
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 19 Juni 2022/19 Dzul Qa’dah 1443             Brosur No. : 2081/2121/IA 

Tazkiyatun Nafs (3) 

5) Menjaga amalan-amalan yang wajib dan mendekatkan diri dengan 
amalan-amalan sunnah  

Allah SWT berfirman : 

اِلَْيَك   اُْوِحَي  تَ ن ْٰهى اُْتُل َمآ  ِمَن اْلِكٰتِب َواَِقِم الصَّٰلوَةَۗ ِانَّ الصَّٰلوَة 
ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعْوَن.    َۗ َوَلذِْكُر اّللِٰٰ اَْكَبُ   ََۗعِن اْلَفْحَشۤاِء َواْلُمْنَكرِ  َواّللٰٰ

 45العنكبوت : 
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.  [QS. Al ‘Ankabuut : 45] 

وْ   :اْبِن ُعَمَر قَالَ   َعنِ  َ ُ  َعَلى  ُبِِنَ اْلِ   :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللِا قَاَل َرس           ُ س           ْ
َهاَ ِة    :ََخْس   وْ اَ لَّ هللاُ و اِ َه  لٰ اِ ْن َل اَ ش         َ قَاِ   اِ و   ،ُل هللاِ نَّ ُُمَمًَّدا َرس         ُ

َ َانَ   ،َتاِء الزََّكاةِ ي ْ اِ وَ  ،الص ََّ ةِ  ْوِ  َرَم :  4 ىالرتمذَوَحجِٰ اْلبَ ْيِت.  ،َوص َ
 هذا حديث حسن صحيح  7362رقم   119

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ Islam didirikan atas 
lima sendi, yaitu 1) bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan 
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bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 2) mendirikan shalat, 3) 
menunaikan zakat, 4) puasa Ramadlan, dan 5) berhajji ke Baitullah.” [HR. 
Tirmidzi juz 4, hal, 119, no. 2736, ini hadits hasan shahih] 

ْوَل هللِا  َ َل َرس ُ َنا اَْن َنس ْ َعْن   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اََنِس ْبِن َماِلك  قَاَل: نُ                ِهي ْ
يْ  ْيَء الرَُّجُل ِمْن اَْهِل الْ ش              َ َعاِقُل  َباِ يَِة الْ ء . َفَكاَن يُ ْعِجبُ َنا اَْن َيَِ

ُْ. َفَجاَء َرُجل  ِمْن اَْهِل الْ  َم َباِ يَِة فَ َقاَل: ََي فَ َيس           ْ َلُُه َوََُْن َنس           ْ
َلَك. ُُمَمَُّد، اَََتنَ  ْوُلَك فَ َزَعَم لََنا اَنََّك تَ ْزُعُم اَنَّ هللَا اَْرس     َ قَاَل:   َرس     ُ

ُ. قَاَل: َفَمْن َ َلََّ   َماَءُ قَاَل: اََ َدَا. قَاَل: َفَمْن َ َلََّ الس      َّ ص      َ
َب هٰ ْرَضُ قَاَل: اَ اْلَ  َها ِذِه الِْ َُ. قَاَل: َفَمْن َنص         َ َباَل َوَجَعَل ِفي ْ

ُ. قَاَل: فَِبالَّذِ  َماَء َوَ َلََّ ْاَلْرَض  يْ َما َجَعَلُ قَاَل: اََ َ َلََّ الس     َّ
َب ه ٰ  لَ َكُ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َوَ َعَم ِذِه الِْ َوَنص              َ َباَل، آَُ اَْرس              َ

َنا ََخَْس صَ َلَوات  ِ ْ  َلِتَنا َرس ُْوُلَك اَنَّ َعَلي ْ قَاَل: صَ َدَا.   .يَ ْوِمَنا َولَي ْ
َذاُ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َوَ َعَم اَْرَسَلَك، آَُ اََمَرَك بِ        هٰ   يْ قَاَل: فَِبالَّذِ 

َنا  ََكاًة ِْ اَْمَوالَِنا ْوُلَك اَنَّ َعَلي ْ َدَا. قَاَل: فَِبالَّذِ   .َرس      ُ   يْ قَاَل: ص      َ
َلَك، آَُ اََمَرَك بِ                هٰ  ْوُلَك اَنَّ اَْرس َ َذاُ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َوَ َعَم َرس ُ
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َ َاَن ِ ْ  ْهِر َرَم َنا ص َْوَ  ش َ َنِتنَ  َعَلي ْ  يْ قَاَل: ص ََدَا. قَاَل: فَِبالَّذِ   .اس َ
َلَك، آَُ اََمَرَك بِ                هٰ  ْوُلَك اَنَّ اَْرس َ َذاُ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َوَ َعَم َرس ُ

ِبْيً   َِ اِلَْيِه س    َ َتََا َنا َحجَّ اْلبَ ْيِت َمِن اس    ْ َدَا. قَاَل:   .َعَلي ْ قَاَل: ص    َ
. قَاَل: َوالَِّذى بَ َعَ َك ِ  َْ  ، َل اَ ِْيُد َعَلْيِهنَّ َوَل اَنْ ُقُص َِّٰ ثُ          مَّ َو:َّ

َدَا لََيْدُ َلنَّ الَْ ملسو هيلع هللا ىلصِمن ُْهنَّ. فَ َقاَل النَِّبُّ    41: 1. مس    لم نَّةَ : فَِاْن ص    َ
 10رقم 

Dari Anas bin Malik, ia berkata : Dahulu kami dicegah untuk bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang sesuatu (yang tidak perlu). Lalu kami merasa 
senang, karena ada seorang laki-laki dari penduduk Badiyah (orang ‘Arab 
gunung) yang cerdas, ia bertanya kepada beliau dan kami mendengarnya. 
Ada seorang laki-laki penduduk Badiyah datang seraya bertanya, “Hai 
Muhammad, telah datang utusanmu menyampaikan kepada kami, bahwa 
engkau mengatakan bahwa Allah telah mengutus engkau”. Beliau SAW 
bersabda, “Benar”. Orang itu lalu bertanya, “Siapakah yang menciptakan 
langit ?”. Beliau SAW bersabda, “Allah”. Ia bertanya, “Siapa yang 
menciptakan bumi ?”. Beliau SAW bersabda, “Allah”. Ia bertanya, “Siapakah 
yang menancapkan gunung-gunung ini dan menjadikan padanya apa-apa 
yang ada padanya ?”. Beliau SAW bersabda, “Allah”. Ia bertanya lagi, “Demi 
Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, menancapkan gunung-gunung 
ini, apakah Allah mengutusmu ?”. Beliau SAW bersabda, “Ya”. Ia berkata, 
“Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa diwajibkan atas kami 
shalat lima waktu sehari semalam”. Beliau bersabda, “Benar”. Ia bertanya, 
“Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, apakah Allah yang menyuruhmu 
dengan semua ini ?”. Beliau bersabda, “Ya”. Ia berkata, “Dan utusanmu 
menyampaikan bahwa wajib atas kami untuk menunaikan zakat dari harta 
kami”. Beliau bersabda, “Benar”. Ia bertanya, “Demi Tuhan yang telah 
mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu demikian ?”. Beliau SAW 
bersabda, “Ya”. Ia berkata, “Dan utusanmu menyampaikan kepada kami 
bahwa wajib atas kami puasa bulan Ramadlan setiap tahun”. Beliau SAW 
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bersabda, “Benar”. Ia bertanya, “Demi Tuhan yang telah mengutusmu, 
apakah Allah menyuruhmu demikian itu ?”. Beliau SAW bersabda, “Ya”. Ia 
berkata, “Dan utusanmu menyampaikan kepada kami bahwa wajib atas kami 
untuk berhajji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan 
perjalanannya”. Beliau SAW bersabda, “Benar”. (Anas bin Malik) berkata : 
Lalu orang itu berpaling sambil berkata, “Demi Tuhan yang telah mengutus 
engkau dengan benar, aku tidak akan menambah dan tidak akan 
mengurangi dari semua itu”. Nabi SAW bersabda, “Sungguh, jika benar 
(yang dikatakan itu), pasti ia masuk surga”.  [HR. Muslim juz 1, hal. 41, no. 
10] 

ُب ِبِه اْلَعْبُد    قَاَل: ِانَّ اَوَّلَ  ملسو هيلع هللا ىلصُهَريْ َرَة اَنَّ النَِّبَّ    َعْن َاِبْ  َما ُُيَاس             َ
ًة ُكِتب َ  َدْت ََتم َّ َ تُ ُه. فَ ِاْن ُوج ِ ِة ص              َ اَن يَ ْوَ  اْلِقيَ ام َ ًة َوِاْن ك َ ْت ََتم َّ

ِمن ْ  ِمْن انْ تَ َقَص  ُه  ل      َ ُدْوَن  ْل        َِ ه      َ ُُرْوا  اُنُْ اَل:  ق      َ ْيء ،  ش              َ ا  ه      َ
ََوُِّعهِ  ة  ِمْن َت َْ ِمْن َفرِيَْ    َ يَّ ُل َلُه َما ض    َ ُيَكمِٰ ََوُِّ   ا ُِر    .َت ثُ                   مَّ س    َ

  233 : 1النسا ى  .ِلكَ َعَلى َحَسِب ذٰ ْي  اْلَْعَماِل َ ْرِ 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya 
pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari qiyamat 
adalah shalat wajibnya. Maka apabila didapati shalat wajibnya itu sempurna, 
dicatatlah sempurna. Jika didapati shalat wajibnya itu ada kekurangannya, 
Allah berfirman (kepada para malaikat), “Lihatlah, apakah kalian mendapati 
shalat sunnahnya untuk menyempurnakan kekurangan shalat wajibnya”. 
Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu”. [HR. 
Nasaiy juz 1, hal. 233] 

قَاَل: اَوَُّل َما ُُيَاَسُب ِبِه اْلَعْبُد  ملسو هيلع هللا ىلصهللِا  ُهَريْ َرَة َعْن َرُسْوِل   َعْن َاِبْ 
ُُرْوا  لَّ: اُنُْ اَل هللاُ َعزَّ َوج  َ ا، َوِالَّ ق  َ اَن اَْكَمَله  َ ِاْن ك  َ َ ت  ُُه، ف  َ ص              َ
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ِديْ  ِه    لَِعب     ْ ب     ِ اَْكِمُلْوا  اَل:  ق     َ  ، ِ ََوُّ َت ُه  ل     َ َد  ُوج     ِ ِاْن  ف     َ  ،  ِ ََوُّ َت ِمْن 
ََةَ   234: 1. النسا ى اْلَفرِْي

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Pertama-tama 
perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari qiyamat adalah shalat 
wajibnya. Jika ia telah menyempurnakan shalat wajibnya, selesailah 
persoalannya”. Dan jika tidak sempurna shalat wajibnya, Allah ‘Azza wa Jalla 
berfirman, “Lihatlah pada hamba-Ku dari shalat sunnahnya”, maka jika ia 
melakukan shalat sunnah, Allah berfirman, ”Sempurnakanlah shalat 
wajibnya itu dengan shalat sunnahnya”. [HR. Nasaiy juz 1, hal. 234] 

َمْن َعاَ ى   :نَّ هللَا قَالَ اِ   :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اّللَِّ    :ُهَريْ َرَة قَالَ   ِبْ اَ   َعنْ 
َحبَّ اَ ِبَشْيء     َلَّ َعْبِديْ اِ   َوَما تَ َقرَّبَ   ،َولِيًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه ِ ْ َْربِ   ِلْ 
َلَّ ِ لن ََّواِفِل َحَّتَّ اِ يَ تَ َقرَُّب    َوَما يَ زَاُل َعْبِديْ   ،َلَّ ِمَّا اْفرَتَْضُت َعَلْيهِ اِ 
ُتُه ُكْنُت ََسَْعُه الَّذِ اَ َذا  اِ فَ   ،ِحبَّهُ اُ  ُْ ِبِه َوَبَصَرُه الَّذِ   يْ ْحبَ ب ْ يُ ْبِصُر   يْ َيْسَم

َُِش ِِبَا َورِْجَلُه الَِّتْ   ِبِه َوَيَدُه الَِّتْ  يَ نَُّه    ْن َس ََلِِنْ اِ وَ   ،ِِبَا  يْ ََيْشِ   يَ ْب َِ ََلُْع
 َن فَاِعُلُه تَ َر ُِّ يْ اَ َوَما تَ َر َّْ ُت َعْن َشْيء     .َذنَّهُ ِعيْ َلُ   ِنْ اْستَ َعاذَ   َولَِئنِ 

 190:    7البجارى  .ْكَرُه َمَساَءَتهُ اَ َن  اَ َعْن نَ ْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت وَ 
Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya 
Allah berfirman:”Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku (orang yang selalu 
tha’at kepada Allah dan ikhlas beribadah) maka sungguh Aku 
mengumumkan perang kepadanya. Dan sungguh hamba-Ku mendekatkan 
diri dengan sesuatu (amalan) yang Aku cintai dari apa-apa yang telah Aku 
wajibkan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. 
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Apabila aku mencintainya, maka aku yang menjadi pendengarannya yang ia 
mendengar dengannya, dan menjadi penglihatannya yang ia melihat 
dengannya, menjadi tangannya yang ia berbuat dengannya, menjadi kakinya 
yang ia berjalan dengannya. Dan jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku 
memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepada-Ku, pasti Aku 
melindunginya. Dan sungguh Aku berulang-ulang melakukan sesuatu 
terhadap jiwa orang mukmin, ia tidak suka kematian sedangkan Aku tidak 
suka keburukannya.” (HR. Bukhari juz 7, hal. 190) 

Keterangan :  
- Yang dimaksud “Aku yang menjadi pendengarannya yang ia mendengar 

dengannya, dan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya … 
dst” ialah pendengaran hamba tersebut selalu digunakan untuk 
mendengarkan hal-hal yang diridlai Allah, begitupula penglihatannya selalu 
digunakan untuk melihat hal-hal yang diridlai Allah, begitu seterusnya. 

- Namun demikian, kalau sudah waktunya, Allah akan mewafatkannya, 
karena Allah tidak suka keburukannya (apabila ia lebih lama lagi hidup 
yang mungkin saja ia akan mengalami keburukan). 

6) Mentadabburi Al Qur’an 
 

Allah SWT berfirman : 

ب َُّروْٓا   ص:  .اْلَْلَبابِ   اُوُلوا  َولِيَ َتذَكَّرَ ٰايِٰتٖه  ِكٰتب  اَنْ زَْلٰنُه اِلَْيَك ُمٰبَك  لَِٰيدَّ
29 

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat 
pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. [QS. Shaad : 29] 

َْ قُ ُلْوُِبُْم ِلذِْكِر اّللِٰٰ َوَما نَ َزَل ِمَن ا ََِِّّْٰۙ   اَلَْ ََيِْن لِلَِّذْيَن ٰاَمنُ وْٓا َاْن ََتَْش
اْلََمُد  َعَلْيِهُم  َاَل  فََ قَ ْبُل  ِمْن  اْلِكٰتَب  اُْوتُوا  َيُكْونُ ْوا َكالَِّذْيَن  َوَل 

ُهْم ٰفِسُقْوَن  ن ْ  وََكِ ْْي  مِٰ
 16ا ديد :  .فَ َقَسْت قُ ُلْوُِبُْمَۗ

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk 
hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun 
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(kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang 
sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa 
yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan 
di antara mereka adalah orang-orang yang fasiq. [QS. Al Hadiid : 16] 

ْن رَّبُِٰكْم َوِشَفۤاء  لَِٰما ِْ  َي َُّها النَّاُس َقْد َجۤاَءْتُكْم مَّْوِعَُة  مِٰ  الصُُّدْورِِّۙ َيٰٓ
( لِْٰلُمْؤِمِنْْيَ  وََّرْْحَة   اّللِٰٰ  57َوُهًدى  ِل  َْ ِبَف ُقْل  ِتهٖ (  َ   فَِبٰذِلكَ   َوِبَرْحم

 58-57يونس : ( 58) ََيَْمُعْونَ  ِمَِّٰا َ ْْي   ُهوَ  فَ ْليَ ْفَرُحْواَۗ 
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada 
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (57) 
Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu 
mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari 
apa yang mereka kumpulkan". (58) [QS. Yunus : 57-58] 
 

7) Bermuhaasabah apa yang telah dilakukan untuk bekal akhirat 
 

Allah SWT berfirman : 

َ َوْلتَ ْنُُْر نَ ْفس  مَّا َقدََّمْت لَِغد ٍۚ َوات َُّقوا  َي َُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا ات َُّقوا اّللٰٰ َيٰٓ
َ َ ِبْْي    َۗاّللَٰٰ  َ   (18) ِبَا تَ ْعَمُلْونَ  ۢ ِانَّ اّللٰٰ َوَل َتُكْونُ ْوا َكالَِّذْيَن َنُسوا اّللٰٰ

َك ُهُم اْلٰفِسُقْوَن   ىِٕ
ۤ
َل َيْسَتِويْٓ َاْصٰحُب   (19)فَاَْنٰسىُهْم اَنْ ُفَسُهْمَۗ اُوٰل

ُزْونَ   20- 18:ا شر(20)النَّاِر َوَاْصٰحُب اْلَنَّةَِۗ َاْصٰحُب اْلَنَِّة ُهُم اْلَفۤاىِٕ
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (18) 
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah 
menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-
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orang yang fasiq. (19) 
Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; 
penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. (20) [QS. Al 
Hasyr : 18-20] 

اَلَِّذْيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم   (103)   َُۗقْل َهْل نُ نَ بُِٰئُكْم ِ ْلَْ َسرِْيَن اَْعَماًل 
ًعا   ُْم ُُيِْسنُ ْوَن ُصن ْ نْ َيا َوُهْم َُيَْسبُ ْوَن اَّنَّ   :هفالك  (104)ِْ اْ َٰيوِة الدُّ

103-104 
Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-
orang yang paling merugi perbuatannya?" (103) 
Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia 
ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. 
(104). [QS. Al Kahfi : 103-104] 
 

Di dalam hadits disebutkan : 

: َل تَ ُزْوُل َقَدَما ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َاِبْ بَ ْرَ َة اْلَْسَلِميِٰ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا  
فَ َعَل،   ِفْيَما  ِعْلِمِه  اَفْ َناُه، َوَعْن  ِفْيَما  ُعْمرِِه  ُيْسَ َل َعْن  َعْبد  َحَّتَّ 

. َما اَْبَ هُ َوَعْن َمالِِه ِمْن اَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفْيَما اَنْ َفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيْ 
 ، هذا حديث حسن صحيح 2532، رقم: 36: 4الرتمذى 

Dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidaklah bergerak kedua tapak kaki seorang hamba (pada hari qiyamat), 
sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya 
untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan 
untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya untuk apa ia gunakan”. [HR. 
Tirmidzi juz 4, hal. 36, no. 2532, ia berkata : Ini hadits hasan shahih] 

 

(Bersambung …) 


