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Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. 

Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa 

Ta’ala bersih dari segala kekurangan, aib dan kesalahan. 

Setiap makhluk bisa merenung dari nama tersebut dengan ia 

mensucikan dirinya dari syirik, bid‟ah, kemunafikan dan 

maksiat. Inilah di antara merenungkan nama dan sifat Allah 

Subhana wa Ta’ala dalam Al-Qur‟an. 

 

PENGERTIAN AL-QUDDUS 

 

Yang dimaksud nama Allah „Al-Quddus‟ adalah Dia bersih 

dari segala macam kekurangan dan „aib serta kesalahan. 

Artinya Allah Azza wa Jalla amat jauh dari sifat-sifat jelek 

dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik nan mulia. 

 

DALIL NAMA ALLAH AL-QUDDUS 

 

Allah Ta‟ala berfirman, 

 اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  لّسََلمُ ا اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإّل  ِإَلوَ  َل  اّلِذي اَللُّ  ُىوَ 

 يُْشرُِكونَ  َعّما اَللِّ  ُسْبَحانَ  اْلُمَتَكبُِّ  اْْلَّبارُ  اْلَعزِيزُ 



 

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang 

Maha Suci (Al-Quddus), Yang Maha Sejahtera, Yang 

Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang 

Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala 

Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan.” (QS. Al-Hasyr/59:23) 

Dalam ayat lainnya disebutkan, 

 اْلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ  اْلُقدُّوسِ  اْلَمِلكِ  اْْلَْرضِ  ِف  َوَما الّسَماَواتِ  ِف  َما َلِلِّ  ُيَسبِّحُ 

“Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci (Al-

Quddus), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. 

Al-Jumu‟ah/62:1) 

 

YANG MENUNJUKKAN SIFAT QUDDUS ALLAH 

 

Allah terbebas dari anak dan tandingan bagi-Nya. 

Sebagaimana Allah Ta‟ala berfirman, 

 .َأَحدٌ  ُكُفًوا َلوُ  َيُكنْ  مْ ـَولَ  .يُوَلدْ  َولَْ  يَِلدْ  مْ ـلَ  .الّصَمدُ  اَللُّ  .َأَحدٌ  اَللُّ  ُىوَ  ُقلْ 

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 

Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia 



 

tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia” (QS. Al-

Ikhlas/112:1-4). 

Allah juga tidaklah ngantuk dan tidaklah tidur, 

sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi, 

 ِف  َما َلوُ  نـَْومٌ  َوَل  ِسَنةٌ  ََتُْخُذهُ  َل  اْلَقيُّومُ  اْلَْيُّ  ُىوَ  ِإّل  وَ ِإلَ  َل  اَللُّ 

 َما يـَْعَلمُ  ِبِِْذنِوِ  ِإّل  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  اّلِذي َذا َمنْ  اْْلَْرضِ  ِف  َوَما الّسَماَواتِ 

 َوِسعَ  َشاءَ  ِبَا ِإّل  وِ ِعْلمِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيُِيطُونَ  َوَل  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بـَْيَ 

 اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُىوَ  ِحْفُظُهَما يـَُئوُدهُ  َوَل  َواْْلَْرضَ  الّسَماَواتِ  ُكْرِسيُّوُ 

“Allah, tidak ada Rabb (yang berhak disembah) 

melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 

mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak 

tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 

Tiada yang dapat memberi syafa‟at di sisi Allah tanpa 

izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 

mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 

mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 

dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 

Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-

Baqarah/2:255). 



 

Segala makhluk di langit dan di bumi pun memuji Allah 

Azza wa Jalla dan mensucikan-Nya dari berbagai aib dan 

kekurangan. Sebagaimana Allah Ta‟ala berfirman, 

 اْلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ  اْلُقدُّوسِ  اْلَمِلكِ  اْْلَْرضِ  ِف  َوَما الّسَماَواتِ  ِف  َما َلِلِّ  ُيَسبِّحُ 

“Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci (Al-

Quddus), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. 

Al-Jumu‟ah/62:1). 

Maka pujilah Allah karena nama dan sifat-Nya yang 

sempurna sebagaimana Allah Ta‟ala memerintahkan, 

ْسَن  اْْلَْْسَاءُ  فـََلوُ  َتْدُعوا َما َأًيّ  نَ الّرحَْ  اْدُعوا أَوِ  اَللَّ  اْدُعوا ُقلِ   ََتَْهرْ  َوَل  اْلُْ

 لَْ  اّلِذي َلِلِّ  اْْلَْمدُ  َوُقلِ  .َسِبيًَل  َذِلكَ  بـَْيَ  َوابـَْتغِ  ِِبَا ُُتَاِفتْ  َوَل  ِبَصََلِتكَ 

ْهُ  الذُّلِّ  ِمنَ  َوِلي  َلوُ  َيُكنْ  َولَْ  اْلُمْلكِ  ِف  َشرِيكٌ  َلوُ  َيُكنْ  َولَْ  َوَلًدا يـَّتِخذْ   وََكبِّ

 .َتْكِبريًا

“Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. 

Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia 

mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) 

dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam 

shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan 



 

carilah jalan tengah di antara kedua itu”. Dan katakanlah: 

“Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan 

tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia 

bukan pula hina yang memerlukan penolong dan 

agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-

besarnya.” (QS. Al-Isra‟/17:110-111). 

 

PERENUNGAN NAMA ALLAH “AL-QUDDUS” 

 

Wajib bagi seorang hamba mensucikan Allah Azza wa 

Jalla. Bentuknya adalah hendaklah ia menetapkan nama dan 

sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan, begitu pula 

hendaklah ia menafikan (meniadakan) yang Allah nafikan, 

sama halnya ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menetapkannya dan meniadakannya. Allah Ta‟ala berfirman, 

 اْلَبِصريُ  الّسِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ 

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-

lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (QS. Asy-

Syura/42:11) 

Konsekuensi dalam mengimani nama Allah Al-Quddus 

adalah membersihkan hati dari kesyirikan, kemunafikan dan 

riya‟, begitu pula membersihkan lisan dari dusta dan kata-



 

kata kotor, begitu pula menjauhkan dari pandangan khianat, 

serta menjauhkan diri dari perbuatan bid‟ah (yang tiada 

tuntunan dalam agama). Karena nama Al-Quddus berarti 

mensucikan atau membersihkan sehingga hal-hal tadi adalah 

perenungan dari nama mulia tersebut. Allah Ta‟ala 

berfirman, 

 يـَْرُجو َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإلَوٌ  ِإََلُُكمْ  أََّّنَا ِإَلّ  يُوَحى ِمثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  َأنَ  ِإَّّنَا ُقلْ 

 َأَحًدا رَبِّوِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشرِكْ  َوَل  َصاِْلًا َعَمًَل  فـَْليَـْعَملْ  رَبِّوِ  لَِقاءَ 

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti 

kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa 

sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”. 

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 

maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 

janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 

beribadat kepada Tuhannya”.” (QS. Al-Kahfi/18:110).  

Ini adalah perintah agar kita membersihkan amalan dari 

syirik dan dari amalan tanpa tuntunan (alias: bid‟ah). 

Bentuk perenungannya pula dengan dzikir, pujian dan 

syukur pada Allah yang dibuktikan dengan amalan sholih dan 

akhlak mulia. Sebagaimana para malaikat bertasbih dan 

mensucikan Allah Subhanahu wa Ta’ala, 



 

 ِفيَها َأََتَْعلُ  قَاُلوا َخِليَفةً  اْْلَْرضِ  ِف  َجاِعلٌ  ِإِنّ  لِْلَمََلِئَكةِ  رَبُّكَ  قَالَ  َوِإذْ 

َماءَ  ِفكُ َوَيسْ  ِفيَها يـُْفِسدُ  َمنْ   قَالَ  َلكَ  َونـَُقدِّسُ  ِِبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوََنْنُ  الدِّ

 تـَْعَلُمونَ  َل  َما أَْعَلمُ  ِإِنّ 

“Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para Malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah 

di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?” Rabb berfirman: 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.”” (QS. Al-Baqarah/2:30). 

Begitu pula ketika seorang hamba terjerumus dalam 

kubangan maksiat, ia bersegera mensucikan dirinya dengan 

taubat. Allah Ta‟ala berfirman, 

 اْلُمَتَطهِّرِينَ  َوُيُِبُّ  التّـّواِبيَ  ُيُِبُّ  اَللَّ  ِإنّ 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri.” (QS. Al-Baqarah/2:222). 

 



 

Namanya rijs (kotoran) ada dua macam: 

1. Kotoran batin yang ada dalam hati, seperti syirik, 

kemunafikan, pelit, hasad (dengki), dan dusta. 

Kotoran seperti ini mesti dibersihkan sebagaimana Allah 

Ta‟ala berfirman, 

 َقرِيبٍ  ِمنْ  يـَُتوبُونَ  ثُّ  ِِبََهالَةٍ  السُّوءَ  يـَْعَمُلونَ  لِّلِذينَ  اَللِّ  َعَلى التّـْوبَةُ  ِإَّّنَا

 َحِكيًما َعِليًما اَللُّ  وََكانَ  َعَلْيِهمْ  اَللُّ  يـَُتوبُ  فَُأولَِئكَ 

“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.” (QS. A-Nisa‟/4:17). 

2. Kotoran lahiriyah yang nampak dari amalan anggota 

badan. 

Kotoran jenis kedua ini ada dua macam: 

a. Kotoran lahiriyah yang muncul dari hati seperti 

keinginan seseorang itu sendiri untuk bermaksiat. 

Cara membersihkannya adalah tekad kuat untuk 

meninggalkannya dan segera menutupi kejelekan 



 

dengan kebaikan, serta menyibukkan diri dengan 

amalan taat. Allah Ta‟ala berfirman, 

 يُْذِىْبَ  اْلََْسَناتِ  ِإنّ  الّلْيلِ  ِمنَ  َوزَُلًفا النّـَهارِ  َطَرفَِ  الّصََلةَ  َوأَِقمِ 

 َأْجرَ  ُيِضيعُ  َل  اَللَّ  فَِإنّ  َواْصِبْ  .ِكرِينَ لِلّذا  ذِْكَرى َذِلكَ  الّسيَِّئاتِ 

 .اْلُمْحِسِنيَ 

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi 

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada 

malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang 

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan 

yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 

ingat. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah 

tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

berbuat kebaikan.” (QS. Hud/11:114-115). 

b. Kotoran lahiriyah berupa maksiat dalam keadaan 

dipaksa untuk melakukannya. Cara membersihkannya 

adalah membenci maksiat tersebut dari batin, 

berlepas diri dari maksiat tersebut kala terlepas dari 

paksaan, ditambah dengan istighfar. Allah Ta‟ala 

berfirman, 



 

ميَانِ  ُمْطَمِئني  َوقـَْلُبوُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإّل  ِإميَانِوِ  بـَْعدِ  ِمنْ  ِِبَللِّ  َكَفرَ  َمنْ   ِِبْْلِ

 َعَذابٌ  َوََلُمْ  اَللِّ  ِمنَ  َغَضبٌ  فـََعَلْيِهمْ  َصْدرًا ِِبْلُكْفرِ  َشرَحَ  َمنْ  َوَلِكنْ 

 َعِظيمٌ 

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia 

beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali 

orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 

tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan 

tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk 

kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan 

baginya azab yang besar.” (QS. An-Nahl/16:106). 

Ingatlah bahwa setiap ketaatan pada Allah dan Rasul-

Nya, itu akan membersihkan hati dan mendatangkan berkah. 

Sedangkan setiap maksiat pada Allah dan Rasul-Nya akan 

mengotori hati dan akan membuat seseorang merugi. 

Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kesyirikan, 

kemunafikan, riya‟, dan bersihkanlah lisan kami dari dusta, 

serta anggota badan kami dari perbuatan keji, maksiat dan 

khianat. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui mata yang 

khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Aamiin Ya 

Mujibbas Saa-ilin. 

Wallahul muwaffiq.[] 
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