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Tazkiyatun Nafs (1)
Tazkiyah adalah mashdar dari :

َ َزكَىَ–َيَزكَىَ–َتَزكََياَوََتَزكَيَ َة
Artinya: membersihkan/menyucikan
Sedangkah nafs, artinya jiwa
Tazkiyatun nafs artinya “Membersihkan jiwa”

ۖ
ۖ
ٍ ون ف
َ)َقدَاف لح8(َ)َفاْلمهاَفجورهاَوت ق ّٰوىها7(َسَوماَسوّٰىها
ۖ ّٰ
َ 10-7َ:َ)َالشمس10(َ َ)َوقدَخابَمنَد ّٰسىها9(َمنَزكىها
Allah SWT berfirman :

Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), (7)
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannya,(8)
sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu,(9)
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.(10) [QS. Asy
Syams : 7 – 10]
Tazkiyatun nafs yaitu membersihkan jiwa dari sifat sifat buruk dan tercela
dan berusaha untuk memperbaikinya dengan mengagungkan Allah dan
berbuat amal amal shalih.
Adapun cara membersihkan jiwa, diantaranya :
1) Bertaubat kembali kepada Allah SWT.
Allah SWT berfirman:

ۗ
ّٰ ّٰاٰييُّهاَالذينَ اّٰمن واَت وب اواَاَل
ََاّللَت وبةَنصوحاَع ّٰسىَربُّكمَان
ُۙ
ٍ يُّكفرَعنكمَسياّٰتكمَويدخلكمَجّٰن
َتََتريَمنََتتهاَاْلْنّٰرَي وم
ّٰ ْلَُيز
َىَاّللَالنِبَوالَذينَ اّٰمن وا َ َم َعهۚٗ َن ورهمَ َيس ّٰعى َبيَ َايديه َم
َوِبْياْنمََي قولونََرب نَاَاْتمََلناَن ورنََواغفرََلناََانكََع ّٰلىََكلََشي ٍَء
َ 8َ:ََالتحرمي.َ َقدي ر
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat
yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus
kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak
menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia;
sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan
mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi
kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa
atas segala sesuatu". [QS. At Tahrim : 8]

ََۗ َاّلل
َّٰ قلَ ّٰيعباديَالذينَاسرف واَع ّٰلاىَان فسهمَْلَت قنطواَمنَرْحة
ُّ َاّللَي غفر
ّٰ ان
َ)َواني ب اوا53(َََالذن وبََجي عا ََۗ ِان َّهَۚٗهوََالغفورََالرحيم
ََا َّٰلَربكمَواسلمواَ َۚٗلَمنََق ب َلَانَََّيتيك َمَالعذابََثََْلََت نصرون
َ)َواتبعاواَاحسنَماَانزلَاليكمَمنَربكمَمنَق بلَانََّيتيكم54(
َ 55-53َ:َ)َالزمر55(َالعذابَب غتةَوان تمَْلَتشعرون
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Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (53)
Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya
sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong
(lagi).(54)
Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu
sebelum datang adzab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak
menyadarinya, (55) [QS. Az Zumar : 53-55]

َوسارعاواَا َّٰلَمغفرةٍَمنَربكمَوجن ٍةَعرضهاَالس ّٰم ّٰوتَواْلرضَْل
َّۤ
َّۤ
َ)َ الذينَ ي نفقونَ ِفَ السراءََوالضراء133(َََُۙ َاعدتَ للمتقي
ۗ
َبَ المحسني
ُّ وال ّٰكظميَ الغيظَ والعافيَ عنَ الناسَ و ّٰاّللَ ُي
ّٰ )َوالذينَاذاَف علواَفاحشةَاوَظلماواَان فسهمَذكرو134(
َاَاّلل
ُّ فاست غفرواَلذن وِب ۗمَومنَي غفر
ََاّلل ََۗوَلَيصُّرواَع ّٰلىَما
َّٰ َالذن َوبَاْل
َّۤ
َّۤ
َ)َاوّٰل ِٕىكَجزاؤهمَمغفرةَمنَرِبمَوجّٰنت135(ف علواَوهمَي علمون
َ)َ 136(ََخلدينَفي ها ََۗونعمَاجرَال ّٰعملي
ّٰ َتريَمنََتتهاَاْلْنّٰر
َ 136-133َ:َالَعمران

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang
yang bertaqwa, (133)
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan. (134)
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Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa
selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu,
sedang mereka mengetahui. (135)
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di
dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan
itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. (136) [QS. Ali ‘Imraan
: 133-136]
2) Banyak mengingat mati dan kehidupan akhirat
Allah SWT berfirman:

َََل َعاَل
َ ّٰ قلَ َانَ َالم َوتَالذيَتفُّرونَمنه َفَ ِان َّهۚٗ َم ّٰلقيكمَ َ َث َت رُّدو َن َا
َ 8َ:ََاجلمعة.َالغيبََوالشهادةََف ي ن بئكمََِباََكن تمََت عملون
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka
sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan
dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,
lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". [QS. Al
Jumu’ah : 8]

ََالنساء.ٍََمشيدَة
ُّ اينَماَتكون واَيدرك ُّكمَالموتَولوََكن تمَِفَب رو ٍج
َ 78َ:

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun
kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh [QS. An Nisaa’ : 78]

َّۤ
ٍ ك ُّلَن ف
َسَذا ِٕىقةَالمو ۗتَواَّناَت وف ونَاجوركمََي ومَالقّٰيمةَ َۗ َفمن
َزحزحَعنَالنارَوادخلَاجلنةَف قدَفازَ ََۗوماَاْلّٰيوةَالدُّن ياَاْلَمتاع
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185َ:َ الَعمران.َالغرور
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari
kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung.
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
[QS. Ali ‘Imraan : 185]

ُۘ
ّٰ َاَهذهَاْلّٰيوةَالدُّن يا اَْلَْلوَولع ۗبَوانَالدار
َاْلخرةَْليَاْلي وان
ّٰ وم
َ 64َ:ََالعنكبوت.َلوَكان واَي علمون
Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka
mengetahui. [QS. Al ‘Ankabuut : 64]
Di dalam hadits disebutkan

ََاكثرواَذكرَه اذم: َق الَرس ولَلَ ﷺ:عنَايبَهري رةَق ال
َ4258َ:َرقم،1422َ:2ََابنَماجه.ََي عِنَالموت،اللذات
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Perbanyaklah
mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu mati”. [HR, Ibnu Majah juz 2,
hal. 1422, no. 4258]

ََاكثرواَذكرَه اذم: َق الَرس ولَلَ ﷺ:عنَايبَهري رةَق ال
َ2992َ:َرقم،259َ:7ََابنَحبان.ََالموت،اللذات
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Perbanyaklah
mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu mati”. [HR, Ibnu Hibban juz
7, hal. 259, no. 2992]

ََزورواَالَقب ورَفان ها:َ ﷺ
َ َ َقالَرسولَل:عنَايبَهري رةَقال
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1569َ:َرقم،500َ:1ََابنَماجه.َتذكركمَالَخرة
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Berziyarah
quburlah kalian, karena hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat”. [HR.
Ibnu Majah juz 1, hal. 500, no. 1569]

َِبََﷺ َقْبَامهَف بكىَوابكىَمن
ُّ َزارَالن:عنَايبَ هري رةَقال
ََاستأذنتَريبََِفَانَاست غفرَل هاَف لمَي ؤذنَِل:َف قال.حوله
ََفان هاَتذكر،َف زورواَالَقب ور،واستأذن تهَِفَانَازورَقْبهاَفاذنَِل
671َ:2ََمسلم.َالموت
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Nabi SAW pernah berziyarah qubur ke qubur
ibunya, lalu beliau menangis, dan menyebabkan menangis pula orang-orang
yang di sekitarnya. Lalu beliau bersabda, “Aku minta idzin kepada Tuhanku
untuk memintakan ampun ibuku, tetapi aku tidak diidzinkan. Dan aku minta
idzin kepada-Nya untuk menziyarahi qubur ibuku, lalu diidzinkan. Maka
berziyarah quburlah kalian, karena ziyarah qubur itu mengingatkan mati”.
[HR. Muslim juz 2, hal. 671, no. 108]

ٍ عنَانسَبنَمال
َ،َي ت بعَالميتَثَلثة:َقالَرسولَلَﷺ:كَقال
ََفَيجعَاهله،َي ت ب عهَاهلهَومالهَوعمله.فَيجعَاث نانَوي ب قىَواحد
َ2273َ:4ََمسلم.ََوي ب قىَعمله،وماله
Dari Anas bin Maalik, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga hal
yang mengikuti mayyit, yang dua akan kembali, sedangkan yang satu tetap
menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan
amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya
akan tetap menemaninya". [HR. Muslim juz 4, hal. 2273, no. 5]
Allah SWT berfirman :
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ّٰ منَك انَيري دَحرْل
ََاْلخرةَنزدَ َۚٗلَِفَ َح ْرثِهََۚٗومنَك انَيري دَحرْل
ُۙ
ّٰ ََالدُّن ياَن ُْؤتِهَۚٗمن هَاَوماَ َۚٗلَِف
20:َالشورى.َب
ٍَ اْلخرةََمنََنصي
Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah
keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di
dunia akan Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan
tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. [QS. Asy Syuuraa : 20]

ّٰ َاّللَال دار
ّٰ واب تغَفيم اَاّٰ ّٰتى ك
ََاْلخرةَوْلَت نسََنص ي ب كَمنَال دُّن ي ا
ّٰ َاّللَاليكَوْلَت بغَالفس ادَِفَاْلرضَََۗان
ّٰ واحس نَكماَاحس ن
ََاّلل
77:ََالقصص.َبَالمفسدين
ُّ ْلَُي
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan. [QS. Al Qashash : 77]
Di dalam hadits disebutkan :

ٍ عنَق ي
ََقالَرسول:ََسعتَمست ورداَاخاَبِنَفه ٍرَي قول:سَقال
ََاْلخرةَاْلَمثلَماََيعلَاحدكم
َّٰ َماَالدُّن ياَِف،َول:َ ل َﷺ
َ.ََهذهَ(واشارَُيَيَِبلسبابة)َِفَاليم َف لي نظرَب مَي رجع
َّٰ اصب عه
2193َ:4َمسلم

Dari Qais, ia berkata : Aku mendengar Mustaurid saudara dari Bani Fihr
berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia
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ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali seperti salah
seorang diantara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. (Yahya
(perawi) sambil menunjukkan jari telunjuknya), maka lihatlah seberapa air
yang menetes kembali". [HR. Muslim juz 4, hal. 2193, no. 55]

ََلوَكانتَالدُّن يا:ََقالَرسولَلَﷺ:عنَسهلَبنَسع ٍدَقال
َ.اء
ٍَ ت عدلَعندَلَجناحَب عوض ٍةَماَسقىَكافراَمن هاَشربةَم
َ2422َ:َرقم،383َ:3َالرتمذى
Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya
dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan
memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air". [HR. Tirmidzi juz
3, hal. 383, no. 2422]
Allah SWT berfirman :

َ)َبلَت ؤثرون15(َ)وذكرَاسمَ َربِهَۚٗفص ّٰل َۗى14(َ قدَاف لحَمنَت زّٰك َُۙى
ۖ
ّٰ
َ 17-14َ:َ)َاْلعلى17(َ َ)واْلخرةََخَيَواب ّٰقى16(اْلّٰيوةَالدُّن يَا
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan
beriman),(14)
dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan shalat.(15)
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.(16)
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.(17) [QS. Al
A’laa : 14-17]
(Bersambung ….)
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