-A’la>

No
TN
8

14

Mk

-

al-Lail

9

92

18

Mk

-
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tuzakku>
Yatazakka>
Yazzakka>
zakka>ha>
Yatazakka>
Tazakka>
(fi’il mad}i)
Zakiyyan
al-zaka>h
Tazakka>
(fi’il mad}i)
Azka>
al-zaka>h
Zakiyyah
Tazakka>
(fi’il
mud}ari’)
Yuzakki>him

al-Najm
‘Abasa
‘Abasa
al-Shams
Fa>t}ir
Fa>t}ir

23
24
24
26
43
43

53
80
80
91
35
35

32
7
3
9
18
18

Mk
Mk
Mk
Mk
Mk
Mk

-

Maryam
Maryam
T}aha

44
44
45

19
19
20

19
13
76

Mk
Mk
Mk

-

al-Kahfi
al-Kahfi
al-Kahfi
al-Na>zi’a>t

69
69
69
81

18
18
18
79

19
81
74
18

Mk
Mk
Mk
Mk

-

87

2

129

-

Md

87

2

151

-

Md

87

2

174

-

Md

87

2

232

-

Md

alBaqarah
Yuzakki>kum
alBaqarah
Yuzakki>
alBaqarah
Azka>
alBaqarah
Yuzakki>
A>li ‘imra>n
Yuzakki>
A>li ‘imra>n
Yuzakki>
Al-Nisa>’
Yuzakku>na
Al-Nisa>’
Yuzakki>
al-Nu>r
zaka>
al-Nu>r
Azka>
al-Nu>r
Azka>
al-Nu>r
Yuzakki>
Al-Jum’at
Tuzakki>him Al-Taubah
Tabel ketiga di atas

89
3
77
Md
89
3
164
Md
92
4
49
Md
92
4
49
Md
102
24
21
Md
102
24
21
Md
102
24
30
Md
102
24
28
Md
110
62
2
Md
113
9
103
Md
menunjukkan urutan surat-surat yang

mengandung term tazkiyah dan derivasinya berdasarkan tartib nuzu>l,

pertama, QS. al-A’la> [8/87]: 14, yaitu surah ke 8 berdasrkan tartib nuzu>l,
dan nomer 87 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah;
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kedua, QS. al-Lail [9/92]: 18, yaitu surah ke 9 berdasrkan tartib nuzu>l,
dan nomer 92 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah;

ketiga, QS. al-Najm [23/53]: 32, yaitu surah ke 23 berdasrkan tartib nuzu>l,
dan nomer 53 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah;

keempat dan kelima, QS. ‘Abasa [24/80]: 3, 7, yaitu surah ke 24
berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 80 berdasarkan urutan mus}haf, dan
tergolong ayat makiyah; keenam, QS. al-Shams [26/91]: 9, yaitu surah ke
26 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 91 berdasarkan urutan mus}haf, dan
tergolong ayat makiyah; ketujuh dan kedelapan, QS. Fa>t}ir [43/35]: 18, 18,
yaitu surah ke 43 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 35 berdasarkan
urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah; kesembilan dan kesepuluh,
QS. Maryam [44/19]: 19, yaitu surah ke 44 berdasrkan tartib nuzu>l, dan
nomer 19 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah;

kesebelas, QS. T}aha [45/20]: 76, yaitu surah ke 45 berdasrkan tartib nuzu>l,
dan nomer 20 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah;

keduabelas, ketigabelas dan empatbelas, QS. al-Kahfi [69/18]: 19, 81, 74,
yaitu surah ke 69 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 18 berdasarkan
urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah; kelimabelas, QS. al-Na>zi’a>t
[81/79]: 18, yaitu surah ke 81 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 79
berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat makiyah; keenambelas,

tujuhbelas, delapan belas, dan Sembilan belas, QS. al-Baqarah [87/2]:
129, 151, 174, 232, yaitu surah ke 87 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 2
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berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat madaniyah; keduapuluh
dan duapuluh satu, QS. A>li ‘imra>n [89/3]: 77, 164, yaitu surah ke 89
berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 3 berdasarkan urutan mus}haf, dan
tergolong ayat madaniyah; kedua puluh dua dan dua puluh tiga, QS. alNisa>’ [92/4]: 49, 49, yaitu surah ke 92 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer
4 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat madaniyah; keduapuluh

empat, dua puluh lima, dua puluh enam dan dua puluh tujuh, QS. al-Nu>r
[102 /24]: 21, 21, 28, 30, yaitu surah ke 102 berdasrkan tartib nuzu>l, dan
nomer 24 berdasarkan urutan mus}haf, dan tergolong ayat madaniyah;

kedua puluh delapan, QS. al-Jum’at [110/62]:2, yaitu surah ke 110
berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 62 berdasarkan urutan mus}haf, dan
tergolong ayat madaniyah; kedua puluh Sembilan, QS. al-Taubat [113/9]:
103, yaitu surah ke 113 berdasrkan tartib nuzu>l, dan nomer 9 berdasarkan
urutan mus}haf, dan tergolong ayat madaniyah.
Pengungkapan al-Qur’a>n yang di dalamnya terdapat term tazkiyah
dengan segala derivasinya sesuai dengan tartib nuzu>l dapat dipaparkan
dan dilihat dalam lampiran 3.
4. Klasifikasi berdasarkan makna-makna (sub tema sentral) yang muncul
pada ayat-ayat tazkiyah:
Penafsiran al-Qur’a>n dengan pendekatan metode tematik, antara
lain didasarkan pada langkah menghimpun ayat-ayat yang mengandung
pengertian serupa, mengkompromikan antara yang ‘a>m dan yang kha>s},
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antara yang mut}laq dengan yang muqayyad, mengsingkronkan ayat-ayat
yang lahiriyahnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat na>sikh dan
mansu>kh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa
perbedaan dan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna
yang sebenarnya tidak tepat188.

Pengklompokan dan pengungkapan

makna-makna ini dapat digali dari term tazkiyat al-nafs dan derifasinya
dengan melihat siya>q al-kalam (rangkaian kalimah; sobyek, predikat dan
obyek) dan juga dengan mempertimbangkan tarti>b al-nuzu>l :
a. Fungsi dan kegunaan tazkiyat al-nafs, QS. al-A’la> (87/8): 14, al-

Shams (91/26): 9 dan T}a>ha> (20/45): 76:
    

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan
beriman)”.189
Yakni, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dengan
iman, dan memurnikan amalnya untuk Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, serta selalu ingat akan keagungan dan kebesaran
Tuhannya, sehingga ia khusyu‟ dalam sholat dan mengikuti perintahNYa.190
         
"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan
Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.191
188

Al-Farmawi>, al-Bida>yah…, 45.
al-Qur’a>n, al-A’la> (87): 14.
190
al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 3, 1391.
191
al-Qur’a>n, al-Shams (91): 9.
189
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Ayat ini merupakan jawab dari sumpah, yakni, sungguh beruntung dan
bahagia orang yang telah menyucikan jiwanya dengan ta‟at kepada
Allah swt, dan menyucikannya dari kotoran maksiat dan dosa. Sungguh
rugi dan menyesal orang yang mengotori jiwanya dengan kekufuran
dan maksiat serta melakukan hal-hal yang dapat mengahncurkan
jiwanya, sebab seorang yang tunduk pada hawa nafsunya dan durhaka
terhadap Tuhannya, maka ia jatuh dari martabat orang-orang yang
berakal sehat, sehingga masuk dalam golongan orang-orang yang
bodoh.192
             
“(Yaitu) syurga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya,
mereka kekal di dalamnya. dan itu adalah Balasan bagi orang yang
bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan)”.193
Yakni, barang siapa bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan
beriman, mengesakan dan beramal s}alih, melakukan perintah dan
menjahui larangan, maka meraka akan dianugerahi kedudukan yang
tinggi di sisi Tuhannya, yaitu keabadian di surge. Itulah balasan
orang-orang yang telah menyucikan jiwanya dari kotoran kufur dan
maksiat. Dalam sebuah Hadith dijelaskan: “Surga memiliki seratus
derajat, jarak satu derajat dengan derajat yang lain laksana antara
langit dengan bumi, dan derajat yang paling tinggi adalah Firdaus,

192
193

al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 3, 1405.
al-Qur’a>n, T}a>ha> (20): 76.
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oleh karena itu, mintalah kepada Allah surge Firdaus”. 194
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang ber-tazkiyat al-nafs
akan meraih kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat,
serta dibalas oleh Allah dengan dianugerahi surga „Adn.
b. Metode dan sarana tazkiyat al-nafs, QS. al-Lail (92/9): 18, al-Kahfi
(18/69): 19, al-Baqarah (2/87): 174, 232,

A>li ‘Imran (3/89): 77, al-

Nu>r (24/102): 21, 28, 30, al-Taubah (9/113): 103:
    

“Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya”.195
Yakni, orang yang takwa dan bersih jiwanya akan dijauhkan dari siksa
api neraka yang sangat panas, yaitu orang yang mengingfakkan
hartanya dalam jalan kebaikan agar jiwanya menjadi bersih. 196

            
            
           
   
“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara
mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)", mereka
menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari", berkata
(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu
berada (di sini), maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk
194

al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 2, 656.
al-Qur’a>n, al-Lail (92): 18.
196
al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 3, 1409.
195
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pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia
melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemahlembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada
seorangpun”.197
Ungkapan ‚azka> t}a’a>m‛ makanan yang halal dan bergizi.198 Kehalalan
makanan akan mempengaruhi jiwa seseorang, sehingga hatinya
lembut dan mudah menerima kebaikan darimanapun datangnya.
Demikian juga sebaliknya makanan yang haram akan mengeraskan
hati seseorang, sehingga ia sulit menerima kebaikan ,bahkan melebihi
kerasnya batu. Dalam sebuah Hadith dijelaskan diantara factor
tertolaknya do‟a seseorang adalah makanan yang ia makan adalah
haram, dan minuman yang ia minum haram, serta pakaian yang ia
pakaian haram. 199
            
            
    
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang
sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak
menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan
berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan
mereka, dan bagi mereka siksa yang Amat pedih”.200
Ungkapan ‚wa la> yuzakki>him‛

197

al-Qur’a>n, al-Kahfi (18): 19.
al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 2, 622.
199
Baca al-Nawawi, al-Arba’in al-Nawawi.
200
al-Qur’a>n, al-Baqarah (2): 174.
198

yakni, orang-oarang yang telah
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memanipulasi kebenaran wahyu demi meraih materi, kelak di akhirat
perut mereka akan dipenuhi api, sebab memakan harta haram akan
menyebabkan seseorang masuk neraka, mereka juga tidak disucikan
jiwa mereka dari kotoran dosa dan mereka akan mendapatkan siksaan
yang amat pedih. 201
           
             
          
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui”.202
Ungkapan “azka>” yakni, mengambil dan menerima bimbingan alQur‟an serta menjalankan perintah Allah swt agar bermanfaat dan
akan menjadikan jiwa seseorang bersih dari dosa-dosa. 203
            
           
  
“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu
tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan
201
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berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka
pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi
mereka azab yang pedih”.204
           
            
            
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan,
maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang
keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan
rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari
kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selamalamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.205
Yakni, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah dan jalan setan
berupa menyebarluaskan kekejian dan propaganda kebohongan.
Barangsiapa

yang

mengikuti

langkah-langkah

setan,

maka

sesungguhnya setan itu menyesatkan manusia dengan menyuruh
mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. wahai orangorang yang beriman! Jika tidak karena kurnia Allah dan rahmat-Nya
kepada kamu sekalian dengan member taufik untuk bertaubat yang
dapat melebur dosa-dosa dan dengan disyari’atkannya hudu>d yang
dapat menghapus kesalahan, niscaya tidak seorangpun dari kamu
bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-
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lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya
dengan anugerah, karunia dan rahmat-Nya, yang berupa taufik untuk
bertaubatan nasuha dan diterimanya taubat. Dan Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui. 206
             
           
“Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah
kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan
kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu
lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.207
Yakni, ketika Allah swt melarang menuduh zina terhadap orang-orang
yang bersih dan terjaga hatinya dari perkara yang negative dan keji,
dan secara realita penyebab prasangka buruk dalam hal ini adalah
percampuran antara lelaki dan perempuan atau berduaan ditempat atau
dan waktu yang sunyi, maka Allah swt membimbing orang-orang
yang beriman tentang etika masuk rumah, diantaranya minta ijin dan
memberi salam kepada penghuni rumah ketika mau masuk, tidak
memasuki rumah ketika tidak ada penghuninya, dan pulang ketika
disuruh pulang. Melakukan tuntunan Allah berupa etika masuk dan
keluar rumah orang lain akan menjadikan jiwa seseorang menjadi
bersih. 208
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‚Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 209
Yakni, menjaga mata dari melihat orang perempuan bukan mahram,
menjaga farji dari zina, menutup aurat, itu akan menyucikan dan
membersihkan hati, menjaga agama, dan melindungi agar tidak
terjerumus dalam perbuatan terlarang, sesungguhnya Allah Maha
melihat lagi waspada terhadap mereka dan aktifitas mereka, tidak ada
sedikitpun yang samar bagi-Nya, sehingga sudah seharusnya bagi
orang yang beriman agar taqwa kepada Allah baik dalam kondisi
sendirian atau pada hal layak ramai. Melihat wantita selain mahram
merupakan potensi yang membangkitkan syahwat dan perbuatan
yang mesum, oleh karena itu dalam ayat diatas Allah mendahulukan
akan pentingnya menjaga mata.210
            
     
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.211
209
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Yakni, shodaqoh atau dan zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk
membersihkan dan menyucikan jiwa seseorang dari dosa dan mara
bahaya. Dengan shodaqoh atau dan zakat kebaikan-kebaikan
seseorang akan bertambah dan berkembang tumbuh subur, sehingga
ia akan meraih derajat orang-orang yang ikhlas dan berbudi pekerti
mulia dan luhur. Bagi penglola, amil, atau dan penerima sodaqoh atau
dan zakat dianjurkan mendoakan pemberi sodaqoh atau dan zakat,
dan Allah akan menurunkan ketenangan, ketentraman serta rahmat
kepadanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan mereka dan
maha mengetahui niat mereka.212
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa di antara sarana

tazkiyat al-nafsi adalah iman, beramal s}alih, melakukan kewajiban
seperti zakat, bershadaqoh, infak, tidak mengikuti langkah setan,
tidak menyembunyikan kebenaran, menjual agama dengan harta
benda, sumpah palsu, memakan makanan yang halal, melakukan
syari’at Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, berakhlak alkarimah (seperti etika masuk rumah orang lain, etika menjaga diri
dan yang lain).
c. Memuji diri sendiri akibat dari ‘ujub dan riya’: QS. al-Najm (53/23):
32 dan al-Nisa>’ (4/92): 49:

212
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“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan
keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya
Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui
(tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan
ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu
mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang
orang yang bertakwa”.213
Yakni, Allah menuturkan sikap orang-orang yang bertakwa, yaitu
mereka menjahui dosa-dosa besar seperti syirik, membunuh dan
memakan harta anak yatim, serta menjahui perbuatan yang keji, yakni
perkara yang dinilai keji oleh akal dan agama seperti zina dan
menikahi isteri orang lain. Jika hal itu dilakukan, maka Allah akan
mengampuni

dosa-dosa

mereka,

sesungguhnya

rahmat

Allah

mencakup segala sesuatu dan ampunan Allah sangat luas terhadap
orang-orang yang mau bertaubat, dan janganlah berprasangka buruk
kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui keberadaan manusia
sebelum mereka diciptakan dan ketika mereka dalam kandungan,
sehingga Allah Maha tahu siapa yang akan bertaqwa, celaka, beriman,
kafir, berbuat baik atau durhaka. Oleh karena itu janganlah mereka
memuji diri mereka yang didorong oleh rasa bangga dan sombong,
atau mengkalim diri mereka sempurna dan taqwa, sebab nafs itu
213
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mempunyai sifat yang rendah dan hina, ketika dipuji maka ia akan
tertipu daya.214
               
‚Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya
bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakiNya dan mereka tidak aniaya sedikitpun‛. 215
Yakni, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang yang
memuji diri mereka dan mereka menganggap diri mereka sebagai
orang yang taat dan taqwa. Pertanyaan ini adalah li al-ta’ji>b (mereka
dinilai aneh tidak sesuai dengan realita), menurut Qatadah mereka
adalah orang-orang Yahudi. Pengakuan mereka ditolak oleh Allah
dengan pernyataan ayat setelahnya.216
Ayat-ayat di atas menunjukkan pada bahwa seseorang yang
melakukan amal s}alih tidak sepatutnya ia membanggakan diri
sehingga ia memuji dirinya sendiri, apalagi jika seorang yang tidak
melakukan amal s}alih kemudian ia menganggap dirinya bersih seperti
yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab, maka hal itu sangat tidak
wajar.
d. Tazkiyat al-nafs sebagai upaya dan usaha manusia: QS. ‘Abasa
(80/24): 3, 7, Fa>t}ir (35/43): 18:
    
214
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“Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari
dosa)”.217
    

‚Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan
diri (beriman).‛218
         

“Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia
mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada
Allahlah kembali(mu)”.219
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa tazkiyat al-nafs
akan terwujud dengan kemauaan dan kesadaran serta usaha keras
seseorang.
e. Tazkiyat al-nafs sebagai bagian tugas pokok para Rasul dan misi
utama al-Qur’an; yaitu diungkapkan pada QS. al-Na>zi’a>t (79/81): 18,
al-Baqarah (2/87): 129, 151, A>li ‘Imra>n (3/89): 164, al-Jum’at
(62/110):2:
      

“Dan Katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk
membersihkan diri (dari kesesatan)".220
Katakanlah wahai musa! Apakah ada rasa senang dan ketertarikan bagimu
untuk membersihkan dan menyucikan jiwamu dari dosa?. 221
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‚Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur’a>n) dan al-Hikmah (AsSunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Kuasa lagi Maha Bijaksana‛.222
Ayat ini masih menjadi rangkaian ayat-ayat sebelumnya dan
merupakan pemberitaan Allah tentang

tatimmah (penutup atau

penyempurna) do’a Nabi Ibrahim223 dan Nabi Isma’il. Kini setelah beliau
dan putra beliau yang hadir ketika itu bermohon untuk diri mereka, kini
mereka bermohon untuk anak cucu mereka. Tuhan kami! Utuslah pada
kalangan mereka baik anak cucu kami maupun bukan, wa al-hasil untuk
semua masyarakat sejak dijumpainya hingga akhir zaman seorang Rasul
dari anak cucu kami yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayatMu yang terbentang di alam raya, dan terus mengajarkan kepada mereka
al-Qur’an dan al-Hikmah (Sunnah, atau kebijakan, dan kemahiran
melaksanakan hal yang mendatangkan manfa’at serta menolak mud}arat)
serta

menyucikan

jiwa

mereka

dari

segala

macam

kekotoran,

kemunafikan dan penyakit-penyakit jiwa dengan aneka tuntunan.
Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, sehingga tidak ada yang
dapat membatalkan kehendak-Mu, lagi Maha bijaksana, sehingga tidak
ada yang tidak wajar atau keliru dalam ketetapan dan pengaturan-Mu.
Sebenarnya, banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah dari anak
222
223
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keturunan Nabi Ibrahim as. melalui Nabi Ishaq as., bahkan beliau diberi
gelar sebagai bapak para Nabi. Tetapi seperti yang diketahui doa ini
beliau panjatkan di ka’bah ketika selesai membangunnya bersama dengan
putranya Nabi Isma’il as., jadi jelas sekali ayat ini menunjuk dalam
kenyataannya kepada Nabi Muhammad saw. 224.
         
       
“Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan
kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa
yang belum kamu ketahui”.225
Penempatan ayat ini setelah uraian tentang kiblat dapat dinilai
masih berhubungan secara tidak langsung dengan pembicaraan sebelumnya. Seperti telah dikemukakan bahwa mengarah ke Bait al-Maqdis
adalah atas inisiatif Rasulullah saw. ketika tiba di Madinah dan direstui
Allah, bukankah Allah yang mengutus beliau antara lain untuk
mengajarkan al-Hikmah (Sunnah). Di sisi lain, pengalihan kiblat ke
Ka’bah pada mulanya bersumber dari keinginan Nabi yang direstui Allah.
Ayat ini merupakan bukti pengabulan doa Nabi Ibrahim dan Isma’il pada
QS. al-Baqarah (2): 129 sejumlah empat permohonan, sedangkan pada
ayat 151, pengabulan ini Allah menambahkan satu yang tidak diminta,
224
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yaitu Allah mengajarkan apa yang mereka belum tahu. Sehingga yang
dikabulkan lima.226
             
           
“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab
dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.227
Allah menuturkan nikmat yang sangat agung sebagai rahmatan
bagi alam semesta dengan diutusnya Baginda Habibillah Rasulillah
Muhammad saw sebagai penutup para Rasul. Dalam konteks ini,
penyebutan orang mukmin secara khusus karena merekalah yang dapat
mengambil manfa‟at dengan diutusnya Rasulullah saw. Tugas utama
Rasulullah saw adalah membacakan ayat-ayat yang diwahyukan kepada
mereka, menyucikan mereka dari dosa-dosa dan aktifitas yang kotor, dan
mengajarkan al-Qur’an dan al-Sunnah yang suci, meskipun sebelumnya
mereka dalam kesesatan yang nyata, sehingga mereka menjadi umat
pilihan.228

Muna>sabah; Setelah Allah menuturkan karakter Rasulullah saw
dalam berdakwah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, sehingga

226
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pesan dakwah dapat diterima, maka Allah menuturkan bahwa terutusnya
Rasulullah adalah nikmat yang sangat agung.229
           
         
“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka al-Kitab dan al-Hikmah (alSunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata”.230
Kata tazkiyah di atas mempunyai pengertian bahwa termasuk tugas
Rasulullah saw adalah menyucikan dari kotoran kekafiran dan dosa. Ibn
Abbas ra. berkata: Yakni, menjadikan mereka orang-orang yang hatinya
suci dengan penuh iman dan nilai-nilai keimanan. 231
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa tazkiyat al-nafs merupakan
diantara tugas pokok para Rasul. Rasul juga mempunyai tugas pokok,
yaitu membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka (mengenalkan ketuhanan
dan kenabian), dan mengajarkan mereka al-Kitab dan al-Hikmah (alSunnah).232
f. Tazkiyat al-nafs sebagai anugerah dan rahmat Allah, yaitu diungkapkan
pada QS. Maryam (19/44): 13, 19, al-Kahfi (18/69): 19, al-Nisa>’ (4/92):
49, al-Nu>r (24/102): 21:
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‚Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari
dosa), dan ia adalah seorang yang bertakwa‛. 233
Yakni, Allah menjadikan Nabi Yahya sebagai sosok yang suci dan bersih
dari segala perilaku tercela dan termasuk hamba Allah yang s}alih dan
taqwa. Ibn Abbas ra. berkata: Nabi Yahya adalah seorang yang suci tidak
pernah melakukan dosa.234
         
“Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan
Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".235
         

‚Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka
dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih
dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)‛. 236
Yakni, Khidhir menghendaki dengan membunuh anak yang kafir agar
Allah memberikan anak yang s}alih dan berakhlak baik serta berbakti dan
penuh rahmat kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Dan apa yang
dilakukan Khiz}ir bukanlah kehendaknya sendiri akan tetapi kehendak
Allah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat berikutnya.237
               

‚Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya
bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya
233
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dan mereka tidak aniaya sedikitpun‛.238
Ayat ini memberitakan tentang ‚pujian Yahudi kepada diri mereka bahwa
mereka orang yang taat dan taqwa‛, dan masih menjadi rangkaian dengan
ayat-ayat sebelumnya yang memberitakan tentang kekufuran, merubah alKitab dan pengkaburan fakta oleh orang Yahudi. Diriwayatkan bahwa
Abu Sofyan berkata kepada Ka’ab Ibn Ashraf seorang pendeta Yahudi:
sesungguhnya engkau membaca dan mengetahui al-Kitab, sedangkan
kami adalah masyarakat ummi, mana yang lebih mendapat petunjuk kami
atau Muhammad?, Ka’ab berkata: jelaskanlah kepadaku tentang ajaran
agama kalian!, Abu Sufyan berkata: Kami menyembelih unta untuk para
peziarah ka’bah, memberi minum mereka, memberi suguhan pada tamu,
dan meramaikan Baitullah, sedangkan Muhammad menyalahi agama
kami dan memutus sanak saudara, Ka’ab berkata: agama kalian lebih baik
dan lebih mendapat petunjuk dari pada agama Muhammad. Kemudian
Allah menurunkan ayat ‚alam tara…‛. Qatadah berkata orang yahudi
adalah musuh Allah, mereka memuji diri mereka seperti pernyataan
mereka ‚Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya‛, Kami tidak
punya dosa‛. Allah-lah yang Maha Mengetahui hakikat segala sesuatu,
Dia menyucikan hamba-hamba-Nya yang ia kehendakinya, yaitu orangorang yang diridhoi-Nya, yakni orang-orang yang bersih dan berakhlak
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baik, bukan orang yahudi yang berakhlak jelek.239

Muna>sabah: Ketika Allah menuturkan perihal orang kafir di akhirat,
mereka berharap ditelan bumi tanpa ada pertanggungjawaban, maka Allah
merangkaiakan penuturan berikutnya tentang perilaku orang yahudi,
berupa kekufuran, pengingkaran terhadap kebenaran, pendustaan terhadap
ayat-ayat Allah, dan pujian mereka terhadap diri mereka sendiri.240
              
     
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan,
maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang
keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan
rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari
kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selamalamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui‛.241

Muna>sabah; Ketika Allah memberi mau’iz}ah kepada orang-orang
mukmin agar waspada dan tidak terpengaruh dengan berita bohong
yang berdasar hanya pada dugaan, dan dihembuskan oleh orang-orang
yang berkepentingan, maka Allah menuturkan larangan agar mereka
tidak mengikuti jalan setan yang selalu mengintai manusia dan
mengajak untuk berbuat keburukan, kejelekan dan kerusakan, dan
Allah menuturkan hakikat kesucian jiwa seseorang dari segala dosa
adalah anugerah dan rahmat Allah dan diberikan kepada siapa saja
239

al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 1, 212.
Ibid, 211.
241
al-Qur’a>n, al-Nu>r (24): 21.
240
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yang dikehendaki-Nya dengan diberi taufik untuk bertaubat nas}u>ha
dan diterimanya taubat. Al-Qurt}ubi> berkata: Hakikat penyucian jiwa
mereka adalah semata atas anugerah Allah bukan dari usaha mereka. 242
Pada kelompok yang pertama, yaitu pada ayat-ayat QS. al-A’la>
(87/8): 14, al-Shams (91/26): 9 dan T}a>ha> (20/45): 76, menunjukkan bahwa
fungsi tazkiyah adalah untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan
serta surge ‘Adn yang abadi.
Pada kelompok kedua, yaitu ayat-ayat QS. al-Lail (92/9): 18, alKahfi (18/69): 19, al-Baqarah (2/87): 174, 232, A>li ‘Imran (3/89): 77, alNu>r (24/102): 21, 28, 30, al-Taubah (9/113): 103, menunjukkan pada
sarana tazkiyat al-nafs dari satu sisi, yaitu iman, beramal s}alih,
melakukan kewajiban seperti zakat, bershadaqoh, infak, tidak mengikuti
langkah setan, tidak menyembunyikan kebenaran, menjual agama dengan
harta benda, sumpah palsu, memakan makanan yang halal, melakukan
syari’at Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, berakhlak al-karimah
(seperti etika masuk rumah orang lain, etika menjaga diri dan yang lain).
Kelompok ketiga, yaitu pada ayat QS. al-Najm (53/23): 32 dan al-

Nisa>’ (4/92): 49, term tazkiyah nafs berkonotasi negatif, yaitu memuji
diri sendiri, dan hal ini akibat dari ‘ujub, riya’, atau karena ia hanya
mempunyai sudut pandang pada asbab, sehingga ia lupa bahwa segala
amal s}alih yang ia lakukan adalah semata anugerah Allah.
242

Muhammad Ali al-S}abu>ni>, S}afwat al-Tafa>si>r, Vol. 2, (Bairut: Da>r al-Kutub, 1999), 739.
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Oleh karena itu, penyandaran tazkiyah pada Allah dalam satu
tempat, dan disandarkan pada selain-Nya dalam tempat yang lain (kepada
Rasul, kepada manusia, kepada diri sendiri), agar manusia mempunyai
berbagai dimensi, pertama, hakikat tazkiyat al-nafs sebagai anugerah,
rahmat dan taufiq Allah; kedua, tazkiyat al-nafs adalah tugas para Rasul
dan pewarisnya (baca mursyid) dan hal ini merupakan nikmat yang
agaung, yang harus disyukuri oleh manusia; ketiga, tazkiyat al-nafs
sebagai usaha manusia, sehingga diperlukan muja>hadah; keempat,

tazkiyat dalam arti memuji diri sendiri yang tidak didorong oleh tujuan
yang baik dan benar, dan ini harus dihindari. Jika yang ada pada diri
seseorang hanya pandangan pada hakikat, maka yang ada pada jiwanya
hanya lamunan, fatamurgana atau kehampaan. Sedangkan jika yang ada
pada diri seseorang hanya pandangan pada asba>b (baca usahanya sendiri),
maka yang muncul adalah ‘ujub, riya>’ atau setidaknya ia merasa baik,
telah berjasa dan lupa bahwa semua kebaikan yang ia lakukan adalah
anugerah, rahmat dan taufiq Allah swt.
Pada kelompok keempat, yaitu ayat-ayat QS. ‘Abasa (80/24): 3, 7,
Fa>t}ir (35/43): 18, kata tazkiyat al-nafs disandarkan pada manusia, dan
penyandaran ini adalah secara maja>zi>, hal ini menunjukkan pada
sunatullah, yakni orang-orang yang memilki mata hati (ulu> al-ba>b)
memandang bahwa di dunia ini adalah tempat berusaha dan beraktifitas,
sedangkan secara adab hati seseorang selalu bersimpuh di hadirat Allah
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swt.243,

oleh karena itu dalam konsep tazkiyat al-nafs diperlukan

muja>hadah (upaya dan usaha sungguh-sungguh), sebagaimana yang di
firmankan oleh Allah QS. al-‘Ankabu>t (29): 69:
          
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,
benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan
kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang
yang berbuat baik”.
Pada kelompok kelima, yaitu ayat-ayat QS. al-Na>zi’a>t (79/81): 18,
al-Baqarah (2/87): 129, 151, A>li ‘Imra>n (3/89): 164, al-Jum’at (62/110):2,
term tazkiyah disandarkan pada Rasul, dan penyandaran ini adalah
penyandaran secara maja>zi> . Hal ini memandang bahwa hakikat perbuatan
manusia adalah ciptaan Allah. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa:

pertama, di antara tugas utama Rasul adalah tazkiyat al-nafs; kedua, misi
utama yang dibawa oleh Rasul adalah anugerah Allah; ketiga, manusia
dengan kehebatannya akal, tidak dapat terlepas dari Rasul sebagai
pembimbing umat dan rahmah lil ‘a>lami>n.
Pada kelompok keenam, yaitu ayat-ayat QS. Maryam (19/44): 13,
19, al-Kahfi (18/69): 19, al-Nisa>’ (4/92): 49, al-Nu>r (24/102): 21, term

tazkiyah disandarkan kepada Allah, dan penyandaran ini adalah
penyandaran secara hakiki, karena hakikat perbuatan manusia adalah
ciptaan Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:
243

Abd Razaq al-Bait}ar, H}ilyat al-Basyar, Vol. 2, (Bairut: Da>r alfikr, tt), 79.

113

‚Allah-lah Yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat‛.
Hal ini menunjukkan pada makna hakikat, yakni bahawa kesucian jiwa
seseorang hakikatnya adalah ciptaan Allah, anugerah dan rahmat-Nya.

Langkah kedua; dengan menelusuri kata al-nafs. Term al-nafs
adalah istilah bahasa Arab yang dipakai dalam al-Qur’a>n. Secara bahasa
dalam Lisa>n al-Arab, Ibnu Manz}ur menjelaskan bahwa kata nafs dalam
bahasa Arab digunakan dalam dua pengertian yakni nafs dalam pengertian
nyawa, dan nafs yang mengandung makna keseluruhan dari sesuatu dan
hakikatnya menunjuk kepada diri pribadi. Setiap manusia memiliki
dua nafs, nafs akal dan nafs ruh. Hilangnya nafs akal menyebabkan manusia
tidak dapat berpikir namun ia tetap hidup, ini terlihat ketika manusia dalam
keadaan tidur. Sedangkan hilangnya nafs ruh, menyebabkan hilangnya
kehidupan.244 Dalam kamus al-Munawir disebutkan bahwa kata nafs
(jamaknya anfus dan nufus) itu berarti roh dan jiwa, juga berarti al-

jasad (badan, tubuh), al-sahsh (orang), al-sahsh al-insan (diri orang), aldzat atau al-’ain (diri

sendiri).245

Dalam

kamus

al-Munjid, nafs

(jama’nya nufus dan anfus) berarti ruh (roh) dan ‘ain (diri sendiri).246
Sedangkan menurut Dawan Raharjo dalam Ensiklopedia al-Qur’a>n

244

Ibnu Manzur Muhammad Ibnu Mukarram al-Anshari, Lisan al-Arab, Juz VIII, (Kairo: Dar alMisriyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1968), 119-120
245
Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka4
Progressif, 1984), 1545.
246
Lewis Makluf, al-Munjid fi al-Lughah wa A’lam, (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), 826.

114

disebutkan bahwa dalam al-Qur’a>n nafs yang jama’nya anfus dan nufus
diartikan jiwa (soul), pribadi (person), diri (self atau selves), hidup (life),
hati (heart), atau pikiran (mind), di samping juga dipakai untuk beberapa
arti lainnya.247
Penuturan nafs dalam bentuk mufrad di dalam al-Qur’a>n disebutkan
sebanyak 140 kali, dalam bentuk jama’nya nufus terdapat 2 ayat, dan dalam
bentuk jama’ lainnya anfus terdapat 153 ayat. Berarti dalam al-Qur’a>n kata
nafs disebutkan sebanyak 295 kali. Kata ini terdapat dalam 63 surat, surat
al-Baqarah (35 kali), Ali Imran (21 kali), al-Nisa’ (19 kali), al-An’am dan
al-Taubah (masing-masing 17 kali, serta al-A’raf dan Yusuf (masingmasing 13 kali).248 Menurut Quraish Shihab, bahwa kata nafs dalam alQur’a>n mempunyai aneka makna, sekali diartikan sebagai totalitas manusia
(QS:5;32), tetapi di tempat lain nafs menunjuk kepada apa yang terdapat
dalam diri manusia yang menghasilkan tingkah laku (QS:13;11). Namun,
secara umum dapat dikatakan bahwa nafs dalam konteks pembicaraan
manusia, menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan
buruk.249 Hal ini senada dengan pendapat Hujjat al-Islam al-Ghazali bahwa

al-nafs mempunayi dua pengertian; pengertian pertama ialah kekuatan
yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia, yang harus dilawan dan
247

Dawam Rahardjo, Ensiklopedia al-Qur’a>n: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,
(Jakarta: Paramadina, 1996), 250.
248
Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufahrash li Iifadli al-Qur’a>n al-Karim,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 881-885
249
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’a>n: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat,
(Bandung: Mizan, 1996), 285-286.
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diperangi. Sabda Nabi saw: ‚Musuhmu yang paling besar ialah nafsumu

yang berada di antara dua lambungmu‛ .250 Sedangkan pengertian kedua
adalah hakikat manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di
akhirat. Nafs inilah yang mempunyai sifat dan perilaku yang bermacammacam, sesuai dengan kondisi yang menyelimuti atau mendominasi
dirinya. Sifat dan perilaku inilah yang dapat dikaji. 251 Oleh karena itu,
penulis akan terfokus pada pengungkapan al-Qur’a>n terhadap term al-nafs
dari sisi sifat-sifat al-nafs, berupa al-fujur, al-aqwa, al-ammarah bi al-su>’,

al-musawalah, al-lawwa>mah, al-mulhamah, al-mut}mainnah, al-ra>d}iyah, almard}iyyah, yaitu dalam QS. Yusuf:18, 53; al-Qiya>mah [75]: 2; al-Fajr (89):
27-30; al-Shams (91): 8.
Pengungkapan al-Qur’a>n yang di dalamnya terdapat term al-nafs dari
sisi sifat-sifatnya dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 4
No

Bentuk
sifatsifat alnafs

Konversi

Kedu
dukan

1

almusaww
alah

Yusuf
[12/53]:
18

Mk

Ayat al-Qur’a>n dan terjemah

         
         
 
“Mereka datang membawa baju gamisnya (yang
berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub
berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang

250
251

HR. al-Baihaqi dalam Kitab al-Zuhd dari Ibn Abbas.
Al-Ghozali, Ihya’ ‘Ulu>m al-Di>n, Vol 3, (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 4.
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memandang baik perbuatan (yang buruk) itu;
Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku).
dan Allah sajalah yang dimohon pertolonganNya terhadap apa yang kamu ceritakan."

2

alammarah
bi al-su>’

Yusuf
[12/53]:
53

Mk

          
       
“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari
kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu
selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi
Maha Penyanyang”.

3

4

5

allawwa>m
ah

alQiya>mah
[75/31]: 2

Mk

almut}main
nah, alrad}iyah,
almard}iyah

al-Fajr
[89/10]:
27-30

Mk

fujurah,
taqwa

al-Shams
[91/26]: 78

    
“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang Amat
menyesali (dirinya sendiri)”.
  

   

   

  
  

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada
Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hambahamba-Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku”.

Mk

       
“Dan
jiwa
serta
penyempurnaannya
(ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannya”.

Tabel di atas menunjukkan pengungkapan al-Qur’a>n tentang term alnafs dari sisi sifat-sifatnya, pertama, al-musawwalah pada QS. Yusuf [12/53]:
18, yaitu surah ke 12 berdasrkan urutan mus}haf, dan nomer 53 berdasarkan
tartib nuzu>l, dan tergolong ayat makiyah; kedua, al-amma>rah bi al-su>’ pada
QS. Yusuf [12/53]: 53, yaitu surah ke 12 berdasrkan urutan mus}haf, dan
nomer 53 berdasarkan tartib nuzu>l, dan tergolong ayat makiyah; ketiga, al-

lawwa>mah pada QS. al-Qiya>mah [75/31]: 2, yaitu surah ke 75 berdasrkan
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urutan mus}haf, dan nomer 31 berdasarkan tartib nuzu>l, dan tergolong ayat
makiyah; keempat, al-mut}mainnah, al-rad}iyah dan al-mard}iyah pada QS. alFajr [89/10]: 27-30, yaitu surah ke 89 berdasrkan urutan mus}haf, dan nomer
10 berdasarkan tartib nuzu>l, dan tergolong ayat makiyah; kelima, Mulhamah,

fujurah, taqwa, yaitu QS. al-Shams [91/26]: 7-8, yaitu surah ke 91 berdasarkan urutan mus}haf, dan nomer 26 berdasarkan tartib nuzu>l, dan tergolong
ayat makiyah.
C. Term-term yang identik dengan tazkiyat al-nafs dalam al-Qur’a>n:
Term tazkiyah secara etimologi mempunyai arti al-tat}hi>r, al-is}la>h, al-

nama>’, al-tathmi>r, dan semuanya dipakai, baik dalam al-Qur’a>n maupun alHadi>th252. Berangkat dari pemaknaan tersebut, maka term-term dalam al-Qur’a>n
yang dapat diidentikan dengan tazkiyat al-nafs di antaranya adalah tat}hir al-

qulub. Sebab al-tat}hir253 merupakan bagian makna dari tazkiyah, sedangkan alQulub jama’ dari al-qalb, adalah sesuatu entitas batin yang dhat}iyah-nya sama
dengan al-nafs, meskipun berbeda namanya (al-musamma> wa>h}id wa al-asma>

mukhtalifah). al-Qalb al-Sali>m juga penulis identikan dengan tazkiyat al-nafs
ditinjau dari segi hasil yang diperolih dari proses yang berupa tazkiyat al-nafs.
1. Di antara ayat-ayat yang mengungkap tat}hi>r al-qulub adalah Q.S. A>li ‘Imra>n
(3): 42, al-Ma>idah (5): 41, al-Ahzab (33): 33, al-Taubah (9) 103, al-Hajj (22):
252

Ibn Manz}u>r, Lisan al-‘Arab, Vol. 14, 358.
Berakar kata dari t}ahhara –yut}ahhiru – tat}hi>r (bentuk thula>thi> mazi>d), sedangkan bentuk
thula>thi> mujarad-nya adalah t}ahara – yat}haru – t}ahr – t}aha>rah. Kandungan maknaT}aha>rah
mencakup pada pada kesucian lahir (badan) dan kesucian batin (jiwa), dan secara umum ayat-ayat
al-Qur’a>n mengandung kedua makna tersebut. Al-As}fiha>ni>, Ghari>b al-Qur’a>n, Vol 1, 307.
253
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26, al-Muddathir (74): 4.
           

‚Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam,
sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan
melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan
kamu)‛.
            
            
               
                 
               

“Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang
bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang
yang mengatakan dengan mulut mereka:"Kami telah beriman", padahal
hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi.
(orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan
amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah
datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari
tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah
di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika
kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah". Barangsiapa yang Allah
menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu
menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah
orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka
beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang
besar.

            
             


“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
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Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

              
   
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.254
            
   

‚Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di
tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu
memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah rumah-Ku
ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat dan
orang-orang yang ruku' dan sujud‛.
2. Qalb salim; Term Qalb salim di dalam al-Qur’a>n dituturkan dua kali
yaitu QS. al-S}affa>t [37/56]: 83, 84, dan QS. al-Shu’a>ra> [26/47]: 87-90.
          

“Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar Termasuk golongannya (Nuh).
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci”.

   

      

    

      
“Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orangorang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan (di hari itu)
didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa”.

254

al-Qur’a>n, al-Taubah (9): 103.
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D. Relevansi Ayat-Ayat Tazkiyat al-Nafs dengan Term-Term yang Identik
dengannya:
Q.S. A>li ‘Imra>n (3): 42, menunjukkan bahwa Maryam adalah wanita
pilihan dan disucikan oleh Allah swt, juga dilebihkan atas segala wanita di dunia
(yang semasa dengannya). Kata ‚wa t}ahharaki‛ menunjukkan makna hakikat
pelaku yang menyucikan adalah Allah Swt. Kesucian Maryam meliputi dua hal,

pertama, disucikan dari segala dosa dan kemaksiyatan, sehingga ia kini dalam
keadaan suci berganda, sekali dari dirimu dan dikali kedua dengan penyucian
Allah255; Kedua, disucikan dari haid} dan nifas.256
QS. al-Ma>idah (5): 41 menunjukkan bahwa kekufuran, kemunafikan,
kebohongan dan memutarbalikkan fakta (baca: tahri>f) yang dilakukan Yahudi
adalah hal-hal yang menyebabkan dinafikannya t}aharah al-qulub atau tazkiyat al-

nafs, dan itulah sunatullah. Konsekwensinya mereka akan mendapatkan siksa
yang amat pedih di akirat. Mafhum mukholafahnya, tazkiyat al-nafs dengan
membersihkan jiwa dari kekufuran, kemunafikan, kebohongan dan memutarbalikkan fakta dan mengisinya dengan keimanan dan keta’atan adalah kunci
kebahagiaan dunia dan akhirat.
QS. al-Ahzab (33): 33 menunjukkan bahwa menjaga kehormatan wanita,
tidak berprilaku jahiliyah, mendirikan s}alat, menunaikan zakat, taat kepada Allah
dan rasul-Nya adalah sarana t}aharah al-qulub atau tazkiyat al-nafs.
QS. al-Taubah (9) 103 menunjukkan bahwa zakat adalah sarana t}aharah
255
256

Baca Quraisy Syihab, al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 89.
Baca al-Alu>si>, Ru>h al-Ma’a>ni>, Vol. 3,155.
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al-qulub atau tazkiyat al-nafs dan akan membuahkan ketenangan lahir dan batin.
QS. al-Hajj (22): 26 menunjukkan bahwa baitullah agar disucikan dari najis dan
berhala-berhala,257 yakni kenajisan lahir dan batin.
Dari pemaparan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa t}aharah al-

qulub itu sangat identik dengan tazkiyat al-nafs. Titik temunya keduanya sama
sebagai sebuah proses, baik berbentuk wahbi> maupun kasbi>. Meskipun dari segi
bahsa bahwa tazkiyah di samping menunjukkan pada tat}hi>r juga menunjukkan
pada al-nama>’ yang menjadi kelanjutan dari tat}hi>r, sedangkan tat}hi>r

belum

mencakup pada al-nama>.
Sedangkan QS. QS. al-S}affa>t [37/56]: 83, 84, dan QS. al-Shu’a>ra> [26/47]:
87-90 menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat memperhatikan terhadap sala>mah al-qalb, sehingga beliau dianugerahi qalb sali>m baik
didunia maupun di akhirat. Qalb Sali>m atau sala>mat al-qalb adalah hati yang
diramaikan (dipenuhi) dengan segala yang yang dikehendaki oleh Allah untuk
diramaikannya, sehingga hatinya tidak tersibukkan oleh urusan duniawi, bersih
dari kotoran dan penyakit maknawi, baik yang besar maupun derifasinya seperti

riya’, ‘ujub dan yamg lain, akan tetapi hanya tersibukkan dengan Allah, itulah
kefithrahan hati dan karakteristik aslinya. Yakni, ketika awal kali Allah
menciptakannya dalam keadaan jernih dan bersih dari semua kesibukan dunia,258
sebagaimana firman Allah Swt:
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‚Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur‛.259
Senada dengan itu, M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata ‚ Sali>m‛
yang menyifati ‚qalb‛ pada mulanya berarti salamah, yakni terhindar dari
kekurangan dan bencana, baik lahir maupun batin. Sedang kata ‚qalb‛ (hati)
dapat dipahami dalam arti wadah, atau alat meraih pegetahuan. Qalb yang
bersifat Sali>m adalah yang terpelihara kesucian fithrahnya, yakni yang pemiliknya mempertahankan keyakinan tauhid, serta selalu cenderung kepada kebenaran
dan kebajikan. Qalb yang bersifat Sali>m adalah hati yang tidak sakit, sehingga
pemiliknya merasa tenang, terhindar dari kekurangan dan kebimbangan, tidak
juga dipenuhi sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme buta, loba, kikir dan sifatsifat buruk yang lain.260
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa qalb sali>m atau

sala>mat al-qalb adalah hasil dari proses tazkiyat al-nafs atau tat}hir al-qulub. Sehingga keduanya mempunyai hubungan sebab dan akibat, yakni tazkiyat al-nafs
adalah sebuah proses yang akan menghasilkan qalb sali>m, yang secara lahir
(syari’at) qalb sali>m adalah kasbi>, meskipun ditinaju dari dimensi hakikat sala>-

mat al-qalb adalah anugerah Allah swt kepada hamba-Nya yang dikehendakinya.

259
260

Al-Qur’a>n, al-Nahl [16]: 78.
Quraisy Syihab, al-Mishbah, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 81-82.

