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Amal Saleh
sebenarnya setan juga terdapat dalam jiwa 
dan pikiran kita, yakni nafsu yang jahat. 
Kejahatan sumbernya adalah nafsu yang 
mengendalikan pikiran dan jiwa kita.

Berbagai nafsu jahat yang sering hadir 
dalam jiwa dan pikiran kita seperti nafsu 
ingin membenci orang lain, dengki dengan 
orang lain yang mendapatkan kebajikan, 
ingin berbuat jahat kepada liyan, tidak 
ingin bersilaturrahim dengan liyan, ingin 
menang sendiri, selalu menganggap orang 
lain salah dan menuduh orang lain berbuat 
curang, sombong, angkuh alias takabur 
dan memaksakan kehendak dengan cara- 
cara kekerasan, serta mengancam orang 
lain dengan kekuatan fisik dan organisasi,
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erbuatan umat manusia disebut dengan semuanya bentuk nafsu yang merupakan
amal. Amal itu secara sederhana manifestasi dari setan yang ada dalam
dibagi dua. Amal yang tidak sesuai diri namun senantiasa tidak disadari 

dengan aturan, syariat, dan tuntunan agama oleh pelakunya, 
disebut dengan amal yang tidak baik, Oleh sebab itu, kita harus segera sadar 
dalam bahasa Arab disebut dengan amilu bahwa dalam jiwa dan pikiran kita terdapat 
syayiah (amal perbuatan yang buruk), nafsu jahat yang bisa mengendalikan 
Sedangkan ada amal yang dikerjakan hidup kita, jika kita tidak segera sadar 
sesuai dengan aturan, tuntunan syariat kita akan terjerumus dalam kesesatan yang 
dan agama, maka amal yang semacam nyata, tetapi merasa masih menjalankan 
ini disebut dengan amal baik, dalam perintah agama dan sesuai dengan aturan 
bahasa Arab dikenal dengan istilah amilu agama yang kita yakini selama ini. 
shalihah, amal yang salih-baik. Disinilah, kita sebagai orang yang

Seseorang yang beramal tidak sesuai beriman pada sang khalik, Ttihan yang 
dengan aturan tidak mendapatkan imbalan maha kuasa, harus senantiasa berusaha 
sebagai kebajikan. Tetap mendapatkan mendekatkan diri pada-Nya agar mendapatkan 
ganjaran tetapi ganjaran yang setimpal limpahan karunia dan lindungan-Nya 
dengan perbuatannya. Orang sering tidak terjerumus dalam kesesatan yang 
menyebutkan sebagai balasan atas kejahatan nyata karena nafsu angakar murka yang 
yangdilakukan atau sering dikenal dengan menyelimuti pikiran dan jiwa kita, 
istilah siksaan jika menimpa seseorang Berpuasa, oleh para ulama disebutkan 
yang telah mengerjakan perbuatan buruk sebagai latihan yang sungguh-sungguh 
atas orang lain atau dirinya sendiri. untuk kita mampu mengendalikan nafsu 

Mengapa disebut sebagai amal buruk? (keinginan) yang tidak baik, yang tidak sesuai 
Oleh sebab dikerjakan tidak sesuai dengan dengan aturan agama, dan menyimpang, 
anjuran, aturan, serta tuntutan agama Oleh sebab itu orang berpuasa disarankan 
yang senantiasa mengajarkan tentang untuk senantiasa mengerjakan hal-hal 
kebajikan. Karena itu, siapa pun orangnya yang baik atau kebajikan. Kebajikan 
yang ingin mendapatkan ganjaran (pahala) inilah yang disebut dengan amal saleh, 
yang baik atas yang dikerjakan maka Amal saleh akan menambah timbangan 
kerjakan amal yang saleh karena sesuai orang yang menjalankan ibadah puasa, 
dengan aturan agama, tuntunan dan norma Banyak variasi amal saleh yang bisa 
sosial yang terdapat dalam masyarakat, dikerjakan oleh kita yang sedang berpuasa 

Sederhana dengan demikian apa yang dari yang ringan sampai yang berat untuk 
dikatakan amal saleh. Mudah pula ukuran fisik yang lemah karena kurang 
mengerjakannya. Namun seringkali minum dan saripati makanan yang diasup. 
kebajikan yang mudah dikerjakan malahan Amal saleh yang dianjurkan dikerjakan oleh 
ditentang serta dipersulit sehingga banyak kita yang berpuasa seperti mendengarkan 
orang untuk memilih tidak beramal orang membaca Alquran, membaca Alquran 
saleh tetapi beramal jahat. Amal saleh sendiri, tidak berkata jorok, tidak ghibah, 
yang juga bisa murah ternyata sebagian tidak terlalu banyak berkata-kata yang 
besar dari umat manusia juga enggan tidak bermafaat, serta berkata-kata yang 
melalukannya. halus serta menggembirakan orang lain.

Pertanyaanya, mengapa orang enggan Semua ini merupakan amal saleh yang 
mengerjakan amal saleh padahal sudah dapat dikatakan ringan untuk dilakukan 
dipahami akan mendapatkan imbalan oleh kita yang sedang berpuasa. Namun 
atau ganjaran kebajikan? Para ulama juga bisa menjadi sangat berat jika tidak 
menyampaikan karena sebagian manusia dilatih dan dibiasakan, 
hidupnya bukan dibimbing oleh ajaran Sementara itu, amal saleh yang tergolong 
agama atau norma sosial, tetapi dibimbing berat dilakukan oleh kita yang berpuasa 
oleh bujuk rayuan nafsu kejahatan yang misalnya, tetap bekerja keras seperti tidak 
menjadi bagian dari dalam hidupnya. sedang berpuasa untuk mencari nafkah 

Setan, adalah makhluk yang paling menjadi yang halal, membaca Alquran berjam-jam 
tertuduh dari segala perbuatan jahat umat tidak merasa haus seperti tidak sedang 
manusia. Padahal jika kita menyadarinya, berpuasa, serta tidak mengerjakan pekerjaan 
setan sebenarnya muncul dalam diri kita yang tidak terlalu jelas manfaatnya karena 
sendiri, dengan berbagai bentuk nafsu hanya menghabiskan waktu dan tenaga 
jahat yang senantiasa menyelimuti jiwa seperti ngobrol dengan teman berjam- 
dan pikiran kita. Setan dengan demikian jam. Semuanya merupakan amal saleh 
selain berujud makhluk ciptaan Ttihan yang cukup berat dikerjakan oleh kita 
yang telah disumpah oleh Ttihan akan yang berpuasa, apalagi jika tidak terlatih 
menjadi penghuni tempat paling nista sebelumnya.


