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BAB II
NAFSU DALAM AGAMA ISLAM

A. Pengertian Nafsu

Kata nafsu berasal dari bahasa arab النفس) ) atau an-nafsu yang memiliki

banyak definisi yaitu dengan makna jiwa, ruh, mata yang jahat, darah, jasad, diri

orang, hasrat dan kehendak.22 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafsu

diartikan dengan empat definisi yaitu: yang pertama nafsu sebagai

keinginan(kecenderungan, dorongan) hati yang kuat. Kedua, nafsu sebagai

dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Ketiga nafsu dengan definisi

selera, gairah atau keinginan(makan) dan terakhir sebagai panas hati, marah dan

meradang.23

Menurut Drs. Totok Jumantoro dalam bukunya yang berjudul Kamus Ilmu

Tasawuf, nafs diartikan dengan jiwa, diri, dan ego. Nafs adalah dimensi manusia

yang berada di antara roh dan jasmani.24 Di kalangan ahli sufi, nafs diartikan

sesuatu yang melahirkan sifat tercela. Al-Ghazali, misalnya menyebut nafs

sebagai pusat potensi marah dan syahwat pada manusia dan sebagai pangkal dari

segala sifat tercela. Pengertian ini antara lain dipahami dari hadis, musuhmu yang

paling berat adalah nafsumu.25

22 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1446.

23 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op. cit., hlm. 770.
24 Drs. Totok Jumantoro dan Drs. Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf (Jakarta:

Amzah, 2005), hlm. 158.
25 Dr. Bambang Irawan, Menemukan Jiwa Yang Hilang (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010),

hlm. 10
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Dalam psikologi, nafsu lebih dihubungkan dengan tingkah laku sehingga

yang diselidiki oleh psikologi adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai

gejala-gejala dari jiwa. Teori-teori psikologi baik psikoanalisa, bihaviorisme

maupun humanisme memandang jiwa sebagai sesuatu yang berada di belakang

tingkah laku.26

Nafsu juga dimaknai dengan kehalusan rohani. Ia adalah manusia dalam arti

kata yang sebenarnya dan juga merupakan jati diri dan substansi manusia. Nafsu

juga dimaknai dengan substansi pada diri manusia yang berisikan potensi emosi

dan syahwat. Makna ini kebiasaannya digunakan oleh kalangan ahli tasawuf

karena mereka memaknai nafsu sebagai sumber yang menghimpun sifat-sifat

tercela dari manusia.27

Kata nafsu memiliki makna yang berbeda-beda. Bisa sebagai diri Tuhan,

diri atau seseorang, sebagai jiwa, sebagai totalitas manusia, dan sebagai sisi dalam

manusia yang melahirkan tingkah laku.28

Kaum filosof muslim membahas jiwa mendasarkannya pada filsafat jiwa

yang dikemukakan para filosof Yunani, kemudian mereka selaraskan dengan

ajaran islam. Sebagaimana jiwa dalam filsafat yunani, Al-Kindi juga mengatakan

bahwa jiwa adalah jauhar basith (tunggal, tidak tersususn, tidak panjang, dalam,

dan lebar). Jiwa mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Jiwa mempunyai

26 Ibid., hlm. 9-10.
27 Said Hawwa, Tarbiyah Ruhiyah: Menempuh Perjalanan Menuju Allah, terj.

Tarbiyatuna Ar- Ruhiyah (Jakarta: Aula Pustaka, 2010), hlm. 47.
28 Mubarok Achmad, Psikologi Agama (Jakarta: The International Institute of Islamic

Though, 2009), hlm. 15.
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wujud tersendiri, terpisah, dan berbeda dengan jasad atau badan, jiwa juga bersifat

rohani dan Ilahi.29

Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut:

1. Daya al-Muharrikat (gerak), daya ini yang mendorong untuk makan,

memelihara, dan berkembang.

2. Daya al-Mudrikat (mengetahui), daya ini yang mendorong untuk merasa

dan berimajinasi.

3. Daya al-Nathiqat (berfikir), daya ini yang mendorong untuk berfikir secara

teoretis dan praktis.30

Ibnu Sina mendefinisikan nafsu dengan jauhar rohani. Definisi ini

mengisyaratkan bahwa jiwa merupakan substansi rohani, tidak tersusun dari

materi-materi sebagaimana jasad. Kesatuan keduanya bersifat accident, hancurnya

jasad tidak membawa pada hancurnya jiwa(roh).31

Nafsu menurut Ibnu Miskawaih adalah jauhar rohani yang tidak hancur

dengan sebab kematian jasad. Ia adalah kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Ia akan

hidup selalu, ia tidak dapat diraba dengan pancaindra karena ia bukan jisim dan

bagian dari jisim. Jiwa dapat menangkap keberadaan zatnya dania mengetahui

ketahuan dan keaktivitasannya.32

Nafsu menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di

akhirat jiwalah yang menerima pembalasan, baik balasan kesenangan (surga)

29 Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, M.A., Filsafat Islam: Filosof Dan Filsafatnya (Jakarta:
Rajawali Pers, 2009), hlm. 59.

30 Ibid., hlm. 87.
31 Ibid., hlm. 109.
32 Ibid., hlm. 133.
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maupun balasan siksa (neraka). Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada perinsipnya

didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina.33

Sedangkan menurut al-Qusyairi, roh, nafsu, dan badan adalah satu

komponen(jumlah) yang membentuk manusia, yang sebagiannya tunduk kepada

sebagian yang lain. Di kalangan ulama ahlu sunnah, terkadang mereka sepakat

tentang jiwa dan roh dalam satu aspek, tetapi ia berbeda pada aspek yang lain. Al-

Qusyairi mencontohkan, Ibnu Abbas dan Ibnu Habib keduanya sepakat bahwa roh

adalah kehidupan atau sumber kehidupan. Keduanya juga sepakat bahwa jiwalah

yang diwafatkan saat manusia sedang tidur.34

Tetapi menurut Ibnu Habib, nafsu adalah syahwatiah (kesyahwatan) yang

merasakan kelezatan dan merasakan sakit, sedangkan Ibnu Abbas menganggapnya

sebagai akal yang mengetahui, membedakan dan memerintah. Pendapat keduanya

tentang jiwa yang diwafatkan saat manusia tidur ditentang oleh seorang muhaqqiq

ahlu sunnah yang berpendapat bahwa rohlah yang berpisah dan terangkat saat

manusia sedang tidur dan bukan jiwa.35

Dalam Al-Qur’an, kata nafs mempunyai aneka makna yaitu:

1. Nafs yang diartikan sebagai diri atau seseorang,

َك فِیِھ ِمۢن بَۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلِعۡلِم فَقُۡل تََعالَۡوْا نَۡدُع  أَۡبنَآَءنَا َوأَۡبنَآَءُكۡم َونَِسآَءنَا فََمۡن َحآجَّ
36.بِینَ 

33 Ibid., hlm. 195.
34 Ibid., hlm. 11.
35 Ibid.
36 QS., Ali-Imran (3): 61.
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Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang
meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita
memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan
isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita

bermubahalah kepada Allah  dan kita minta supaya laknat Allah 
ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

2. Nafs yang diartikan sebagai diri Tuhan,

ِم 
َمِة َال َرۡیَب فِیِھۚ ٱلَّ  37.ِذیَن َخِسُرٓوْا أَنفَُسھُۡم فَھُۡم َال یُۡؤِمنُونَ ٱۡلقِیَٰ

Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi".

Katakanlah: "Kepunyaan Allah ". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya
kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang
tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka
itu tidak beriman

3. Nafs yang diartikan sebagai roh,

ٓئَِكةُ بَاِسطُٓوْا أَۡیِدیِھۡم أَۡخِرُجٓوْا أَنفَُسُكمُۖ  ِت ٱۡلَمۡوِت َوٱۡلَملَٰ لُِموَن فِي َغَمَرٰ ٱۡلیَۡوَم َولَۡو تََرٰىٓ إِِذ ٱلظَّٰ
.ُرونَ 

38

Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang
zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul
dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu"

4. Nafs yang diartikan sebagai jiwa,

.39

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya)

5. Nafs yang diartikan sebagai totalitas manusia,

لِكَ  ا بَِغۡیِر نَۡفٍس أَۡو فََساٖد فِي ٱۡألَۡرِض ِمۡن أَۡجِل َذٰ ِءیَل أَنَّھُۥ َمن قَتََل نَۡفَسۢ ٓ َكتَۡبنَا َعلَٰى بَنِٓي إِۡسَرٰ
40.فََكأَنََّما قَتََل ٱلنَّاَس َجِمیٗعا

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

37 QS., Al-An’aam (6): 12.
38 QS., Al-An’aam (6): 93.
39 QS., As-Syams (91): 7.
40 QS., Al-Maidah (5): 32.
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6. Nafs, diartikan sebagai sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku,

ۢن  ٞت مِّ لَھُۥ ُمَعقِّبَٰ

41.یَُغیُِّروْا َما بِأَنفُِسِھمۗۡ 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah .
Sesungguhnya Allah  tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

B. Keberadaan Nafsu Dalam Kehidupan Umat Islam

Barang siapa yang terseret oleh godaan hawa nafsunya akan mengakibatkan

kegelapan hatinya. Orang yang terseret godaaan hawa nafsu akan mengakibatkan

lupa kepada Allah  dan akhirnya tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa.42 Hal

ini seperti apa yang di jelaskan oleh Ibn ‘Atha’illah dalam kitabnya Al Hikam:

الرضا منك عنھا

Maksudnya: “Asal segala maksiat, kelalaian dan kesenangan nafsu adalah
sukanya kepada nafsu. Sedangkan kepatuhan, kesedaran dan penghargaan diri
sendiri berasal dari tidak wujud rasa suka kepada nafsu.”43

Tidak dipungkiri memang pengetahuan orang awam tentang nafsu masih

dasar, namun kebanyakan mereka mempunyai semangat agar bisa sedemikian

dekat dengan Tuhannya. Orang awam apabila melihat tentang nafsu, pasti yang

dilihat hanyalah keburukan semata. Nafsu dilihat sebagai suatu sumber yang

mengarahkan manusia berbuat jahat. Berbeda dengan pandangan orang-orang

tasawuf, mereka menganggap bahwa asal mula timbulnya kemaksiatan yang

41 QS., Ar-Ra’d (13): 11.
42 Drs. Moh Saifulloh Al Aziz, op. cit., hlm. 127.
43 Ibid., hlm. 128.
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dilakukan seseorang itu adalah karena mereka berpaling dari Allah  dan

menurutkan kehendak hawa nafsu. Padahal sebenarnya kalau manusia itu mau

berfikir dengan hati dan akal yang sehat, niscaya dia akan tahu, bahwa nafsu yang

tidak terkendali selalu akan menyeret manusia kedalam jurang kehancuran,

kebinasaan dan kehinaan.44

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

ِحیمٞ  ٓوِء إِالَّ َما َرِحَم َربِّٓيۚ إِنَّ َربِّي َغفُوٞر رَّ اَرةُۢ بِٱلسُّ ُئ نَۡفِسٓيۚ إِنَّ ٱلنَّۡفَس َألَمَّ 45.َوَمآ أُبَرِّ

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.

Para salik (penempuh jalan) menuju Rabb-nya dengan ragam cara dan jalan

sepakat bahwa nafsu ialah pemutus antara hati dan jalan menuju Rabb. Ia tidak

akan datang dan sampai kepada Allah  kecuali setelah mematikan dan

meninggalakan nafsu dengan melawan dan mengalahkannya. 46 Manusia terbagi

menjadi dua yaitu:

Pertama, manusia yang dikalahkan nafsunya. Sehingga nafsu mampu

menguasai dan meluluhkannya. Ia pun taat di bawah perintah-perintah nafsunya.

Kedua, manusia yang mampu mengalahkan nafsunya. Sehingga ia mampu

meluluhkan nafsunya, dan nafsu pun patuh dan tunduk pada perintah-

perintahnya47

44 Ibid.
45 Q.S., Yusuf (12): 53.
46 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 137.
47 Ibid.
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Selain itu, sebagian orang bijak mengatakan, “perjalanan para penempuh

sudah sampai pada kemenangan atas nafsu mereka. Barangsiapa mampu

mengalahkan nafsunya, ia telah sukses dan selamat. Barangsiapa dikalahkan

nafsunya, ia telah rugi dan celaka.48

Allah  berfirman:

ا َمن طََغٰى  ۡنیَا َوَءاثََر ٱ...فَأَمَّ ا َمۡن َخاَف َمقَاَم َربِّھِۦ ...فَإِنَّ ٱۡلَجِحیَم ِھَي ٱۡلَمۡأَوٰى ...ۡلَحیَٰوةَ ٱلدُّ َوأَمَّ
49.فَإِنَّ ٱۡلَجنَّةَ ِھَي ٱۡلَمۡأَوٰى ...َونَھَى ٱلنَّۡفَس َعِن ٱۡلھََوٰى 

Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya), Dan adapun orang-orang
yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa
nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).

Nafsu sentiasa mengajak pada perbuatan keji dan mengutamakan kehidupan

dunia. Sementara Allah  menyeru hamba agar takut kepada-Nya dan menahan

diri dari keinginan hawa nafsu. Hati ada di antar kedua penyeru tersebut. Sekali

waktu ia condong kepada yang ini, pada kesempatan lain ia condong kepada yang

itu. Inilah tempat cobaan dan ujian.50

Ibnu Athaillah berkata:

“Kau ingin berjuang mengendalikan nafsu, tetapi kau menguatkannya dengan
syahwat sehingga nafsu mengalahkanmu! Jangan berlaku seperti orang sakit
yang berujar, 'Aku tidak mau berobat sampai sembuh sendiri,’ sehingga
dikatakan kepadanya, ‘kau tidak akan sembuh sebelum berobat.’perjuangan
memang tidak manis. Maka, berjuanglah mengendalikan nafsu karena
perjuangan itu merupakan jihad yang paling besar. Ketahuilah bahwa wanita
yang berduka tidak memiliki hari raya. Hari raya hanya milik mereka yang dapat

48 Ibid.
49 Q.S., An-Nazi’at (79): 37-41.
50 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 105.
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mengendalikan hawa nafsu. Hari raya milik orang yang menghimpunkan segala
kekuatannya.”51

Ada banyak makna dan pengertian untuk nafsu. Namun, yang dimaksud

nafsu dalam ungkapan hikmah diatas mencakup semua kekuatan amarah dan

syahwat yang terdapat pada diri manusia. Untuk nafsu dan pengertian itulah

banyak arif yang mengatakan, “nafsu harus dilawan dan dikalahkan.”52

Allah  menyifati nafsu dalam Al-Qur’an dengan tiga sifat: muthma’innah

(jiwa yang tenang), lawwamah (jiwa yang menyesal), ammarah bissu’ (jiwa yang

menyuruh berbuat jahat). Nafsu itu satu bila dinisbatkan pada zat nafsu itu sendiri,

dan tiga bila dinisbatkan pada sifat-sifatnya.53

1. Nafsu Muthma’innah

Al-nafs yang memiliki ketenangan dan ketenteraman dalam

mengemban amanat Allah  dan tidak keguncangan disebabkan tantangan

yang timbul oleh hawa nafsu disebut al-nafs al-muthma’innat.54 Kepada

jiwa ini, Allah  menghimbau dengan himbauan sebagai berikut;

ٓأَیَّتُھَا ٱلنَّۡفُس ٱۡلُمۡطَمئِنَّةُ  ۡرِضیَّٗة ...یَٰ 55.ٱۡرِجِعٓي إِلَٰى َربِِّك َراِضیَٗة مَّ

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas
lagi diridhai-Nya.

51 Ibnu ‘Athaillah, Tajul Arus: Pelatihan Lengkap Mendidik Jiwa terj. Taj Al-Arus al-
Hawi Li Tahdzib Al-Nufus (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 258.

52 Ibid.
53 Syaikh Ahmad Farid, loc. cit.
54 Dr. H. Kasmuri Selamat, Ihsani Sanusi, Akhlak Tasawuf: Upaya Meraih Kehalusan

Budi dan Kedekatan Ilahi (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 175.
55 Q.S., Al-Fajr (89): 27-28
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Apabila nafsu tenang kepada Allah , tenang dengan mengingat-Nya,

berserah diri kepada-Nya, rindu berjumpa dengan-Nya, dan senang karena

dekat dengan-Nya, ia dinamakan jiwa yang tenang.56 Ibnu Abbas berkata

“Muthma’innah ertinya yang membenarkan.” Qatadah berpendapat

muthma’innah yaitu, “hanyalah orang-orang yang beriman, yang jiwanya

tenang terhadap apa yang dijanjikan Allah .” Orang yang berjiwa tenang ini

akan nampak pada akhlaknya, bersikap tenang, sabar, dan sanggup

menerima setiap cubaan daripada Allah .57

Jiwa ini telah mantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk.

Jiwa yang tenang yang telah menomor duakan nikmat materi. Jiwa ini

adalah jiwa yang telah mampu menundukkan kekuatan hawa nafsunya,

mampu menetralkannya ketika dorongan hawa nafsunya menggejolak,

mampu mengalahkan kekuatan syaitan, stabil dan selalu menetapi kebaikan

dan tidak mudah goncang dalam kondisi apapun dan dimana pun. Jiwa ini

juga selalu bersabar dalam melakukan kebaikan, menghadapi cobaan dan

senantiasa bersyukur dari kebaikan dan nikmat yang diberikan Allah .

Kondisi jiwa muthma’innah ini juga dapat digambarkan seperti kondisi jiwa

yang menjadikan roh dah qalbnya sebagai raja yang selalu dapat

menundukkan hawa nafsunyan dan senantiasa merasa bersama Allah .58

56 Dr. H. Kasmuri Selamat, loc. cit.
57 Muhammad Isa Selamat, op. cit., hlm. 71.
58 Dr. Bambang Irawan, op. cit., hlm. 20-21.
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Jiwa muthma’innah iaitu jiwa yang berhijrah dari segala sesuatu yang

dibenci atau yang dilarang oleh Allah  menuju kepada perbuatan yang

diredhaiNya. Umpamanya dari sikap ragu-ragu kepada memperoleh

keyakinan. Dari bodoh kepada berilmu pengetahuan, dari lalai kepada ingat

kepada Allah . Begitulah seterusnya daripada keburukan menuju kepada

yang lebih baik dan mendapat bimbingan Allah .59

Pemilik nafsu ini dalam hal cara mengetahui asma Allah  dan sifat-

sifatn-Nya selalu merasa tenang dengan pemberitaan dari-Nya dan dari

Rasul-Nya tentang diri-Nya. Kemudian, ia juga merasa tenang dengan

pemberitaan-Nya mengenai apa yang akan terjadi setelah kematiannya,

yaitu berupa urusan-urusan alam barzakh dan peristiwa yang mengiringinya.

Misalnya, huru-hara kiamat, hingga seolah-olah ia menyaksikannya dengan

jelas.60

Bahkan, bila ia menemui syubhat dan syahwat, ia akan dudukkan pada

wilayah was-was. Yang seandainya ia jatuh dari langit ke bumi, hal itu lebih

ia sukai dari mendapatinya. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

“kejelasan iman.” Selain itu, ia juga tenang (menghindari) keinginan

bermaksiat serta mengalihkannya menuju  ketenangan dan kenikmatan

taubat.61

59 Ibid.
60 Syaikh Ahmad Farid, loc. cit.
61 Ibid., hlm. 106.
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Dengan begitu, jiwanya menjadi ingat dan anggota tubuhnya menjadi

tunduk. Ia berjalan menuju Allah  seraya menundukkan kepala karena

menyaksikan nikmat-nikmat-Nya serta melihat kejahatan dan aib-aib

dirinya.62 Lantas, ia tenang terhadap ketetapan Allah  sehingga ia pun

pasrah dan ridha dengan ketetapan-Nya, tidak marah, mengadu, dan

merusak keimanannya. Karena itu, ia tidak berputus asa terhadap apa yang

tidak ia peroleh dan tidak merasa terlalu senang terhadap apa yang telah

diberikan kepadanya. Sebab, musibah yang menimpa tersebut sudah

ditentukan sebelum ia menimpa dirinya. Bahkan sebelum ia diciptakan.63

Allah  berfirman:

64.َعلِیمٞ 

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin

Allah ; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah  niscaya Dia akan

memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah  Maha Mengetahui segala
sesuatu

Jiwa yang tenang adalah bukti kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Jiwa

yang tenang ini merupakan perdamaian hati sebagai ganti daripada

kegagalan-kegagalan di dunia ini. Jika kita telah sampai kepada jiwa yang

tenang ini, disamping memperoleh kedamaian dan kebahagiaan maka akan

62 Ibid., hlm. 107.
63 Ibid., hlm. 105-106.
64 Q.S., At-Taghabun (64): 11.
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dibalas oleh Allah  satu kenikmatan yang paling agung yakni syurga di

akhirat.65

Pokok dari semuanya itu adalah kesadaran jiwa yang tinggi, serta peka

terhadap goncangan jiwa dan perasaan. Sehingga terhindar daripada segala

bentuk dosa maksiat yang pernah dikerjakan. Setelah melihat kesedarannya

itu, barulah tahu bahawa hidup ini tidak lama dan akan berakhir dengan

kematian. Akhirnya akan bertemu yang Maha Agung.66

Untuk memiliki nafs muthmai’nnah ini memerlukan perjuangan dan

pengorbanan, menghadapi segala rintangan dan ujian yang selalu

merusakkan hati manusia. Jika jiwa yang tenang ini telah dapat kita miliki,

jiwa kita akan sihat dan terhindar dari keluh kesah atau tekanan jiwa.67

Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya secepat mungkin untuk

memanfaatkan sisa-sisa umur yang pendek ini untuk mengabdikan hanya

kepada Ilahi. Menghidupkan kembali hati yang telah mati, ataupun memberi

penawar bagi jiwa yang telah sakit, agar kehidupan kita bahagia di akhirat

nanti.68

2. Nafsu Lawwamah

Kalau al-nafs dalam pengertian pertama (nafs muthma’innah) kembali

ke hadirat Allah , maka al-nafs dalam pengertian kedua tidak, karena

65 Muhammad Isa Selamat, op. cit., hlm. 191.
66 Ibid., hlm. 71.
67 Ibid., hlm. 191.
68 Ibid., hlm. 71.
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keadaannya yang tidak tenang dan menyerupai syaitan. Selanjutnya, al-nafs

yang tidak memiliki ketenangan yang sempurna karena menjadi pendorong

timbulnya hawa nafsu dan sekaligus juga penentang, disebut al-nafs al-

lawwamah. Yaitu jiwa yang masih mau mengalahkan dirinya ketika lari

dalam mengingat dan beribadat kepada Allah .69 Kepada jiwa al-lawwamah

ini Allah  bersumpah dalam ayat sebagai berikut:

اَمِة  70.َوَالٓ أُۡقِسُم بِٱلنَّۡفِس ٱللَّوَّ

Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)

Ini adalah jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan nafsu

al-ammarah bissu’. Dengan adanya bisikan dari hatinya, jiwa menyadari

kelemahannya dan kembali kepada kemurniaannya. Jika ini berhasil, maka

ia akan dapat meningkatkan diri kepada tingkat di atasnya (nafsu

muthmainnah). Jiwa bentuk ini terkadang mencela dirinya apabila ia berbuat

kesalahan. Jiwa ini selalu menyesali keadaan dirinya yang sulit terlepas dari

dosa dan kesalahan. Ia selalu mengakui kebesaran Allah , menyadari

bahwa ia telah melakukan kesalahan dan ia mencela dirinya karena selalu

mengikuti kata-kata syaitan dan hawa nafsunya.71

Ada ulama yang berpendapat, An-Nafs Al-Lawwamah, ialah jiwa

yang tidak konsisten paada satu keadaan. Ia adalah hati yang banyak

berbolak-balik dan berwarna-warni. Terkadang ia ingat dan lalai,

69 Dr. H. Kasmuri Selamat, loc. cit.
70 Q.S., Al-Qiyamah (75): 2.
71 Dr. Bambang Irawan, op. cit., hlm. 20.
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menghadap dan berpaling, cinta dan benci, bahgia dan sedih, ridha dan

marah, serta patuh dan takut. Ada pula ulama yang bependapat An Nafs Al-

Lawwamah ialah jiwa orang mukmin.72

Imam Ibnul Qayyim berkata: “semua pendapat diatas tentang nafsu

lawwamah itu adalah benar.” Kemudian lawwamah dibedakan lagi kepada

dua jenis, lawwamah yang tercela dan lawwamah yang terpuji. Lawwamah

yang tercela iaitu nafsu yang bodoh dan zalim, semuanya itu dicela oleh

Allah . Lawwamah yang terpuji iaitu nafsu yang sentiasa berfungsi sebagai

peneliti atas setiap tindakan seseorang. Apakah telah mengabdikan diri

kepada Allah , beriman dan beramal soleh, serta segal kebaikan yang

diperintahkanNya.73

Jiwa yang paling mulia ialah jiwa yang selalu mencela dirinya dalam

ruang lingkup mentaati Allah  dan mengandung keridhaan-Nya. Sehingga

ia tidak memedulikan celaan orang yang mencela karena Allah . Yang

demikian ini, ia telah bersih dari celaan Allah . Sementara itu, jiwa yang

ridha terhadap amal-amalnya, tidak mencela dirinya dan tidak menanggung

celaan karena Allah , yang demikian ini ialah jiwa yang dicela Allah .74

Nafsu ini mencela kejahatan dan membencinya. Apabila ia terlanjur

berbuat kejahatan, ia lekas menyadari dan menyesali dirinya. Memang dia

72 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 107.
73 Muhammad Isa Selamat, op. cit., hlm. 72.
74 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 108.
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menyukai perbuatan baik, tapi kebaikan ini tidak dapat dipertahankannya

secara terus-menerus karena didalam hatinya masih bersarang maksiat-

maksiat bathin. Meskipun hal ini diketahuinya tercela dan tidak disukainya,

namun selalu saja maksiat bathin itu menyerangnya. Sehingga apabila kuat

maksiat bathin ini, maka sekali-kali ia berbuat maksiat lahir karena tidak

mampu melawannya. Meskipun demikian dia tetap berusaha menuju

keridhaan Allah  sambil mengucap istighfar memohon ampun dan

menyesal atas kemaksiatan yang diperbuatnya.75

Kondisi jiwa seperti ini adalah kondisi perang intern dalam jiwa antara

kebaikan dan kejahatan, antara syaitan dan hawa melawan ruh dan qalb,

antara kebenaran dan kebatilan, antara apa yang diinginkan (disukai) Tuhan

dan yang dibenci-Nya. Jiwa seperti ini juga belum stabil, masih selalu

mengalami goncangan dan kegelisahan, kesedihan dan penyesalan serta

pengakuan.76

Diantara sifat-sifat tercela dari nafsu lawwamah ini adalah:

a. Menyadari kesalahan diri atau menyesal berbuat kejahatan.

b. Timbul perasaan takut kalau bersalah.

c. Kritis terhadap apa saja yang dinamakan kejahatan.

d. Heran kepada diri sendiri, mengira dirinya lebih baik dari orang lain

(ujub).

e. Memperbuat suatu kebaikan agar dilihat dan dikagumi orang (riya’).

75 Drs. Moh Saifulloh Al Aziz, op. cit., hlm. 276.
76 Dr. Bambang Irawan, loc. cit.
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f. Menceritakan kebaikan yang telah diperbuatnya supaya mendapat

pujian orang (sum’ah).

g. Dan lain-lain sifat tercela (madzmumah) di dalam hati.77

Maka barang siapa yang merasa tergetar dihatinya dengan sifat-sifat

tercela tersebut, itulah tandanya ia termasuk dalam kategori naafsu

lawwamah. Nafsu ini terdapat pada kebanyakan awam, tapi derajatnya

sedikit tinggi dari nafsu ammarah.78

Sifat-sifat tercela pada orang nafsu lawwamah ini tidak akan dapat

dikikis habis kecuali dengan berusaha dan berlatih melepaskan diri dari

belenggu hawa nafsu, di samping terus–menerus berjuang (mujahadah) di

jalan Allah .79 Firman Allah :

ھَُدوْا فِینَا لَنَۡھِدیَنَّھُۡم ُسبُلَنَۚا وَ  80.َوٱلَِّذیَن َجٰ

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.

Jika jiwa kita menyedari akan kejahatan dan menolaknya, kemudian

memohon kemurahan Allah  dan keampunan-Nya demi mencari

keselamatan hidup, maka Allah  menerimanya.81

Firman Allah :

77 Drs. Moh Saifulloh Al Aziz, loc. cit.
78 Ibid., hlm. 277.
79 Ibid.
80 Q.S., Al-Ankabut (29): 69.
81 Muhammad Isa Selamat, op. cit., hlm. 190.
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.82

Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka
mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang

buruk. Mudah-mudahan Allah  menerima taubat mereka. Sesungguhnya

Allah  Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Pada dasarnya dalam diri kita ini ada dua dorongan atau keinginan.

Pertama, keinginan yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Yang

merasakan dorongan ini akan mengetahui bahwa hal tersebut datang dari

Allah . Kedua, keinginan yang berasal dari musuh-musuh kita atau syaitan,

yang mengarahkan kepada keraguan dan berusaha membawa kepada yang

tidak benar dan mendorong kepada kejahatan. Yang merasakan dorongan ini

akan berusaha untuk mencari perlindungan kepada Allah  dari syaitan yang

terkutuk.83

Dengan demikian, dalam jiwa ini terdapat kebaikan yaitu: pengakuan

akan kelemahan diri, kekuasaan Allah , penyesalan, dan kesadaran bahwa

dia bersalah dan juga terdapat jenis keburukan yaitu kejahatan yang

dilakukannya dengan sadar dan sengaja karena mengikuti kehendak hawa

nafsu dan syaitan. Jiwa inilah yang berada pada bentuk pertengahan. Jika

kekuatan ruhaninya lebih dari hawa nafsunya, maka ia mampu terlepas dari

82 Q.S., At-Taubah (9): 102.
83 Muhammad Isa Selamat, loc. cit.
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kejahatan dan jika satu saat kekuatan ruhaninya lebih lemah dari dorongan

hawa nafsunya, maka jatuhlah ia kedalam lembah dosa dan kehinaan.84

3. Nafsu Ammarah Bissu’

Al nafs yang menenggelamkan dirinya dalam kejahatan mengikut

nafsu marah, syahwat, perut, dan godaan syaitan dinamakan al-nafs al-

amarat bi al-su’ (jiwa yang jahat karena suka mendorong orang berbuat

dosa).85

Firman Allah :

ِحیٞم  86.رَّ

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.

Nafsu ammarah adalah nafsu yang tercela, sebab ia selalu mengajak

kepada kezaliman. Tidak seorang pun yang terlepas daripada nafsu ini,

kecuali orang yang memperoleh pertolongan Allah . Seperti kisah isteri Al-

Azizi penguasa mesir (Zulaikha).87 Allah  berfirman dalam surah An-Nuur:

ِن فَإِنَّھُۥ  ِت ٱلشَّۡیطَٰ ِنۚ َوَمن یَتَّبِۡع ُخطَُوٰ ۡیطَٰ ِت ٱلشَّ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َال تَتَّبُِعوْا ُخطَُوٰ یَۡأُمُر یَٰ

.88

84 Dr. Bambang Irawan, loc. cit.
85 Dr. H. Kasmuri Selamat, loc. cit.
86 Q.S., Yusuf (12): 53.
87 Muhammad Isa Selamat, loc. cit.
88 Q.S., An-Nur (24): 21.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan,
maka sesungguhnya syaitan 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.

Perangai orang yang mempunyai nafsu ini memperturutkan kehendak

hawa nafsu dan bisikan syaitan. Karena itu nafsu ammarah ini kerjanya

senantiasa menyuruh berbuat maksiat, baik ia tahu perbuatan itu jahat atau

tidak, baginya baik dan buruk adalah sama saja. Kejahatan dipandangnya

tidak menjadikan apa-apa bila dikerjakan. Bahkan dia tidak mencela

kejahatan, tapi sebaliknya dia selalu sinis dan suka mencela segala bentuk

kebaikan yang diperbuat orang lain. Ia tidak pernah menyesal berbuat segala

macam kejahatan, malah ia merasa senang dan gembira.89

Orang yang jiwanya dalam kondisi ini juga seharusnya menyadari

dirinya dan bertaubat kepada Allah  serta membersihkan hatinya dari

segala kotoran dengan memaksanya berbuat baik dan meninggalkan segala

macam bentuk kejahatan. Jika tidak, jiwa ini juga akan selalu menjadi

perusak karena sifatnya yang selalu condong pada kejahatan.90

Allah  juga berfirman:

.91

89 Drs. Moh Saifulloh Al Aziz, op. cit., hlm. 275.
90 Dr. Bambang Irawan, op. cit., hlm. 19.
91 Q.S., Al-Baqarah (2): 205.
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Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan

binatang ternak, dan Allah  tidak menyukai kebinasaan.

Sebagian dari sifat-sifat orang yang mempunyai nafsu ammarah ini

ialah:

a. Bakhil dan kikir.

b. Tamak dan loba kepada harta benda.

c. Berlagak sombong dan takabbur (membanggakan diri).

d. Suka bermegah-megahan dan bermewah-mewahan.

e. Ingin namanya terkenal dan popular.

f. Hasad dan dengki.

g. Berniat jahat dan khianat.

h. Lupa kepada Allah .

i. Dan lain-lain sifat tercela.92

Jiwa golongan ini adalah bentuk jiwa terendah, jiwa yang telah

dikuasai hawa nafsu dan syaitan dan bahkan orang yang memiliki kondisi

jiwa seperti ini hampir sama kondisinya  seperti syaitan yang juga selalu

mengajak manusia kepada kesesatan.93 Allah  berfirman:

نِس َوٱۡلِجنِّ یُوِحي بَۡعُضھُۡم إِلَٰى بَۡعٖض ُزۡخُرَف  ِطیَن ٱۡإلِ ا َشیَٰ لَِك َجَعۡلنَا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّوٗ َوَكَذٰ
94.ٱۡلقَۡوِل ُغُروٗرۚا َولَۡو َشآَء َربَُّك َما فََعلُوهُۖ فََذۡرھُۡم َوَما یَۡفتَُروَن 

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-
syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka

92 Drs. Moh Saifulloh Al Aziz, loc. cit.
93 Dr. Bambang Irawan, loc. cit.
94 Q.S., Al-An’aam (6): 112.
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membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang
indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki,
niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa
yang mereka ada-adakan

Rasulullah  juga mengajarkan khutbah hajat kepada para shahabat

sebagai berikut, “Segala puji bagi Allah . Kami senantiasa memuji,

meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami

berlindung kepada Allah  dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan

amal perbuatan kami.”95

Dengan demikian, nafsu itu satu (zatnya) tetapi ia boleh menjadi tiga

sifatnya. Namun, terkadang nafsu itu bisa menjadi ammarah, lawwamah,

dan muthma’innah. Nafsu muthma’innah tersebut bertemankan malaikat di

sekelilingnya. Selain itu, ia membimbing, membisikkan, dan membuatnya

mencintai kebaikan, serta menampakkan kebaikan kepadanya. Adapun

nafsu ammarah bissu’ ialah nafsu yang didampingi dan ditemani syaitan.

Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan kepadanya, menanamkan

kebatilan kedalam dirinya, memerintahkan agar melakukan keburukan, serta

menghiasi keburukan tersebut sehingga tampak seperti kebaikan.96

C. Cara-Cara Mengendalikan Nafsu Dalam Islam

Pada hakikatnya, setiap muslim sedang menempuh jalan menuju Allah 

selama mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah . Dan dalam perjalanan

mereka menuju Allah  itu, masing-masing berada pada maqamat yang berbeda.

95 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 108.
96 Ibid., hlm. 109.
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Hanya saja, “sebuah perjalanan menuju Allah ” baru dikatakan sempurna bila di

dalamnya seseorang berusaha mencari dan menggapai kesempurnaan dengan cara

mendatangi pintu-pintunya yang benar, serta memahami betul sumber, dasar,

tahapan, batasan dan persyaratan maqamatnya. Dengan demikian,tidak benar jika

kita mengatakan bahwa tasawuf adalah satu-satunya jalan menuju Allah .97

Sebagian ulama mengatakan, “Barangsiapa telah dikuasai oleh nafsunya,

maka dia akan menjadi hamba syahwatnya. Ia merengkuk dalam penjara

kegilaannya. Dan hatinya semakin lalai. Barangsiapa menyirami bumi tubuh ini

dengan syahwat, bererti dia telah menanam ‘pohon’ penyesalan dalam hatinya.”98

Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba. Sedangkan sabar akan

membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau dengar kisah Yusuf  dengan

Zulaikha? Yusuf  menjadi raja Mesir sebab kesabarannya dan Zulaikha menjadi

hina, fakir dan lemah kerana syahwatnya. Zulaikha tidak sanggup menahan

cintanya kepada Yusuf .99

Diceritakan bahwa Abul Hasan Ar Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya

dua tahun setelah dia meninggal. Dia mengenakan pakaian daripada aspal.

Kemudian Abul Hasan bertanya, “Wahai ayahku, betapa aku melihat engkau

seperti ahli neraka,” lalu dia menjawab, “Wahai anakku, nafsuku telah menyeret

aku ke neraka. Maka takutlah engkau wahai anakku, terhadap tipuan nafsumu.”100

97 Said Hawwa, Tarbiyah Ruhiyah: Menempuh Perjalanan Menuju Allah, terj.
Tarbiyatuna Ar- Ruhiyah (Jakarta: Aula Pustaka, 2010), hlm. 4.

98 Al-Ghazali, Penenang Jiwa, terj. Mukasyafah Al-Qulub (Selangor: Wholesale-Mart
Business point Sdn. Bhd., 2008), hlm. 18.

99Ibid., hlm. 19.
100 Ibid.
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Hatim al-Ashom berkata. “Nafsu tempat peristirehatanku, ilmu adalah

pedangku dan dosa adalah kegagalanku sedangkan syaitan itu musuhku. Aku

dikhianati oleh nafsuku.101 Berjihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret pada

kejahatan seperti yang difirmankan Allah :

ھَُدوْا فِینَا لَنَۡھدِ  102.َوٱلَِّذیَن َجٰ

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.
Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa lahirnya hidayah dan

keridhaanNya adalah dampak dari memerangi nafsu. Memerangi nafsu adalah

upaya manusia, sedangkan petunjuk adalah anugerah Allah  yang diberikan

kepada manusia. Memerangi hawa nafsu dan mengikuti petunjuk Ilahi tidak akan

terlaksana kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah 103. Oleh karena

itu, Tuhan telah mengajarkan kepada kita, agar dalam ibadah shalat kita membaca:

104.إِیَّاَك نَۡستَِعینُ إِیَّاَك نَۡعبُُد وَ 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami
meminta pertolongan.

Hawa nafsu tidak berdiri sendiri dalam melakukan keburukan kecuali

disertai dengan kebodohan, sebab jika ia mengatahui bahwa sesuatu itu berbahaya

dan berdosa untuk dilakukan, maka secara otomatis ia akan menolak untuk

mengerjakan hal tersebut. Karena Allah  telah menjadikan dalam jiwa kecintaan

terhadap apa yang mendatangkan manfaat dan membenci sesuatu yang

101 Ibid.
102 Q.S., Al-Ankabut (29): 69.
103 Said Hawwa, op. cit., hlm. 225.
104 Q.S., Al-Fatihah (1): 5.
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mendatangkan mudharat. Dan jika seseorang mengerjakan sesuatu yang

berbahaya misalnya, maka hal itu disebabkan kelemahan pikirannya.105

Asal mula yang menjerumuskan manusia kepada keburukan adalah

kebodohan, karena dengan ketiadaan ilmu maka hal itu akan membawanya kepada

bahaya yang lebih besar, atau menyangka bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan

manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, para shahabat berkata, “Setiap yang

mendurhakai Allah  berarti dia orang yang bodoh.”106

Mereka memahami hal tersebut berdasarkan penafsiran mereka terhadap

firman Allah ,

.107

Sesungguhnya taubat di sisi Allah  hanyalah taubat bagi orang-orang yang
mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat

dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah  taubatnya; dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Said Hawwa, ada empat cara dalam mensucikan nafsu itu. Orang-

orang yang membicarakan pilar mujahadah pasti akan menyebutkan empat pilar

ini yaitu; uzlah, diam(tidak bicara jika tidak perlu), melaparkan perut, dan

bergadang untuk beribadah. Penulis hanya akan mencukupkan pembahasan pada

empat pilar mujahadah tersebut.108

1. ‘Uzlah

105 Ibnu Taimiyah, Tazkiyatun Nafs: Menyucikan Jiwa dan Menjernihkan Hati dengan
Akhlak Mulia, terj. Tazkiyatun Nafs (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 165.

106 Ibid., hlm. 167.
107 Q.S., An-Nisaa’ (4): 17.
108 Said Hawwa, op. cit., hlm. 229.
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‘Uzlah bukanlah prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim.

Yang menjadi dasar justru bergaul dengan baik, bermasyarakat dengan baik

dan mencintai kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik.109 Apa yang

penulis ucapkan ini didasarkan pada hadis berikut ini.

اٌج  ثَنَا ُشْعبَةُ َسِمْعُت ُسلَْیَماَن اْألَْعَمَش َوقَاَل َحجَّ اٌج قَاَال َحدَّ ُد ْبُن َجْعفٍَر َوَحجَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ
ُث َعْن یَْحیَى ْبِن َوثَّاٍب  ُ َعلَْیھِ َعِن اْألَْعَمِش یَُحدِّ َعْن َشْیٍخ ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

ُث َعْن  اٌج قَاَل ُشْعبَةُ قَاَل ُسلَْیَماُن َوھَُو اْبُن ُعَمَر یَُحدِّ َوَسلََّم قَاَل َوأَُراهُ اْبَن ُعَمَر قَاَل َحجَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَالَ  النَّاَس َویَْصبُِر َعلَى أََذاھُْم أَْعظَُم لَِّذي یَُخالِطُ اْلُمْؤِمُن االنَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

اٌج َخْیٌر ِمْن الَِّذي َال یَُخالِطُھُمْ  .أَْجًرا ِمْن الَِّذي َال یَُخالِطُھُْم َوَال یَْصبُِر َعلَى أََذاھُْم قَاَل َحجَّ
110

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj
keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Aku
mendengar Sulaiman Al A'masy dan Hajjaj menceritakan dari Al A'masy ia
menceritakan dari Yahya bin Watstsab dari seorang syaikh sahabat Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang mukmin yang
berbaur dengan manusia dan bersabar atas celaan mereka adalah lebih
besar pahalanya dari pada orang mukmin yang tidak membaur dengan
manusia dan tidak sabar atas celaan mereka." Hajjaj menyebutkan, "Lebih
baik dari pada orang mukmin yang tidak membaur dengan mereka."

Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah  berkata,

اِق أَْخبََرنَا إِْبَراِھیُم ْبُن َمْیُموٍن َعْن اْبِن طَاُوٍس َعْن  زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ثَنَا یَْحیَى ْبُن ُموَسى َحدَّ َحدَّ

111.َحِدیٌث َغِریٌب َال نَْعِرفُھُ ِمْن َحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس إِالَّ ِمْن ھََذا اْلَوْجھِ 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa; telah menceritakan
kepada kami 'Abdurrazzaq; telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin
Maimun dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas dia berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tangan Allah bersama
Al Jama'ah." Dan hadits ini gharib dari jalur sanad ini, kami tidak
mengetahuinya dari hadits Ibnu Abbas kecuali dari jalur sanad ini.

109 Ibid.
110 H.R. Ahmad: hadis no. 5022, dalam bab Musnad Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab.
111 H.R. At-Tirmdizi: hadis no. 2166, dalam bab Ma Ja’a Fil Luzuumil Jamaah.
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Aspek yang bisa melengkapi prinsip dasar dalam kehidupan seorang

muslim ini adalah menjauhkan diri dari kekafiran, kemunafikan, kefasikan

berikut pada pelakunya, serta menjauhkan diri dari tempat-tempat

perkumpulan yang didalamnya terdapat tindakan mencemuh ayat-ayat Allah

, dan faktor-faktor lain yang mengharuskan manusia melakukan ‘uzlah.112

Tindakan ‘uzlah seperti ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an berikut:

ا 113.َشقِیّٗ

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain

Allah , dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak
akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku"

Ayat berikut ini juga menjadi dalil kepada ‘uzlah, firman Allah

:

ُؤْا ِمنُكۡم قَۡد كَ  ٓ ِھیَم َوٱلَِّذیَن َمَعھُۥٓ إِۡذ قَالُوْا لِقَۡوِمِھۡم إِنَّا بَُرَءٰ ا انَۡت لَُكۡم أُۡسَوةٌ َحَسنَٞة فِٓي إِۡبَرٰ َوِممَّ

ا َعلَۡیَك 
ۡلنَا َوإِلَۡیَك أَنَۡبنَا َوإِلَۡیَك ٱۡلَمِصیرُ  114.تََوكَّ

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim 
dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada
kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari

daripada apa yang kamu sembah selain Allah , kami ingkari (kekafiran)mu
dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat

selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah  saja. Kecuali

perkataan Ibrahim  kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan
memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun

dari kamu (siksaan) Allah ". (Ibrahim  berkata): "Ya Tuhan kami hanya
kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami
bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali"

112 Said Hawwa, loc. cit.
113 Q.S., Maryam (19): 48.
114 Q.S., Al-Mumtahanah (50): 4.
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Para ulama menetapkan kemakruhan bergaul dengan orang-orang

fasik dan berbagi cerita dengan mereka. Dalil yang paling konkret dalam

bab ini adalah sabda Rasulullah  kepada Hudzaifah saat ia bertanya kepada

Beliau:

ٍد  ثَنَا َعلِيُّ ْبُن ُمَحمَّ ثَنِي َحدَّ ْحَمِن ْبُن یَِزیَد ْبِن َجابٍِر َحدَّ ثَنَا اْلَولِیُد ْبُن ُمْسلٍِم َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّ َحدَّ
ثَنِي أَبُو إِْدِریَس اْلَخْوَالنِيُّ أَنَّھُ َسِمَع ُحَذْیفَةَ ْبَن اْلیََماِن یَقُوُل قَا ِ َحدَّ َل بُْسُر ْبُن ُعبَْیِد هللاَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَُكوُن ُدَعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجھَنََّم َمْن أََجابَھُْم إِلَْیھَا قََذفُوهُ فِیھَا َرُسوُل هللاَّ
ِ ِصْفھُْم لَنَا قَاَل ھُْم قَْوٌم ِمْن ِجْلَدتِنَا یَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنَتِنَا قُْلُت فََما تَأْ  ُمُرنِي إِْن قُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ

نِي َذلَِك قَاَل فَاْلَزْم َجَماَعةَ اْلُمْسلِِمیَن َوإَِماَمھُْم فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُْم َجَماَعةٌ َوَال إَِماٌم أَْدَركَ 
فَاْعتَِزْل تِْلَك اْلفَِرَق ُكلَّھَا َولَْو أَْن تََعضَّ بِأَْصِل َشَجَرٍة َحتَّى یُْدِرَكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت 

115.َكَذلِكَ 

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan
kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepadaku
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepadaku Busr bin
'Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Abu Idris Al Khaulani bahwa dia
mendengar Hudzaifah bin Al Yaman berkata, "Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Akan ada para da'i (penyeru) yang menyeru ke
pintu neraka Jahannam, barangsiapa memenuhi ajakannya maka ia akan
dilemparkan ke dalam neraka." Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah,
sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami! " Beliau bersabda: 'Mereka
adalah suatu kaum yang warna kulitnya sama dengan kita, dan berbicara
dengan bahasa yang sama dengan kita." Aku bertanya lagi, "Apakah yang
anda perintahkan kepada kami, seandainya kami menjumpai hal itu?"
Beliau menjawab: "Berpegang teguhlah kepada Jama'ah kaum muslimin
dan imam mereka, jika mereka tidak memiliki Jama'ah kaum Muslimin dan
imamnya, maka jauhilah semua golongan tersebut meskipun kamu
harus menggigit akar pohon sampai ajal menjemputmu dan kamu masih
tetap dalam keadaan seperti itu.”

Jadi kita tidak boleh ber’uzlah untuk menjauhi para penganut

kebenaran. ‘Uzlah yang sebenarnya adalah menjauhi kesesatan dan para

pengikut kesesatan. Ini adalah prinsip umum dalam kehidupan seorang

muslim berkaitan dengan pergaulan dan menjauhkan diri dari pergaulan.

115 H.R. Ibnu Majah: hadis no. 3979, dalam bab ‘Uzlah.
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Jika prinsip ini sudah demikian jelas, maka kita bisa memahami kapan

‘uzlah secara total diwajibkan dalam kehidupan seorang muslim. Jika ‘uzlah

telah dinyatakan wajib, maka itu untuk memerangi hawa nafsu dan orang-

orang yang mengikuti hawa nafsu.116

2. Bersikap diam

Memelihara lidah dalam Islam tergolong perkara yang paling penting.

Oleh karena itu, kita menemukan banyak sekali hadis Rasulullah 

menjelaskan hal tersebut, di antaranya sebagai berikut.117

ُد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعْثَمانِيُّ َحدَّثَنَا إِْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َعْن اْبِن ِشھَاٍب  ثَنَا أَبُو َمْرَواَن ُمَحمَّ َعْن َحدَّ
ِ الثَّقَفِيَّ قَاَل قُْلُت یَ  ْحَمِن ْبِن َماِعٍز اْلَعاِمِريِّ أَنَّ ُسْفیَاَن ْبَن َعْبِد هللاَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ا ُمَحمَّ

ِ مَ  ُ ثُمَّ اْستَقِْم قُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ ْثنِي بِأَْمٍر أَْعتَِصُم بِِھ قَاَل قُْل َربَِّي هللاَّ ِ َحدِّ ا أَْكثَُر َرُسوَل هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ 118ا.قَاَل ھَذَ بِلَِساِن نَْفِسِھ ثُمَّ َما تََخاُف َعلَيَّ فَأََخَذ َرُسوُل هللاَّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin 'Utsman Al
'Utsmani telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu
Syihab dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'iz Al 'Amiri bahwa
Sufyan bin Abdullah Ats Tsaqafi berkata, "Saya bertanya, 'Wahai
Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan."
Beliau bersabda: "Katakanlah, 'Rabbku adalah Allah', lalu beristiqamahlah
kamu." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang paling anda
khawatirkan terhadap diriku?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu
memegang lidahnya sendiri sambil bersabda: "Ini."

Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang lidah yang selalu diawasi

oleh malaikat. Firman Allah ;

ا یَۡلفِظُ ِمن قَۡوٍل إِالَّ لََدۡیِھ َرقِیٌب َعتِیدٞ  119.مَّ

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya
malaikat pengawas yang selalu hadir

116 Said Hawwa, loc. cit.
117 Ibid., hlm. 235.
118 H.R. Ibnu Majah: hadis no. 3972, dalam bab Kaffil Lisaani Fil Fitnah.
119 Q.S., Qaf (50): 18.
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Jadi, menjaga lidah berdasarkan tuntunan syariat Allah  tergolong

perkara yang paling penting dan termasuk urusan yang paling sulit bagi

manusia. Pada prinsipnya, lidah tidak boleh digunakan oleh manusia

melainkan untuk kebaikan. Ia harus menjaga lidah dari segala ucapan buruk,

bahkan dari segala ucapan yang tidak ada faedahnya. Dalam hal ini

Rasulullah  bersabda:

ثَنَا أَبُو اْألَْحَوِص َعْن أَبِي َحِصیٍن َعْن أَبِي َصالٍِح َعْن أَبِي  ثَنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد َحدَّ َحدَّ
ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسولُ 

120.ْیًرا أَْو لِیَْصُمتْ اْآلِخِر فَْلیَقُْل خَ 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu
Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa berimana kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia
mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari
Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada
Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam.”

Bahya lidah yang mesti dijauhi oleh lisan seorang muslim sangat

banyak. Oleh karena itu, prinsip dasar di seputar tema lidah adalah

hendaknya manusia memelihara lidahnya dari dosa dan hal-hal yan tidak

berfaedah, serta mempergunakannya untuk urusan kebaikan. Untuk

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang tidak

berfaedah dan mana yang benar-benar berfaedah, diperlukan ilmu yang luas

dan pengendalian diri yang banyak. 121

120 H.R. Bukhari: hadis no. 6018, dalam Kitab Adab bab Man Kaana Yu'minu Billah Wal
Yawmil Akhir Fala Yu'zi Jaarahu.

121 Said Hawwa, op. cit., hlm. 236.
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Lidah adalah alat pertama yang mengungkapkan isi hati. Hati selalu

cenderung kepada banyak hal. Lidah adalah sarana yang paling mudah

mengungkapkan barbagai hal. Betapa banyak perkara yang menjadi

kecenderungan hati namun tidak bisa diungkapkan oleh lidah. Hati selalu

cenderung untuk berbangga diri, mengumpat dan menunjukkan permusuhan

bila sedang dilanda kebencian, menyukai percakapan hingga

memperbincangkan hal-hal tidak berguna, mengungkapkan kekurangan

orang lain, dan cenderung agar orang lain menyadari kelebihannya.122

Segala kecenderungan hati tersebut dan hal-hal yang setara dengan ini

jumlahnya sangatlah banyak. Seorang muslim tidak boleh memberi

kesempatan kepada hati untuk merasakan itu semua. Ia wajib melatih diri

agar lidahnya bisa terkendali dalam menyikapi kecenderungan-

kecenderungan itu dan kecenderungan-kecenderungan yang lainnya. Semua

itu harus diawali dengan kemampuan mengontrol lidah.123

Manusia terkadang mampu mengucapkan kata-kata baik, namun ia

tidak pandai mengucapkan kata-kata bijak. Misalnyakita memperingatkan

manusia dari murka kepada Allah  dan mengingatkan kepada mereka

pedihnya api neraka. Itu ucapan yang baik. Namun jika kita melakukan itu

di sebuah jamuan makan, maka langkah kita ini tidak bijak. Oleh karena itu,

para ulama fiqh memakruhkan urusan ini dibicarakan di tempat seperti itu.

Karena hal tersebut bertentangan dengan etika tempat. Ini adalah kajian

122 Said Hawwa, op. cit., hlm. 236.
123 Ibid.
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yang sangat luas. Tidak seorang pun yang bisa memahaminya kecuali

orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah .124 Oleh sebab itu,

Allah  berfirman:

ٓ أُْولُواْ یُۡؤتِي ٱۡلِحۡكَمةَ َمن یََشآُءۚ َوَمن یُۡؤَت ٱۡلِحۡكَمةَ فَقَۡد أُوتَِي َخۡیٗرا َكثِیٗرۗا َوَما یَذَّكَّرُ  إِالَّ

بِ  125.ٱۡألَۡلبَٰ

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al
Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan
barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi
karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat
mengambil pelajaran (dari firman Allah )

Sikap manusia yang membiasakan diri berdiam adalah langkah

pembuka bagi kebiasaan menakar kata sebelum ia ucapkan. Ini merupakan

hikmah kedua dari hikmah berpegang teguh kepada sikap diam sebagai pilar

dalam memerangi hawa nafsu. Dan tidak diragukan lagi bahwa lidah adalah

salah satu dari jendela kesalahan yang paling vital dan paling lebar. Apabila

manusia telah berhasil mengontrol lidahnya, berarti ia telah berhasil

melewati babak besar dalam pendidikan jiwa dan penyuciannya.

3. Menahan lapar

Di dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah  bersabda:

 ِ ْحَمِن ْبِن یَِزیَد َعْن َعْبِد هللاَّ ثَنَا اْألَْعَمُش َعْن ُعَماَرةَ ْبِن ُعَمْیٍر َعْن َعْبِد الرَّ ثَنَا َوِكیٌع َحدَّ َحدَّ
بَاِب َمْن  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَا َمْعَشَر الشَّ ِ َصلَّى هللاَّ اْستَطَاَع ِمْنُكْم اْلبَاَءةَ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ

124 Ibid., hlm. 237.
125 Q.S., Al-Baqarah (2): 269.
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ْوِم فَإِنَّھُ لَ  ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ .ھُ ِوَجاءٌ فَْلیَتََزوَّ
126

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al
A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah
ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepada
kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu
ba`ah maka menikahlah karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan
menjaga kemaluan, barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa
karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya."

Jika kita lihat dari hadis di atas, kita dapat melihat begitu jelas bahwa

lapar bisa menjadi obat bagi sebagian kondisi jiwa, maka dengan demikian,

kita telah membuat sebuah fondasi yang mendasari pemikiran untuk

berpegang kepada “lapar” yang menjadi pilar ke tiga dari pilar-pilar

memerangi hawa nafsu pada salah satu tahapan kehidupan dan tahapan

perjalanan menuju Allah .127Sudah semestinya orang yang berakal

memerangi keinginan nafsu dengan berlapar. Hanya lapar dapat

menundukkan musuh-musuh Allah .128

Rasulullah  bersabda:

اُد ْبُن َسلََمةَ َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِيِّ عَ  ثَنَا َحمَّ ِ ْبُن َمْسلََمةَ ْبِن قَْعنٍَب َحدَّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ ْن أَنٍَس أَنَّ َحدَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن َمَع إِْحَدى نَِسائِِھ فََمرَّ بِِھ َرُجٌل فََدَعاهُ فََجاَء فَقَاَل یَا فُ  َالُن النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ

ِ َمْن ُكْنُت أَظُنُّ بِِھ فَلَْم أَُكْن أَظُنُّ بَِك فَ  ِ ھَِذِه َزْوَجتِي فَُالنَةُ فَقَاَل یَا َرُسوَل هللاَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ
ْنَساِن َمْجَرى الدَّمِ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِنَّ الشَّْیطَاَن یَْجِري ِمْن اْإلِ 129.َصلَّى هللاَّ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab;
Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit Al
Bunani dari Anas bahwa pada suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam sedang berdua dengan salah seorang isteri beliau. Kebetulan

126 H.R. Ahmad: hadis no. 4112, dalam bab Musnad Abdullah Ibn Mas’ud.
127 Ibid., hlm. 239.
128 Al-Ghazali, Penenang Jiwa,, op. cit., hlm. 18.
129 H.R. Muslim: hadis no. 2174, dalam kitab Al-Adab Babu Bayani Annahu Yastahibbu

liman Ra’a Khaaliyaa bil Mar’ati wa Kaanat Zaujatuhu.
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lewat ke dekat beliau seorang laki-laki. Orang itu dipanggil oleh Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, maka dia datang menemui beliau. Lalu Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; 'Hai, Fulan! Ini isteriku, si
Fulanah.' orang itu menjawab; 'Ya, Rasulullah! Aku tidak menduga-duga
dengan Anda.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh
manusia melalui aliran darah.'

Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah  kelak pada

hari qiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan

bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut. Sebab itulah

Adam  dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa’ ke Darul Fana’. Allah 

telah melarang keduanya memakan (buah) pohon. Namun mereka tidak

tahan membendung keinginannya sehingga memakannya. Dan pada

dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat.130

Jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar dan menyempitkan

jalan setan, niscaya ia akan tunduk untuk mentaati Allah  dan tidak

menapaki jalan kesombongan dan kesesatan.131 Miqdad bin Ma’d Kariba

berkata aku pernah mendengar Rasulullah  bersabda:

ُد ْبُن َحْرٍب حَ  ثَنَا ِھَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَملِِك اْلِحْمِصيُّ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ھَا أَنَّھَا َحدَّ ي َعْن أُمِّ ثَْتنِي أُمِّ دَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُولُ  ِ َصلَّى هللاَّ َما َمَألَ َسِمَعْت اْلِمْقَداَم ْبَن َمْعِد یَكِرَب یَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

ا ِمْن بَْطٍن َحْسُب اْآلَدِميِّ لُقَْیَماٌت یُقِْمَن ُصْلبَھُ فَ آَدِميٌّ ِوَعاءً  إِْن َغلَبَْت اْآلَدِميَّ نَْفُسھُ َشّرً
132.فَثُلٌُث لِلطََّعاِم َوثُلٌُث لِلشََّراِب َوثُلٌُث لِلنَّفَسِ 

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik Al Himshi telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan
kepadaku Ibuku dari Ibunya bahwa dia berkata; saya mendengar Al
Miqdam bin Ma'dikarib berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang

130 Al-Ghazali, Penenang Jiwa,, op. cit
131 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 62.
132 H.R. Ibnu Majah: hadis no. 3349, dalam kitab Al-Ath’imah bab Al-Iqtisoodi Fil Akali

Wakarahati Shab’i.



48

lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah
beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika
jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk
minum dan sepertiga untuk bernafas."

Hadis ini ialah dasar yang menghimpun semua dasar kedokteran.

Dikisahkan ketika Ibnu Masiwaih133 membaca hadis tersebut, ia berkata “

Bila orang-orang menerapkan perkataan ini, tentu mereka akan selamat dari

penyakit, klinik dan apotek akan tutup.”134

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: “Haruslah engkau lapar! Karena

lapar itu kehinaan bagi nafsu dan kehalusan bagi hati.”135 Rasulullah 

bersabda, “Hidupkanlah hatimu dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang.

Dan sucikanlah hatimu dengan lapar. Niscaya hati itu bersih dan halus.”136

Dari semua penjelasan tadi kita telah dapat memahami kajian tentang

lapar yang menjdi salah satu pilar dari pilar-pilar memerangi hawa nafsu.

Dan kita jangan lupa bahwa puasa menjadi bagian dari memerangi hawa

nafsu adalah yang tertinggi di antara semua.137

4. Beribadah di malam hari

Waktu malam dalam Islam memiliki kedudukan khusus. Allah 

berfirman:

133 Abu Zakaria Yuhana Ibnu Masiwaih, seorang ahli farmasi yang terkenal di rumah sakit
Jundhishapur, Iran. Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan pesat pada masa akhir daulah
AbbasyiahI, Daulah Abbasyiah telah melahirkan banyak dokter kenamaan. Begitu juga rumah
sakit besar dan sekolah tinggi kedokteran banyak sekali didirikan. Diantaranya adalah sekolah
tinggi kedokteran di Jundhishapur.

134 Syaikh Ahmad Farid, loc. cit.
135 Al-Ghazali, Jiwa Agama, terj. Ihya Ulumiddin (Kuala Lumpur: Victory Ajensi, 1988),

hlm. 222.
136 Ibid.
137 Said Hawwa, op. cit., hlm. 241.
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138.ا َوأَۡقَوُم قِیًال ٗٔ دُّ َوطۡ إِنَّ نَاِشئَةَ ٱلَّۡیِل ِھَي أَشَ 

Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu´)
dan bacaan di waktu itu lebih berkesan

Bangunnya seorang manusia untuk beribadah pada waktu malam

adalah kegiatan yang sangat berat baginya. Dengan ia melakukannya, ia

memperoleh pahala. Ibadah di malam hari memiliki dampak kejernihan jiwa

yang tidak dimiliki ibadah lain. Ibadah di malam hari bisa menjadikan

manusia lebih memahami makna-makna al-Qur’an.139 Allah berfirman:

ُل  مِّ ٓأَیُّھَا ٱۡلُمزَّ أَۡو ِزۡد َعلَۡیِھ َوَرتِِّل ...نِّۡصفَھُۥٓ أَِو ٱنقُۡص ِمۡنھُ قَلِیًال ..قُِم ٱلَّۡیَل إِالَّ قَلِیٗال ...یَٰ
ا َوأَۡقَوُم قِیًال ٗٔ إِنَّ نَاِشئَةَ ٱلَّۡیِل ِھَي أََشدُّ َوطۡ ...نُۡلقِي َعلَۡیَك قَۡوٗال ثَقِیًال إِنَّا سَ ...ٱۡلقُۡرَءاَن تَۡرتِیًال 

140.َوٱۡذُكِر ٱۡسَم َربَِّك َوتَبَتَّۡل إِلَۡیِھ تَۡبتِیٗال ...إِنَّ لََك فِي ٱلنَّھَاِر َسۡبٗحا طَِویٗال ...

Hai orang yang berselimut (Muhammad)...bangunlah (untuk sembahyang)
di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya)...(yaitu) seperduanya atau
kurangilah dari seperdua itu sedikit...atau lebih dari seperdua itu. Dan
bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan...Sesungguhnya Kami akan
menurunkan kapadamu perkataan yang berat...Sesungguhnya bangun di
waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu´) dan bacaan di waktu itu
lebih berkesan...Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan
yang panjang (banyak)...Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah
kepada-Nya dengan penuh ketekunan.

Fenomena keutamaan malam ini juga kita bisa kita temukan di dalam

hadis berikut ini:

ْسَكْنَدَرانِيُّ َعْن ُسھَْیِل ْبِن أَبِي َصالٍِح عَ  ْحَمِن اْإلِ ثَنَا قُتَْیبَةُ َحدَّثَنَا یَْعقُوُب ْبُن َعْبِد الرَّ ْن َحدَّ
ُ إِلَى السََّماءِ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل یَْنِزُل هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ْنیَا أَبِیِھ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ الدُّ

ُل فَیَقُوُل أَنَا اْلَملُِك َمْن َذا الَِّذي یَْدُعونِي فَأَسْ  تَِجیَب لَھُ ُكلَّ لَْیلٍَة ِحیَن یَْمِضي ثُلُُث اللَّْیِل اْألَوَّ
َمْن َذا الَِّذي یَْسأَلُنِي فَأُْعِطیَھُ َمْن َذا الَِّذي یَْستَْغفُِرنِي فَأَْغفَِر لَھُ فََال یََزاُل َكَذلَِك َحتَّى 

141.یُِضيَء اْلفَْجرُ 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami
Ya'qub bin Abdurrahman Al Iskandarani dari Suhail bin Abu Shalih dari

138 Q.S., Al-Muzammil (73): 6.
139 Said Hawwa, loc. cit.
140 Q.S., Al-Muzammil (73): 1-8.
141 H.R. Tirmidzi: hadis no. 446, dalam bab Ma Jaa’a Fi Nuzuli Robbi Azzawajalla Ila

Sama’id Dunya Kulli Lailah.
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ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya bersabda: "Allah turun kelangit
dunia setiap malamnya ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama,
kemudian Dia berfirman; Saya adalah Raja, barang siapa yang berdo'a
kepadaku niscaya Aku akan mengabulkannya, barang siapa yang meminta
kepadaku niscaya Aku akan memberinya dan barang siapa yang meminta
ampunan kepadaku niscaya Aku akan mengampuninya, dan Dia masih saja
berfirman seperti itu sampai fajar menyingsing."

Antara amalan yang memiliki kedudukan yang khusus pada malam

hari adalah qiyamullail. Demikian pula halnya dengan berdoa dan membaca

istighfar pada sepertiga malam yang terakhir, melaksanakan shalat Isya’ dan

shalat Subuh secara berjemaah, serta melakukan wirid setelah subuh.142 Hal

ini sesuai dengan hadis berikut:

ثَنَا ُسْفیَاُن َعْن أَبِي َسْھلٍ  ثَنَا إِْسَحُق ْبُن یُوُسَف َحدَّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َحدَّ یَْعنِي ُعْثَماَن َحدَّ
 ِ ْحَمِن ْبُن أَبِي َعْمَرةَ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ْبَن َحِكیٍم َحدَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة َكاَن َكقِیَاِم نِْصِف لَْیلٍَة َوَمْن َصلَّى  َصلَّى هللاَّ

143.اْلِعَشاَء َواْلفَْجَر فِي َجَماَعٍة َكاَن َكقِیَاِم لَْیلَةٍ 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan
kepada kami Ishaq bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari
Abu Sahl, yakni Utsman bin Hakim telah menceritakan kepada kami
Abdurrahman bin Abu 'Amrah dari Utsman bin Affan dia berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang
mengerjakan shalat Isya secara berjamaah, itu seperti beribadah setengah
malam dan barangsiapa yang mengerjakan shalat Isya dan Subuh secara
berjamaah, maka ia seperti beribadah semalam."

Dari hadis ini, kita bisa menemukan substansi yang dimaksudkan

dengan memerangi hawa nafsu melalui tidak tidur, dan mengapa tidak tidur

termasuk salah satu dari pilar memerangi hawa nafsu, sambil kita juga harus

menggarisbawahi bahwa tidak tidur dinilai dari substansinya bukan sesuatu

142 Said Hawwa, loc. cit..
143 H.R. Abu Daud: hadis no. 555, dalam bab Fi Fadhli Solatil Jama’ati.
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yang positif, bahkan terkadang hukumnya makruh. Di dalam sebuah hadis

disebutkan bahwa Rasulullah , memakruhkan tidur sebelum shalat Isya’.144

Tidak tidur yang diisi dengan kegiatan yang tidak berfaedah

hukumnya makruh, apalagi bila diisi dengan kegiatan haram. Adapun tidak

tidur yang positif diisi yang dengan menggali ilmu, beramal, berzikir,

melakukan shalat malam dan membaca Al-Qur’an dengan tidak

mengabaikan shalat berjemaah, maka tidak tidur seperti ini adalah yang

dimaksudkan disini.145

Fiman Allah :

ھُۡم یُنفِقُونَ تَتََجافَٰى ُجنُوبُھُۡم َعِن ٱۡلَمَضاِجِع یَۡدُعوَن َربَّھُۡم َخۡوٗفا َوطََمٗعا وَ  ا َرَزۡقنَٰ 146.ِممَّ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa
kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka
menafkahkan apa apa rezeki yang Kami berikan

Di dalam hadis, Rasulullah  bersabda:

ثَنِي اللَّْیُث قَاَل حَ  ِ ْبُن َصالٍِح قَاَل َحدَّ ثَنِي اْبُن َعْجَالَن َعْن ُحَسْیِن ْبِن َعْبِد أَْخبََرنَا َعْبُد هللاَّ دَّ
ُ َعلَْیھِ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبِن َعبَّاٍس َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ ْبِن ُعبَْیِد هللاَّ هللاَّ

147.َرْكَعةً بِ َوَسلََّم َكاَن یَْرَغُب فِي قِیَاِم اللَّْیِل َحتَّى قَاَل َولَْو 

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Shalih ia berkata; Telah
menceritakan kepadaku Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku
Ibnu 'Ajlan dari Husai njmmn bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas dari
Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
sangat menganjurkan shalat malam hingga beliau mengatakan: "Walaupun
hanya satu rakaat."

144 Said Hawwa, op. cit.. 243-244.
145 Ibid., hlm. 244.
146 Q.S., As-Sajdah (32): 16.
147 H.R. Ad-Darimi no. 2722, dalam bab Fi Qiyamil Laili.



52

Tidur yang berlebihan pula bisa mematikan hati, menjadikan badan

berat, menyia-nyiakan waktu, serta menyebabkan sering lalai dan malas.

Tidur ada yang sangat makruh serta ada yang berbahaya dan tidak

bermanfaat bagi tubuh. Adapun tidur yang paling bermanfaat ialah ketika

seseorang amat membutuhkannya.148

Dari sini kita bisa pahami bahwa tidur adalah kebutuhan normal

manusia dan seorang muslim bisa mengganti kebutuhan tubuhnya terhadap

tidur pada waktu-waktu yang lain jika jatah tidurnya pada wakru malam

berkurang karena menjalankan ibadah. Untuk itu di antara sunnah

Rasulullah , adalah qailulah, yakni tidur sebelum zuhur. Orang yang tidak

sempat qailulah bisa mengganti tidurnya setelah zuhur. Dari semua

penjelasan ini, kita menemukan hikmah tidak tidur yang tergolong pilar dari

memerangi hawa nafsu.149

Perlu digarisbawahi bahwa keempat pilar yang telah dijelaskan tadi

masing-masingnya saling berkaitan. Barangkali dari uraian tentang pilar-

pilar memerangi hawa nafsu, kita bisa memahami mengapa empat hal ini(

kurang bicara, puasa, kurang tidur, ‘uzlah) dijadikan pilar dalam memerangi

hawa nafsu. Seorang muslim jika telah mampu mengontrol ucapannya,

makanannya, tidurnya, pergaulannya, niscaya ia akan memperoleh seluruh

148 Syaikh Ahmad Farid, op. cit., hlm. 65.
149 Ibid.
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pintu-pintu kebaikan dan secara otomatis ia bisa mengontrol hal lain di luar

itu. 150

150 Said Hawwa, op. cit., hlm. 245.


