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BAB III 

PANDANGAN AL-QURAN TENTANG QALB 

 

A. Terminologi Qalb Dalam Al-Quran 

Ada empat istilah yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan 

makna hati, yaitu shadr, qalb, fuad atau afidah dan bashirah. Istilah-istilah ini 

mengambarkan lapisan-lapisan hati manusia dan kecenderungannya, baik 

ataupun buruk. Kalau seseorang menggunakan hatinya dalam arti shadr, qalb 

dan fuadnya, maka ia bisa baik dan bisa juga buruk. Tetapi kalau ia 

menggunakan bashirah, maka orang itu sudah pasti baik. 

1. Shadr berarti hati bagian luar 

2. Qalb berarti hati bagian dalam 

3. Fuad atau afidah berarti hati yang lebih dalam 

4. Bashirah berarti hati yang paling dalam atau hati sanubari atau hati nurani. 

 

1. Shadr 

Dalam Kamus Al-Munawir, kata Shadr beraneka ragam makna 

tergantung Siyaqul Kalam. Begitu juga dalam Kitab Lisanul 'Arab, 

Shadrun-mashadir artinya Sumber.1 Dalam kamus lain disebutkan bahwa 

shadr berasal dari kata shadara yang berarti kembali.2 Ada pendapat 

mengenai Shadr bahwa mempunyai makna hati yang telah sadar 

maksudnya adalah hati yang telah menerima kebenaran Allah sehingga 

                                                 
1 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 768. 
2 S. Askar, Al-Azhar: Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 406. 
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lepas dari himpitan, bingung dan ragu-ragu dari Kebenaran Allah. 

Muhyiddin Ibnu 'Arabi menafsirkan Shadr dengan makna hati yang telah 

disucikan Allah dengan wujud yang telah dilimpahkan keadilan, hati yang 

luas dari Al-Haaq dan makhluk tanpa hijab dengan salah satu dari 

keduanya dari yang lain. 

Toto Tasmara mengutarakan bahwa Shadr sebagai satu saluran 

yang ditimbulkan dalam bentuk tamsil, letaknya berada dalam dada 

manusia yang disebut oleh Qur'an. Shadr sebagai sumber artinya jika fuad 

menghasilkan faidah atau kebaikan atau bahkan fuad adalah yang diproses 

dari qalb kemudian dilahirkan oleh shadr dan pasti membawa manfaat. 

Sedangkan shadr adalah sumber, bisa melahirkan hati yang bersifat fuad 

atau bersifat qalb.  

Kerena pengertiannya sebagai hati bagian luar, maka istilah shadr 

biasa pula diartikan sebagai dada. Hanya dada disini tidak hanya berarti 

fisik, tetapi juga non fisik, seperti akal dan hati. Ini kerena menurut Amir 

An-Najr, shadr merupakan pintu masuknya segala macam godaan nafsu, 

penyakit hati dan juga petunjuk dari Tuhan. Shadr juga merupakan tempat 

masuknya ilmu pengetahuan ke dalam dirinya manusia. 

Dada adalah wilayah pertempuran utama antara kekuatan positif 

dan negatif dalam diri kita, tempat kita di uji dengan kecendrungan-

kecendrungan nagatif nafsu. Kalau sisi positif itu yang dominan, maka 

dada dipenuhi oleh cahaya dan berada dalam pengawasan jiwa ilahi. Tapi 

jika sebaliknya yakni sisi negatif yang dominan, seperti dengki, syahwat, 
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keangkuhan, atau kepedihan, penderitaan atau tragedi yang berlangsung 

lama, maka dada akan dilingkupi oleh kegelapan. Hati akan mengeras dan 

cahaya bathiniyah menjadi redup. 

Selain itu, kata shadr atau dada dalam bahasa Arab seakar dengan 

akal, yakni tempat seluruh pengetahuan yang dapat dipelajari dengan 

dikaji, dihafalkan dan usaha individual serta dapat didiskusikan, ditulis 

atau diajarkan kepada orang lain. Pengetahuan yang tersimpan dalam hati 

tersebut pengetahuan luar atau pengetahuan diuniawi, kerena ia berguna 

untuk mencari penghidupan dan efektif dalam menangani urusan-urusan 

duniawi. 

Kemudian Jalaluddin Rumi menyebutkan dua proses pengetahuan 

itu sebagai kecerdasan utuh dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan 

memiliki banyak tingkatan yang berbeda, tetapi masing-masing 

memperolah pengetahuannya di luar. Sedang kecerdasan utuh didapatkan 

dari dalam. 

Kemudian sebagai bukti bahwa kata shadr tidak hanya berarti dada 

secara fisik, tetapi juga non fisik, yaitu hati dan akal dijelaskan dalam 

firman Allah SWT, diantaranya terdapat surat Al-Araf ayat 2: 

ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, Maka janganlah ada 

kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi 

peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran 

bagi orang-orang yang beriman 
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Dalam surat Al-An’am 125:  

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 

Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 

mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang 

yang tidak beriman. 

 

2. Qalb 

Lapisan hati yang kedua adalah qalb, yang dalam bahasa Indonesia 

diartikan sebagai kalbu atau hati. Ada juga yang mengatakan qalb 

bermakna jantung atau akal.3 Hubungan antara qalb dengan Shadr ialah 

bahwa qalb merupakan sumber mata air, sedangkan Shadr diibaratkan 

sebagai danaunya, atau shadr merupakan lapangan bagi qalb. 

Nabi Muhammad bersabda bahwa ada dua jenis pengetahuan, yaitu 

pengetahuan lidah dan pengetahuan hati, pengetahuan yang benar-benar 

berharga. Masyarakat modern sekarang terdahulu menekankan pada 

pengetahuan lidah, yaitu pengetahuan pengetahuan yang dipelajari, salah 

satu tingkat kecerdasan buatan. 

Hati berisikan prinsip-prinsip pengetahuan yang mendasar. Ia 

bagaikan air yang mengisi kolam pengetahuan dalam dada. Hati adalah 

akar dan dada merupakan cabang yang diberikan makan oleh hati. 

Pengetahuan bathiniyah dari hati atau pengetahuan luar dari akal sama-

                                                 
3 Askar, Al-Azhar, 693. 
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sama penting. Pengetahuan luar mencakup informasi yang kita perlukan 

untuk bertahan, termasuk keahlian profesional, maupun kecerdasan yang 

dibutuhkan untuk membentuk keluarga. Ia juga diperlukan dalam upaya 

menjalani kehidupan yang bermoral dan etis yang dapat membedakan 

antara yang benar dan yang salah. 

Qalb adalah salah satu potensi yang dibawa oleh Ruh. Potensi itu 

mengalir ke dalam hakikat hati manusia yang bersifat gaib, halus dan 

bercahaya. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud mengartikan qalb sebagai 

kelembutan Rabbaniyah Ruhaniyah. Bahwa qalb yang menyerap, 

menangkap, dan memiliki pemahaman dalam diri manusia. 

Menurut Sa'id Hawwa, qalb adalah rasa ruhaniyah yang halus yang 

berkaitan dengan hati jasmani (bendawi) dan perasaan halus itu adalah 

hakikat dari manusia (Psikologi Kenabian). Secara keseluruhan pengertian 

qalb disini adalah dalam makna ruhaniyah dan ia tidak dapat dilihat 

dengan mata kepala, kecuali dengan penglihatan bathiniyah (mukasyafah). 

Ia merupakan tempat menerima kasih sayang, pengajaran, pengetahuan, 

berita, ketakutan, keimanan, keislaman, keihsanan, ketauhidan, dan 

ketaqwaan semua bermuara pada hati. 

 

3. Fuad 

Lapisan hati yang ketiga adalah fuad atau afidah. Dalam bahasa 

Arab kata fuad berarti hati.4 Ada juga yang mengatakan akal.5 Tetapi 

                                                 
4 Munawwir, Al Munawwir, 1077. 
5 Askar, Al-Azhar, 592. 
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letaknya lebih dalam dari qalb, sehingga kata fuad biasa dikatakan sebagai 

hati yang lebih dalam. 

Fuad merupakan potensi qalb yang berkaitan dengan indrawi, 

mengolah informasi yang sering dilambangkan berada dalam otak 

manusia. Fuad mempunyai tanggung jawab intelektual yang jujur kepada 

apa yang dilihatnya. Potensi ini cenderung dan selalu merujuk pada 

objektivitas, kejujuran dan jauh dari berbohong. Qalb diberikan potensi 

pikir, yaitu hati dalam bentuk fuad. Kemampuan untuk mengolah, 

memilih, dan memutuskan segala informasi ruang akal, berpikir, 

bertafakkur, memilih dan mengolah data yang masuk dalam qalb manusia. 

Sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang bermuatan moral fuad yang ada 

dalam al-Qur'an merupakan simbol dalam penyebutan arti fuad adalah 

qalb karena bisa mengebu-mengebu dan menyala-menyala. 

Muhyiddin Ibnu 'Arabi menafsirkan makna fuad sebagai hati yang 

mendaki kepada Maqam Ruh dalam persaksian, yang menyaksikan zat 

dengan semua sifat-sifat yang ada dengan wujud Haaq. Sedangkan Syaikh 

Nuruddin Ar-Raniry mengartikan bahwa dalam hati disebut dengan fuad 

karena merupakan tempat terbitnya ma'rifat (pengenalan terhadap Allah). 

Fuad ini akan melahirkan manfaat sesuai katanya fuad. Fuad akan 

melahirkan faidah atau manfaat, maka istilah fuad ini akan menurunkan 

sesuatu yang baik. 

Qalb dan fuad berkaitan erat dan pada waktu tertentu hampir tidak 

dapat dibedakan. Qalb mengetahui, sedangkan fuad melihat. Mereka 
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saling melengkapi, seperti halnya pengetahuan dan penglihatan. Jika 

pengetahun dan penglihatan dipadukan, maka yang gaib manjadi nyata dan 

keyakinan kita akan menjadi kuat. 

 

4. Bashirah 

Bashirah dapat diartikan sebagai mata hati atau jendela hati (hati 

nurani).6 Ada juga yang memaknai ilmu, pandai, dan bijaksana.7 Allah 

disebut Bashir karena Dia mampu melihat sesuatu secara total, baik yang 

tampak maupun yang tidak tampak, tanpa memerlukan alat. Jika 

dihubungkan dengan manusia, bashirah mempunyai empat arti: (1) 

ketajaman hati, (2) kecerdasan, (3) kemantapan dalam beragama, dan (4) 

keyakinan hati dalam hal agama dan realita. Hati nurani dengan demikian 

dapat dipahami sebagai pandangan mata hati (suara hati kecil yang tidak 

pernah berdusta) sebagai lawan dari pandangan mata kepala. 

Berbeda dengan qalb yang tidak konsisten, bashirah selalu 

konsisten kepada kebenaran dan kejujuran. Ia tidak bisa diajak kompromi 

untuk menyimpang dari kebenaran. Bashirah disebut juga sebagai nurani. 

Bashirah adalah cahaya ketuhanan yang ada dalam hati. Interospeksi, 

tangis kesadaran, relegiusitas, god spot bersumber dari sini. 

 

 

 

                                                 
6 Munawwir, Al Munawwir, 34. 
7 Askar, Al-Azhar, 20. 
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B. Klasifikasi Ayat-Ayat Tentang Qalb Berdasarkan bentuknya. 

Dalam mu’jam disebutkan bahwa, kata qalb dalam al-Qur’an diulang 

sebanyak 19 kali dalam 14 surat, dan 19 ayat. Pengulangan tersebut dalam 

bentuk isim, yakni isim nakirah 5 kali, isim ma’rifat 1 kali, mudhâf kepada 

isim dhâmir 13 kali.8 Khusus untuk  kata qalb yang berbentuk isim nakirah 

dan isim ma’rifat, penulis perinci lagi ke dalam 3 kategori, yakni  mansub, 

majrur, dan marfu’. Adapun mengenai perinciannya secara jelas akan kami 

uraikan sebagai berikut: 

 

1. Kata qalb dalam bentuk isim nakirah. 

Kata qalb dalam al-Quran yang berbentuk isim nakirah terbagi 

menjadi dua yaitu marfu’ dan majrur, yakni sebagai berikut: 

a. Marfu’ 

Kata qalb yang berbentuk isim nakirah yang dibaca marfu’ dalam 

al-Quran disebut 1 kali dalam QS. Qâff 50: 37 yaitu sebagai berikut: 

     

     

   

 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang 

menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (QS. 

Qâff  [50]: 37).9 

 

 

                                                 
8 Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, Mu’jam Al-Mufahrasy Li Al-Fâdhi Al-Qurani Al-Karîm 

(Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 549. 
9 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 9 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), 

473. 



55 

 

 

b. Majrur 

Kata qalb yang berbentuk isim nakirah yang dibaca majrur dalam 

al-Quran disebut 4 kali dalam QS. asy-Syu’arâ’ (26): 89, QS. ash-Shâffât 

(37): 84, QS. Ghâfir (40): 35, dan QS.  Qâff (50): 33, yakni sebagai 

berikut: 

 

     

  

 

Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. 

(QS. asy-Syu’arâ’ [26]:89).10 

 

 

    

  

 

(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. 

(QS. ash-Shâffât [37]: 84). 

 

   

   

    

    

   

   

    

  

 

(yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa 

alasan yang sampai kepada mereka. amat besar kemurkaan (bagi 

mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. 

Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan 

sewenang-wenang. (QS. Ghâfir [40]: 35).11 

 

                                                 
10 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 7, 106. 
11 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 8, 573. 
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(yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang 

dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang 

bertaubat. (QS.  Qâff [50]: 33).12 

 

2. Kata qalb dalam bentuk isim ma’rifat 

Kata qalb dalam al-Qur’an yang berbentuk isim ma’rifat hanya 

disebut 1 kali berupa majrur dalam QS. al-‘Imrân [3]: 159, yakni sebagai 

berikut: 

    

     

   

    

  

  

    

   

      

  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. (QS. al-‘Imrân [3]: 159).13 

 

3. Kata qalb yang di-idhâfah-kan dengan dhamîr 

Kata qalb yang di-idhâfah-kan dengan dhamîr disebut 13 kali 

dalam al-Qur’an. Ada 3 macam dhamîr yang menyertai kata qalb dalam 

                                                 
12 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 9, 470. 
13 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2, 73. 
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al-Qur’an, yakni dhamîr mutakallim wahdah disebut 1 kali dalam QS. al-

Baqarah (2): 260; dhamîr ghâib disebut 9 kali dalam QS. al-Baqarah (2): 

204, QS. al-Baqarah (2): 283, QS. al-Anfâl (8): 24, QS. an-Nahl (16): 106, 

QS. al-Kahfi (18): 28, QS. al-Ahzâb (33): 32, QS. al-Jâtsiyah (45): 23, QS. 

at-Taghâbun (64): 11, dan QS. al-Qashash (28): 10; dan dhamîr 

mukhâthab disebut 3 kali dalam QS. al-Baqarah (2): 97,  QS. asy-Syu’arâ’ 

(26): 194, dan QS. asy-Syûrâ (42): 24, yakni sebagai berikut: 

 

a. Dhamîr mutakallim wahdah 

   
    

    
     

    
   

  
   

    
   

   
    

  

 

Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah 

kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah 

berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku Telah 

meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan 

imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor 

burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu 

letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, 

Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu 

dengan segera." dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah [2]: 260).14 

 

                                                 
14 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 1, 436. 
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b. Dhamîr ghâib 

   
   

  
    

    
 

 

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan 

dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas 

kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling 

keras. (QS. al-Baqarah [2]: 204).15 

 

    

   

    

   

  

  

    

  

   

  

    

    

 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283).16 

 

                                                 
15 Ibid., 340. 
16 Ibid., 406. 



59 

 

  

  

   

   

    

   

  

   

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 

Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi 

kehidupan kepada kamu, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 

membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-

Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Anfâl [8]: 24).17 
 

    

    

  

  

   

  

   

   

  

 

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).18 

 

   

   

 

  

    

   

  

     

                                                 
17 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 3, 738. 
18 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 5, 465. 
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Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap 

keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 

(karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu 

mengikuti orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingati 

kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu 

melewati batas. (QS. al-Kahfi [18]: 28).19 

 

  

   

   

   

  

    

    

Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, 

jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara 

sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan 

ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. al-Ahzâb [33]: 32).20 

 

   

  

   

   

  

   

   

     

  

 

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 

sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya 

dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan 

meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan 

memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka 

Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (QS. al-Jâtsiyah [45]: 23). 

                                                 
19 Ibid., 725. 
20 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 8, 5. 
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Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah 

niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. (QS. at-Taghâbun [64]: 11).21 
 

   

     

    

   

  

  

 

Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia 

menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan 

hati- nya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji 

Allah). (QS. al-Qashash [28]: 10).22 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dhamîr mukhâthab 

    
  

   
   

   
  

  
 

Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu 

Telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin 

                                                 
21 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 10, 187. 
22 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 7, 305. 
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Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi 

petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (QS. 

al-Baqarah [2]: 97). 

 

    

  

 

Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di 

antara orang-orang yang memberi peringatan. (QS. asy-Syu’arâ’ [26]: 

194). 
 

   

     

    

    

  

   

   

  

 

Bahkan mereka mengatakan: " dia (Muhammad) Telah mengada-

adakan dusta terhadap Allah ". Maka jika Allah menghendaki niscaya 

dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil dan 

membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimat-Nya (Al Quran). 

Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati. (QS. asy-Syûrâ 

[42]: 24). 

 

 

C. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Qalb Dalam Al-Quran 

Pada dasarnya kata qalb dalam al-Quran mempunyai makna yang 

sama, yaitu hati. Akan tetapi, penafsiran ayat tidak lepas dari kata yang 

mengikutinya. Jika dikaitkan dengan kata sebelum dan sesudahnya dapat 

ditemukan 3 pokok kandungan makna qalb. Yaitu potensi qalb, 

kandungan atau kwalitas qalb, dan sifat-sifat qalb.  

Untuk mengetahui kedalaman makna-makna tersebut, tidak cukup 

kita lihat terjemahannya saja. Dalam hal ini penulis akan menggunakan 
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dua pendekatan, yakni dengan pendekatan tafsir dan melacak asbabun 

nuzul ayatnya kalau ada. Untuk pembahasan itu tidak semua ayat-ayat 

tentang qalb akan ditafsiri, tetapi penulis batasi, yakni masing-masing 

akan dibahas satu ayat yang mewakilinya, yakni sebagai berikut: 

 

1. Potensi Qalb 

Berdasarkan penulusuran dan klasifikasi ayat diatas, ditemukan 6 

potensi qalb dalam al-Quran, yaitu: potensi qalb dapat dikunci mati dalam 

QS. Ghâfir (40): 35, potensi qalb dapat lalai dalam QS. al-Kahfi (18): 28, 

potensi qalb dapat menentang dalam QS. al-Baqarah (2): 204, potensi qalb 

dapat terdindingi dalam QS. al-Anfâl (8): 24,  potensi qalb dapat melapang 

dalam QS. at-Taghâbun (64): 11, dan qalb dapat diperingatkan dalam QS. 

Qâff (50): 37. 

 

a. Qalb dapat dikunci mati 

   

   

    

    

   

   

    

  

 

(yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa 

alasan yang sampai kepada mereka. amat besar kemurkaan (bagi 

mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. 

Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan 

sewenang-wenang. (QS. Ghâfir [40]: 35).23 

                                                 
23 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 8, 573. 
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Kejelasan kemurkaan Allah terhadap para pendurhaka nampak 

dalam sikap kaum beriman kepada mereka. Karena itu seorang 

mukmin dilarang menampakkan simpati terhadap kedurhakaan orang-

orang kafir. Kekafiran mereka sungguh dimurkai Allah, dan 

kemurkaannya itu hendaknya dinampakkan secara jelas oleh kaum 

beriman. Tanpa penampakkan itu tidak mudah mengetahui murka-Nya. 

Bahkan boleh jadi ada yang menduga Allah merestui karena mereka 

memperoleh kenikmatan duniawi yang banyak.24  

Dalam ayat ini Allah telah mengunci mati hati orang-orang 

yang melampaui batas, yang membantah terhadap ayat-ayat Allah 

tanpa alasan yang benar yang Allah datangkan kepada mereka. 

Demikian pula Allah mengunci hati semua orang yang sombong, 

congkak dan tidak mau mengesakan Allah dan membenarkan Rasul-

rasul-Nya, serta sombong dari mengikuti kebenaran. Maka, keluarlah 

dari mereka kelakuan-kelakuan seperti tersebut, yaitu melampaui 

batas, ragu-ragu, dan membantah tanpa alasan yang benar. Takabur 

disini dinisbatkan kepada hati karena hatilah yang sombong. Sedang 

anggota tubuh lainnya hanyalah mengikuti saja.25 

 

b. Qalb dapat lalai 

                                                 
24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321. 
25 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Terj. Baharudin Abu 

Bakar Juz 24 (Semarang: Toha Putra, 1993), 128. 
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Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap 

keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 

(karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu 

mengikuti orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingati 

kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu 

melewati batas. (QS. al-Kahfi [18]: 28).26 

 

 

1) Tafsir ayat 

 

Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya 

kami jadikan lalai dari ingat kepada Allah, dengan menyingkirkan 

orang-orang fakir dari majlismu, karena orang-orang yang hatinya 

dibuat lalai itu kesiapannya memang buruk, dia memperturutkan 

syahwat-syahwatnya, sangat berlebihan dalam hal itu, dan jiwa 

mereka kotor, sehingga hatinya tercemar kekafiran, kefasikan, dan 

kemaksiatan, lalu terus melakukan dosa dan kesalahan. 

Hal ini merupakan peringatan bahwa yang mendorong 

orang-orang kafir untuk menyuruh usir orang-orang fakir itu adalah 

kelalaian hati mereka dari mendekat kepada Allah, serta melakukan 

                                                 
26Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 5, 725.  
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hal-hal yang mendekatkan diri kepada-Nya. Sedang mereka sibuk 

dengan urusan materi hingga mereka tidak tahu lagi bahwa 

kemuliaan diperoleh dengan dihiasi jiwa, bukan dengan hiasan 

tubuh dan kemewahan hidup berupa pakaian, makanan, dan 

pangkat. 

Dan setelah Allah SWT menyuruh Rasul SAW supaya 

jangan condong kepada perkataan orang-orang kaya yang berkata 

bila kamu mengusir orang-orang fakir itu, maka kami akan 

beriman kepadamu, maka disuruhnya pula supaya mengatakan 

kepada mereka dan selain mereka dengan nada mengancam dan 

menggertak: Inilah kebenaran dari Tuhanmu, maka barang siapa 

mau, ia boleh beriman, dan siapa mau boleh juga kafir.27 

Dapat dikatakan bahwa ayat di atas meletakkan pandangan 

al-Quran tentang nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan 

dipertahankan serta menjadi dasar interaksi manusia. Nilai hakiki 

bukanlah pada harta, kedudukan, dan kekuasaan. Bukan juga 

kenyamanan duniawi dan hiasannya, tetapi ia adalah nilai 

ketuhanan Yang Maha Esa yang menghiasai jiwa dan mewarnai 

aktifitas manusia.28 

 

2) Asbab Nuzul 

 

                                                 
27 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 15, 273. 
28 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 12, 51. 
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Dalam suatu riwayat Ibnu Marduwaih dari Juwaibir dari 

adh-Dlahak yang bersumber dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa 

akhir ayat ini turun berkenaan dengan Umayyah bin khallaf  al-

Jumhi yang mengajak kepada Nabi SAW untuk melakukan 

perbuatan yang dibenci oleh Allah yaitu mengusir sahabat-sahabat 

Rasul yang fakir dan berusaha mendekatkan tokoh-tokoh Quraisy 

kepada Nabi SAW. Ayat ini melarang Rasulullah meluluskan 

permintaannya itu.29 

 

c. Qalb dapat menentang 

   
   
  
    
    
 

 

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan 

dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas 

kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling 

keras. (QS. al-Baqarah [2]: 204).30 

 

 

1) Tafsir ayat 

 

Allah menggambarkan dalam ayat ini adalah isi hati, 

ucapan dan tindakan mereka, yakni tutur bahasa mereka sangat 

mengagumkan karena mereka sangat pandai mengemas niat 

                                                 
29 Qamaruddin Shaleh, et. al, Asbabun Nuzul (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 314. 
30 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 1, 340. 
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buruknya dalam kemasan yang sangat indah sehingga melahirkan 

rasa kagum.31 Orang semacam ini hanya mengandalkan keahlian 

berbicara untuk menipu kawan dan teman sepergaulan. Ia sangat 

pintar menanamkan pengaruh pada lawan bicaranya seolah-olah ia 

benar-benar orang yang beriman, penolong perkara hak dan 

membenci kebatilan, takwa kepada Allah lahir batin dan menjauhi 

hal-hal yang menyebabkan dosa, baik lahir maupun batin. 

Kemudian ia bersumpah dengan nama Allah, bahwa apa 

yang ada dalam hatinya benar-benar sesuai dengan apa yang ia 

katakan dan akui. 

Ia sangat kuat dalam berdebat, tak pernah putus asa dalam 

membujuk dan menipu manusia, sekalipun ia harus berpura-pura 

menampakkan kecenderungannya kepada mereka dan berupaya 

dalam memperbaiki keadaan mereka. 

Kesimpulan dari makna ayat diatas ialah bahwa golongan 

ini (orang-orang munafik) dalam upaya mereka membujuk manusia 

berpegangan pada 3 hal berikut ini: 

1. Baik dalam berbicara, sehingga membuat orang kagum dan 

terpesona kepadanya serta dapat menguasai hati mereka, 

sehingga orang percaya bahwa ia tidak berbohong. 

                                                 
31 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 1, 416. 
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2. Memakai nama Allah dengan bersumpah atas nama-Nya untuk 

membuktikan kepada orang banyak bahwa ia tidak bohong dan 

berniat baik kepada mereka. 

3. Tangguh dalam berdebat dan mampu menghadapi segala 

bantahan yang mengingkari dan tantangan terhadap dirinya.32 

 

2) Asbab Nuzul 

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id atau Ikrimah 

yang bersumber dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa ketika 

pasukan kaum muslimin (diantaranya terdapat ‘Ashim dan 

Murtsid) terdesak, berkatalah 2 orang kaum munafik: celakalah 

mereka yang terperdaya ajakan Muhammad sehingga terbunuh 

yang akibatnya tidak merasakan hidup tentram lagi bersama 

keluarganya ataupun melanjutkan tuntutan agamanya. Maka Allah 

menurunkan ayat tersebut di atas sebagai peringatan kepada kaum 

muslimin agar tidak tertarik oleh bujukan manis dan kehidupan 

keduniaan.33 

 

 

d. Qalb dapat terdindingi 

  

  

   

                                                 
32 Al-Maraghi, Al-Maraghi Juz 2, 205-206. 
33 Qamaruddin Shaleh, et. al, Asbabun Nuzul (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 68. 
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 

Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi 

kehidupan kepada kamu, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 

membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-

Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Anfâl [8]: 24).34 

 

 

At-Thabari memahami bahwa Allah lebih menguasai hati 

hamba-hamba-Nya daripada penguasaan masing-masing atas hati 

mereka sendiri. Jika Allah berkehendak, pemilik kalbu tidak akan 

memperoleh sesuatu dari keimanan atau kekufuran. Allah membatasi 

antara mereka dan hati mereka. Tafsir Jalalain dikemukakan bahwa 

manusia tidak dapat beriman atau kufur kecuali atas kehendak Allah. 

Sedangkan Thabathaba'i memahami ayat ini sebagai menggambarkan 

kedekatan Allah, yakni pengetahuan-Nya terhadap manusia. Ini antara 

lain dia pahami dari kata membatasi. Allah yang menjadi pembatas 

antara manusia dan hatinya. Tentulah pembatas itu lebih kepada hati 

dari diri manusia sendiri.35 

Di sini terdapat isyarat, bahwa orang yang taat dan tekun 

sekalipun tetap tidak boleh merasa aman dari ancaman siksa Allah. 

Karena bisa saja dia kemudian bangga dengan ketaatannya itu, lalu 

menyombongkan diri. Sebaliknya, si tukang maksiat yang telah jatuh 

                                                 
34 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 3, 738. 
35 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 5, 397. 
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menyeleweng dari taat, tetap tak boleh berputus asa dari rahmat Allah, 

sehingga tidak ada alasan baginya untuk terus memperturutkan hawa 

nafsunya sampai terkurung oleh dosa-dosanya. Bahwa orang yang tak 

merasa aman dari ancaman siksa Allah, namun tak berputus asa dari 

rahmat Allah, orang seperti inilah yang dijamin dirinya terhadap segala 

pikiran yang melintas disana, lalu dia hukum dirinya atas kelalaiannya 

agar tetap berjalan pada jalan lurus.36 

 

e. Qalb dapat melapang 

    

     

   

    

  

  

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah 

niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. (QS. at-Taghâbun [64]: 11).37 

 

Allah menjelaskan bahwa iman itu menerangi hati dan 

melapangkan dada untuk beramal yang baik. Dadanya menjadi lapang 

untuk menambah kebaikan dan melangkahkan kaki dalam ketaatan. 

Adakah nikmat yang lebih besar dari nikmat ini? Kesungguhan dalam 

mengerjakan kebaikan, ketenangan dalam kesulitan, ketentraman 

dalam jiwa dan kepercayaan akan karunia Allah.38 

                                                 
36 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 9, 355-356. 
37 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 10, 187. 
38 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 28, 214. 
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Thabathaba'i memahami ayat di atas dalam arti Allah SWT 

adalah Tuhan pengendali alam raya. Sistem yang berlaku di alam raya 

ini adalah kumpulan dari seluruh pengendalian-Nya terhadap makhluk-

Nya. Dengan demikian tidak bergerak atau diam sesuatu atas izin-Nya. 

Tidak ada satu aksi dari satu pihak, tidak juga satu reaksi kecuali 

melalui pengetahuan-Nya yang mendahului aksi dan reaksi itu serta 

atas dasar kehendakn-Nya. Dengan demikian, penerimaan bahwa Dia 

adalah Allah mengantar jiwa menemukan hakikat-hakikat di atas dan 

mengantar pula hati untuk tenang, tidak resah dan goncang. 

Sayyid Quthub menulis bahwa sebagian ulama salaf 

memahami ayat ini berbicara tentang keimanan kepada takdir dan 

penerimaan hati atas musibah yang terjadi. Sedangkan Ibnu Abbas 

menafsirkan ayat "memberi petunjuk hatinya" dalam arti memberi 

petunjuk secara mutlak, membuka hatinya hakikat ladduni yang 

tersembunyi dan mengantarnya berhubungan dengan sumber segala 

sesuatu serta segala kejadian.39  

 

f. Qalb dapat diperingatkan 

    

     

   

 
 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang 

                                                 
39 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 14, 276. 
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menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (QS. 

Qâff  [50]: 37).40 

 

Yaitu kalbu dan akal yang dapat memahaminya, 

memperhatikan pembicaraan, kemudian dia mengerti dan 

memahaminya dengan akal dan hatinya. Orang arab biasa mengatakan 

"alqa fulanun sam'ahu" yang maksudnya adalah memperhatikan kedua 

telinganya. Dia sendiri menyaksikan dengan hati, tidak melayang entah 

kemana. Penafsiran ini dikemukakan oleh adh-Dhahak dan ats-

Tsauri.41  

Kalimat lahû qalb dipahami oleh al-Biqâ'i demikian juga 

Thabâthabâ'i dalam arti seseorang yang memiliki potensi pengetahuan 

yang sempurna sehingga dia tidak membutuhkan kecuali 

memperhatikan atau menggunakan apa yang dimilikinya dari potensi 

itu untuk memahami apa yang diingatkan oleh ayat-ayat Allah yang 

terbaca atau terhampar. Sedang kalimat alqa as-sam'a adalah orang 

yang tidak mencapai kesempurnaan potensi sehingga memerlukan 

pengajar agar dapat memperoleh peringatan. Orang seperti ini dapat 

berhasil dengan syarat ia syahid yakni hadir dengan seluruh 

totalitasnya serta dengan menyingkirkan segala hambatan yang 

merintangi. Seorang yang tidak memiliki qalb yakni tidak 

menggunakan potensi pikir dan kalbunya adalah seorang yang bodoh. 

                                                 
40 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 9, 473. 
41 Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 

4, Terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 462. 
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Namun masih dapat tertolong jika dia mau mendengar tuntunan. Jika 

keduanya dia abaikan, maka itulah penghuni neraka.42
 

 

2. Kandungan qalb 

Dalam al-Quran ditemukan 2 kandungan qalb, yaitu qalb yang 

beriman dalam QS. al-Baqarah [2]: 260  dan qalb yang berpenyakit dalam 

QS. al-Ahzâb [33]: 32. 

a. Qalb yang beriman 

   
    

    
     
    

   
  

   
    

   
   
    

  
 

Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah 

kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah 

berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku Telah 

meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan 

imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor 

burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu 

letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, 

Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu 

dengan segera." dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah [2]: 260).43 

 

                                                 
42 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 13, 313. 
43 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 1, 436. 
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Dalam firman Allah kepada Nabi Ibrahim, Belum yakinkah 

kamu ?, sedang Allah maha mengetahui sampai dimana iman dan 

keyakinannya. Hal ini tentu merupakan peringatan bagi manusia 

mengenai batasan-batasan yang harus ditaati oleh manusia dan tidak 

boleh dipungkiri. 

Iman atau percaya terhadap rahasia Ilahi dan mempercayai 

adanya kebangkitan melalui berita wahyu, adalah suatu batas maksimal 

yang harus dipercaya oleh umat manusia, tidak boleh lebih dari itu. 

Sebab, apabila dibolehkan lebih dari sekedar itu, maka tentu Allah 

akan menjelaskannya. 

Petunjuk yang diarahkan Allah kepada kekasih-Nya ini 

mengandung pelajaran tatakrama bagi seluruh kaum mu’minin. Isinya 

adalah larangan bagi mereka menyebut-nyebut tentang bagaimana asal 

kejadian itu, dan bagaimana pula penciptaan tersebut. Sebab, hal ini 

khusus diketahui oleh Allah. 

Dalam pertanyaan yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim, tidak 

ada sesuatu pun yang memberi pengertian keraguan. Sebab sangat 

wajar, manusia berdasarkan fitrahnya selalu ingin mengetahui dan 

melihat rahasia yang belum terungkapkan. Diantaranya masalah asal 

kejadian. Dan manusia yang sempurna pengetahuannya adalah yang 

selalu berkeinginan mengetahui hal-hal yang bagi dirinya masih 

abstrak. 
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Jadi, permintaan Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana 

dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati, adalah 

permohonan untuk memantapkan iman, yang cenderung ingin 

mengetahui rahasia-rahasia Ilahi. Jadi, bukan keinginan untuk 

mengetahui kebangkitan, karena hal ini sudah diyakini melalui wahyu 

Ilahi.44 

 

b. Qalb yang berpenyakit 

  

   

   

   

  

    

    

 

Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, 

jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara 

sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan 

ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. al-Ahzâb [33]: 32).45 

 

Apabila kalian menghadapi seorang lelaki, maka janganlah 

kamu melembutkan perkataan sehingga orang-orang yang dalam 

hatinya terdapat kerusakan dan godaan ingin berkhianat kepadamu, 

yaitu orang fasik dan munafik. dan ucapkan kata-kata yang jauh dari 

kebimbangan (tegas), sehingga tidak seorang pun yang menginginkan 

kamu. 

                                                 
44 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 3, 46. 
45 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 8, 5. 
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Maksudnya, berbicara kepada laki-laki lain dengan suatu 

perkataan bersifat rayuan membuat suara yang lemah lembut, dan 

janganlah kalian berbicara dengan mereka, seperti bebicara dengan 

suami.46 

Kedudukan istri Nabi yang tinggi diperoleh karena kedekatan 

mereka dengan Nabi. Perlu dicatat bahwa walaupun semua istri Nabi 

mendapat kehormatan yang sama, namun antara mereka terjadi 

perbedaan peringkat. Istri Nabi yang paling utama adalah Khadijah 

yang melahirkan buat beliau semua anak-anaknya (kecuali satu putra 

beliau yaitu Ibrahim). Khadijah mendampingi beliau saat kritis serta 

mencurahkan segala yang dimilikinya untuk Nabi SAW. Aisyah 

adalah satu-satunya gadis beliau kawini dan beliau memiliki banyak 

pengetahuan sampai-sampai dinyatakan dalam satu riwayat bahwa 

setengah tuntunan agama diperoleh dari Aisyah Ra.47 

 

3. Sifat-sifat qalb 

Berdasarkan penelusuran, sifat-sifat qalb dalam al-Quran 

ditemukan 6 sifat, yaitu: qalb yang bersih dalam QS. asy-Syu’arâ’ [26]:89, 

qalb yang bertaubat dalam QS.  Qâff [50]: 33, qalb yang keras dalam QS. 

al-‘Imrân [3]: 159, qalb yang berdosa dalam QS. al-Baqarah [2]: 283, qalb 

yang tenang dalam QS. an-Nahl [16]: 106, dan qalb yang teguh dalam QS. 

al-Qashash [28]: 10. 

                                                 
46 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 22, 6. 
47 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 11, 262. 
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a. Qalb yang bersih 

     

  

 

Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. 

(QS. asy-Syu’arâ’ [26]:89).48 

 

Yaitu pada hari seseorang tidak bisa dilindungi dari azab Allah 

oleh harta, sekalipun ia menebusnya dengan emas sepenuh bumi, tidak 

pula oleh anak-anak lelaki sekalipun ia menebusnya dengan mereka 

semua. Akan tetapi yang berguna baginya adalah kedatangannya 

dengan keadaan bersih dari segala noda dosa, dan kecintaan kepada 

dunia serta segala kesenangannya.49 

Kata "salim" yang menyifati qalb pada mulanya berarti 

selamat, yakni terhindar dari kekurangan dan bencana, baik lahir 

maupun batin. Sedangkan kata qalb dapat dipahami dalam arti wadah 

atau alat untuk meraih pengetahuan. Kalbu yang bersifat salim adalah 

yang terpelihara kesucian fitrahnya, yakni yang pemiliknya 

mempertahankan keyakinan tauhid, serta selalu cenderung kepada 

kebenaran dan kebajikan. Kalbu yang salim adalah kalbu yang tidak 

sakit, sehingga pemiliknya senantiasa tenang, terhindar dari keraguan 

dan kebimbangan, tidak juga dipenuhi sikap angkuh, benci, dendam, 

fanatisme buta, loba, kikir, dan sifat-sifat buruk yang lain.50 

 

                                                 
48 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 7, 106. 
49 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 19, 140. 
50 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 10, 82. 
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b. Qalb yang bertaubat 

   

   

  
 

(yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang 

dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang 

bertaubat. (QS.  Qâff [50]: 33).51 

Yaitu hati yang kembali kepada-Nya dan selamat dari 

kemusyrikan. Mereka selamat dari siksa api neraka dan para malaikat 

mengucapkan salam kepada mereka. Mereka kekal di dalam surga, 

karena itu mereka tidak akan mati untuk selamanya, tidak akan pergi 

dan tidak akan mencari tempat lain. Mereka akan memperoleh apa saja 

yang mereka minta, maka seketika itu pula mereka mendapatkannya.52  

Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang bertakwa yang 

memperoleh janji itu yakni setiap hamba yang mau kembali kepada 

Allah saat merasakan ada pelanggaran yang dilakukannya, lagi sangat 

memelihara, yakni memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-

ketentuan-Nya. Yaitu siapapun yang takut disertai dengan rasa kagum 

kepada ar-Rahmân Tuhan Yang Maha Pemurah, sedang Dia Yang 

Maha Pemurah itu gaib, yakni tidak terlihat olehnya dan nanti di 

akhirat setelah kematiannya dia datang dengan hati yang bertaubat.53 

 

c. Qalb yang keras 

                                                 
51 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 9, 470. 
52 Ar-Rifa'I, Ibnu Katsir jilid 4, 461. 
53 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 13, 310. 
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. (QS. al-‘Imrân [3]: 159).54 

 

Andaikata engkau (Muhammad) bersikap kasar (keras) dan 

galak dalam mu’amalah dengan mereka (kaum muslimin), niscaya 

mereka akan bercerai (bubar) meninggalkan engkau dan tidak 

menyenangimu. Sehingga engkau tidak bisa menyampaikan hidayah 

dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus. 

Hal itu, karena maksud dan tujuan utama diutusnya para Rasul 

ialah untuk menyampaikan syari’at-syari’at Allah kepada umat 

manusia. Hal itu jelas tidak akan tercapai selain mereka bersimpati 

kepada para Rasul, dan jiwa mereka akan merasa tenang bersama 

Rasul. Semua itu akan terwujud jika Sang Rasul bersikap pemurah dan 

mulia, melupakan semua dosa yang dilakukan seseorang, serta 

memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rasul haruslah bersikap lemah 

                                                 
54 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2, 73. 
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lembut terhadap orang yang berbuat dosa, membimbingnya ke arah 

kebaikan, bersikap belas kasih, lantaran ia sangat membutuhkan 

bimbingan dan hidayah.55 

Firman-Nya "berlaku keras dan berhati kasar" menggambarkan 

sisi dalam dan sisi luar manusia. Berlaku keras menunjukkan sisi luar 

manusia dan berhati kasar menunjukkan sisi dalam manusia. Kedua hal 

itu dinafikan dari Rasul SAW. Memang keduanya perlu dinafikan 

secara bersamaan, karena boleh jadi ada yang berlaku keras tapi 

hatinya lembut, atau hatinya lembut tapi tidak tahu sopan santun. 

Karena yang terbaik menggabung keindahan sisi luar dalam perilaku 

dan sopan kata-kata yang indah sekaligus hati yang luhur, penuh kasih 

sayang.56 

 

d. Qalb yang berdosa 

    

   

    

   

  

  

    

  

   

  

    

    

 

                                                 
55 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 14, 194. 
56 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 2, 243. 
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283).57 

 

Janganlah kalian membangkang tidak menunaikan kesaksian 

apabila dibutuhkan. Maka siapa saja yang telah membangkang, maka 

ia berbuat dosa. 

Rahasia yang terkandung dalam penegasan ini, karena para 

penulis dan saksi sebenarnya adalah orang-orang yang membantu 

terpeliharanya harta orang lain. Kepercayaan ini hendaknya tidak 

diremehkan oleh mereka. Hal ini diwajibkan pula atas orang-orang 

yang mempunyai harta, hendaknya jangan membuat mereka celaka. 

Hendaknya menjaga kemaslahatan antar mereka dengan yang 

mempunyai harta secara bersama-sama. 

Disini perbuatan dosa didasarkan atau dikaitkan dengan hati. 

Sebab, hatilah yang menyelami dan menyaksikan duduk 

permasalahannya. Hati adalah alat bagi akal dan perasaan yang 

menyembunyikan kesaksian. Hal ini berarti sama saja dengan 

menyekap duduk permasalahan yang disaksikannya dalam hati.58 

Disisi lain juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah 

                                                 
57 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 1, 486. 
58 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 3, 137. 
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dosa yang tidak kecil. Anggota badan boleh jadi melakukan sesuatu 

yang tak sejalan dengan kebenaran, tapi apa yang dilakukannya itu 

belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau pembenaran hati 

atas perbuatannya. Jika hati berdosa maka seluruh tubuh berdosa.59  

 

 

 

 

 

e. Qalb yang tenang 

    

    

  

  

   

  

   

   

  

 

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).60 

 

1) Tafsir ayat 

 

Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah setelah 

beriman dan memikirkan keimanannya, maka dia  akan menerima 

                                                 
59 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 1, 571. 
60 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 5, 465. 
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kemurkaan dari Allah, kecuali jika dia dipaksa untuk kafir, sedang 

hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah dan kepercayaan 

kepada Rasulnya, maka dia tidak tercela, sebagaimana telah Allah 

perbuat terhadap Ammar bib Yatsir.61 

Yang dimaksud disini adalah luasnya hati yang 

bersangkutan menerima kekufuran. Ini mengesankan bahwa 

kekufuran tersebur sungguh banyak yang telah menumpuk 

dihatinya, sehingga wadah hati diperlebar untuk menampung lebih 

banyak kekufuran. 

Ayat ini sebagai dalil mengucapkan atau melakukan 

perbuatan yang mengarah kepada kekufuran, namun dalam 

keadaan terpaksa, walaupun menurut beberapa ulama menyatakan 

dengan tegas keyakinan itu lebih baik.62 

 

2) Asbab Nuzul 

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari 

Ibnu Abbas dikemukakan bahwa ketika Nabi SAW hendak hijrah 

ke Madinah, kaum musyrikin menahan Bilal, Kabbab, dan ‘Ammar 

bin Yatsir. ‘Ammar bin Yatsir dapat menyelamatkan diri dengan 

jalan mengucapkan kata-kata yang mengagumkan mereka. Ketika 

sampai kepada Rasul SAW ia menceritakan kejadian itu. Nabi 

bertanya: “Apakah hatimu lapang dikala berkata demikian itu?” Ia 

                                                 
61 Al-Maraghi,  Al-Maraghi Juz 14, 263. 
62 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 7, 360. 



85 

 

menjawab: “Tidak”. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa 

tersebut di atas yang menegaskan bahwa Allah tak akan mengutuk 

orang yang dipaksa kufur dan hatinya tetap iman.63 

 

f. Qalb yang teguh 

   

     

    

   

  

  

 

Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia 

menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan 

hati- nya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji 

Allah). (QS. al-Qashash [28]: 10).64 

 

Ayat-ayat di atas menyatakan: Dan menjadilah hati ibu Musa 

kosong dari segala yang merisaukannya setelah Allah meneguhkan 

hatinya, sesungguhnya dia akibat kekhawatirannya yang sangat 

mendalam. Hampir saja menyatakannya, yakni mengakui rahasia yang 

dipendamnya tentang Musa. Seandainya tidak kami ikat, yakni kami 

teguhkan hatinya, pastilah dia mengakui bahwa anak yang dipungut 

Fir’aun itu adalah anak kandungnya. 65  

Diceritakan bahwa tatkala saudara perempuan Musa melihat 

para dayang kebingungan mencari orang yang mau menyusui Musa, 

maka berkatalah saudara Musa: "Maukah ku tunjukkan kepadamu 

                                                 
63 Qamaruddin Shaleh, et. Al, Asbabun Nuzul (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 293. 
64 Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 7, 305. 
65 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 10, 314. 
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keluarga yang dapat memeliharanya untukmu, sedang mereka dapat 

berlaku baik kepadanya?" Akhirnya para dayang mempercayainya 

setelah sebelumnya mereka ragu-ragu. Kemudian mereka pergi 

membawa Musa ke rumah Musa. Tatkala ibu Musa menyodorkan 

puting susunya, Musa langsung mengisapnya, maka bersuka citalah 

para dayang. Lalu mereka memberitahukan kabar gembira itu kepada 

istri Fir'aun. Akhirnya istri Fir'aun mengundang ibu Musa ke istana, 

memperlakukannya dengan baik, dan memberinya hadiah yang 

banyak. Istri Fir'aun tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibu Musa yang 

sesungguhnya. Allah telah mengganti rasa cemas dengan rasa tentram 

dalam suasana mulia, bangga, dan rejeki yang melimpah ruah. 

Peneguhan itu kami lakukan supaya ia termasuk orang-orang yang 

mukmin yang mempercayai janji-janji Allah SWT.66 

 

D. Pandangan al-Quran tentang Qalb 

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling baik atau paling 

sempurna penciptaannya. Ia terdiri dari unsur jasmani dan unsur ruhani. 

Kedua-duanya mempunyai kebutuhannya masing-masing. Fisik memerlukan 

oksigen, makanan, minuman, berolahraga, berhubungan seksual, beristirahat, 

dan sebagainya. Sedangkan  ruhani manusia memerlukan agama, norma, etika, 

latihan spiritual, dzikir, do'a, berpikir, belajar, pendidikan, dan sebagainya. 

Idealnya, hidup manusia dapat menyeimbangkan pemenuhan kedua kebutuhan 

                                                 
66 Ar-Rifa'I,  Ibnu Katsir jilid 3, 668. 
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tersebut, agar ia menjadi bermartabat, tidak jatuh menjadi seperti hewan atau 

binatang. Hidupnya menjadi tak bermakna, penuh kegelisahan, tidak pernah 

merasa berkecukupan, frustasi, bahkan bunuh diri. Dengan kata lain, hidup 

manusia merupakan pergulatan antara pemenuhan unsur tanah dan ruh (hawa 

nafsu, kepentingan materi yang cenderung rendah, dan kebutuhan spiritual 

yang luhur).  

Dalam bab dua yang lalu telah banyak diulas tentang definisi qalb 

secara umum menurut bahasa, menurut istilah, psikologi, filsafat, dan menurut 

ahli tasawuf. Ada yang mengatakan hati adalah sebuah organ tubuh yang 

mengatur perjalan darah ke seluruh tubuh yang disebut jantung. Ada juga yang 

mengatakan tempat munculnya segala macam rasa seperti senang, sedih, takut, 

khawatir dan sebagainya yang disebut perasaan. Ada juga yang mengatakan 

sebuah wadah segala pengetahuan yang disebut akal. Ada pula yang 

berpendapat bahwa qalb, nafs, dan ruh merupakan istilah-istilah yang merujuk 

pada satu substansi yang sama, yakni pada dimensi jiwa atau ruhani.67 Ada 

juga yang memaknai jiwa karena hatilah yang kelak akan dinilai dan dimintai 

pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.68 

Secara luas al-Quran menyebut hati sebagai alat yang membuat 

manusia menjadi manusiawi, pusat kepribadian manusia. Karena manusia 

terikat dengan Tuhan, maka pusat ini merupakan tempat manusia bertemu 

dengan Tuhan. Karena merupakan pusat sejati manusia maka Tuhan menaruh 

                                                 
67 Sudirman Tebba, Ruh: Misteri Maha Dahsyat (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), 15. 
68Abdul Halim, Pendidikan Ruhani, 62. 
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perhatian khusus pada apa yang dilakukan hati itu dan kurang memperhatikan 

perbuatan manusia lainnya.69 

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang  digunakan dalam 

arti yang kadang-kadang kurang lebih sama, padahal berbeda dan saling 

melengkapi atau menjelaskan. Qalb secara bahasa dan dalam arti fisik identik 

dengan jantung, organ yang berfungsi memompa dan mengalirkan darah ke 

seluruh jaringan tubuh manusia. Namun secara psikis, qalb dimaknai sebagai 

sifat atau kualitas dalam diri manusia yang cenderung berubah-ubah, tidak 

tetap dan tidak konsisten. Qalb dapat memberi pertimbangan dan pengambilan 

keputusan yang baik atau yang buruk. 

Adapun pengertian qalb yang dimaksud dalam al-Quran adalah makna 

ruhaniah dan ia tidak dapat terlihat secara dhahir melainkan dengan mata 

batin. Hati ini merupakan tempat menerima perasaan kasih sayang, 

pengetahuan, keimanan, dan juga perasaan takut. Ada 3 macam kata yang 

sering disebutkan al-Quran dalam menyebutkan hati, yaitu: 

1. al-Qalb, yang berarti lubuk hati yang masih mudah berbolak-balik dan 

belum mantap dalam memutuskan suatu keyakinan. 

2. al-Shadr, kata ini memiliki arti asal kejadian, kembali, permulaan dari 

segala sesuatu, kokoh hati, dan dada. 

3. al-Fuad, yang berarti kematian, ketetapan, manfaat, dan hasil. 

                                                 
69 Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi 

Pengetahuan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 142. 
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Ada juga yang menambahkan al-Bashirah. Biasanya istilah ini lebih 

banyak digunakan oleh kaum sufi untuk menyebut hati yang paling dalam atau 

sirr. 

Ketiga macam kata yang sering digunakan al-Quran ini secara umum 

mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai wadah dan media Allah dalam 

menampakkan ayat-ayat-Nya berupa gambaran dan pemandangan yang 

mengandung isyarat, pelajaran tinggi yang penuh makna dan hikmah. Istilah-

istilah yang berarti hati ini juga sebagai wadah terbitnya firasat-firasat berupa 

suara dan bisikan ketuhanan yang mengandung perintah dan larangan. Dari 

hati inilah muncul rasa cinta dan kerinduan, rasa sedih dan gembira, juga dari 

sini muncul naluri kemanusiaan dan ketuhanan.70 

Berdasarkan telaah terhadap ayat-ayat yang menggunakan istilah qalb, 

yang disebutkan sebanyak 19 kali, masing-masing dalam 14 surat dapat 

dijelaskan beberapa karakteristik qalb. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua 

sudut pandang fungsi dan sudut pandang kondisi. 

Pertama, dari sudut fungsi qalb memiliki sedikitnya tiga fungsi sebagai 

berikut:  

1. fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta; seperti berfikir (aql), 

memahami (fiqih), mengetahui (ilm), memperhatikan (dabr), mengingat 

(dzikr), dan melupakan (khilaf). 

2. Fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa, seperti tenang ( tama’ninah), 

jinak atau sayang (ulfah), senang (ya’aba), santun dan penuh kasih sayang 

                                                 
70 Ahmad Khalil, Merengkuh Bahagia: Dialog al-Quran, Tasawuf, Dan Psikologi 

(Malang: UIN Malang Press, 2007), 42. 
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(ra’fah wa rahmah), tunduk dan bergetar (wajilat), mengikat (ribat), kasar 

(glaliz), takut (ru’ub), dengki (gilun), berpaling (zayq), panas (ghaliz), 

sombong (hamiyah), kesan (isyma’azza), dan lain-lain. 

3. Fungsi konasi yang menimbulkan daya karsa, seperti berusaha (kasb). 

Kedua, dari sudut kondisinya. Dari sudut kondisi ini dapat dilihat dari 

dua bagian yaitu: qalb yang baik dan qalb yang buruk, bahkan qalb yang 

berada diantara qalb baik dan qalb buruk, selengkapnya adalah: 

1. Kondisi qalb yang baik adalah bahwa ia dianggap hidup (al-hayyah) 

seperti kondisi sehat (salim), bening (mail), bersih (tuhur), baik (khair). 

Selanjutnya kondisi qalb yang seperti ini akan menghasilkan iman, seperti 

takwa, khusuk, taubat, sabar, dan lain-lain. Qalb seperti ini akan menjadi 

putih bersih karena telah menerima kebenaran. 

2. Kondisi qalb yang tidak baik adalah qalb yang dianggap mati (al-maytah): 

seperti berpaling (al-zarf), sesat (gamrah), buta (ta’ma) dan kasar (qast). 

Kondisi qalb yang mati ini mengakibatkan kekafiran dan keingkaran. Qalb 

seperti ini adalah qalb yang mendapat kegelapan (qalbun sauda’), karena 

ia tidak dapat menerima kebenaran. 

3. Kondisi qalb antara yang baik dan yang buruk. Qalb ini hidup tetapi 

mengidap penyakit (marad): seperti kemunafikan (nifaq), keragu-raguan 

(irtibat). Qalb seperti ini adalah qalb yang kotor, sebab ia menerima 

kebenaran tetapi kadang-kadang menolaknya. Tetapi kotoran dan 

penyakitnya masih dapat dibersihkan dengan cara taubat. 
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Sedangkan menurut Dr. Abdul Karim al-Utsmani, makna qalb dalam 

al-Quran lebih spesifik dari makna jiwa. Makna hati tersebut tidak menunjukkan 

atas motifasi-motifasi instingtif atau unsur biologis. Akan tetapi, lebih menukik 

pada makna sebagian dari kesadaran manusia.71 

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa qalb dalam arti fisik adalah 

jantung yang merupakan pusat peredaran darah keseluruh tubuh. Akan tetapi, 

dalam pengertian metafisik, maka qalb adalah suatu dimensi jiwa yang 

mempunyai kemampuan memahami seperti 'aql. Namun, disamping itu ia juga 

memiliki kemampuan lain yaitu penghayatan dan perasaan seperti rasa takut, 

benci, rindu, cinta dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahwa qalb memiliki dua 

kecerdasan ganda, yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.72 

 

E. Penyakit Hati dan Penyembuhannya 

1. Penyakit Hati 

Manusia mungkin lebih sering sakit hati daripada sakit jasmani. 

Bahkan tidak sedikit orang yang jasmaninya sakit lebih  diakibatkan oleh 

penyakit hati. Kalau penyakit fisik obatnya bersifat fisik (dipijat, diberi 

tablet, cairan, dsb.), maka obat untuk penyakit hati tentu saja lebih bersifat 

psikologis atau spiritual.  

Penyakit-penyakit hati ada kalanya kompleks dan pada saat yang 

berbeda menjadi sederhana. Sedangkan hati ada yang tidak suka dengan 

pengobatan dan ada pula begitu cepat menerima pengobatan serta 

                                                 
71 An-Najjar, Ilmu Jiwa Dalam Tasawuf, 61. 
72 Baharudin, Paradigma Psikologi Islami: Studi Tentang Elemen Psikologi Dari al-

Quran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 130. 
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menyerap fenomena dan realitas kesehatan. Pembawaan dan karakteristik 

hati pada dasarnya bermacam-macam, ada hati yang lunak dan ada pula 

hati yang keras.73 

Menurut Ibn al-Qayyim, penyakit hati yang paling berbahaya 

adalah syirik (menyekutukan Allah), lupa dan meremehkan ajaran agama, 

ragu-ragu terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi saw. Selain itu, hati 

manusia juga cenderung berpenyakit: iri, dengki, hasad, sombong, 

congkak, riya', sum'ah dan sebagainya. 

Jika penyakit-penyakit hati terus-menerus menghinggapi diri 

manusia, maka hidupnya tidak akan pernah tenteram: selalu waswas, tidak 

senang melihat orang lain bahagia, cenderung menjadi pendendam, 

su'udzan (buruk sangka), negative thinking (berpikiran negatif) dan tidak 

lapang dada. Padahal Allah sangat menganjurkan kita untuk berdoa seperti 

yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Musa: "Ya Allah lapanglah dadaku, 

mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan dalam lisanku agar mereka 

dapat memahami tutur kataku (QS. Thaha [20]: 25-28). 

Penyakit hati yang juga sangat berbahaya adalah nifaq (munafik). 

Dalam al-Qur'an (al-Baqarah: 8-10) digambarkan bahwa orang munafiq itu 

hatinya penuh penyakit, lalu penyakit itu ditambah oleh Allah. Orang-

orang yang bermuka dua ini pada masa Nabi sangat membahayakan 

keutuhan umat islam, karena mereka itu ibarat musuh dalam selimut. Di 

hadapan Nabi menyatakan beriman, tetapi hatinya tetap kufur. Karena 

                                                 
73 Sa'id Hawa, Jalan Ruhani (Bandung: Mizan, 1998), 141. 
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itulah, orang-orang munafiq akan disiksa oleh Allah dengan azab yang 

sangat pedih (QS. al-Baqarah: 10). 

 

2. Tanda-tanda sakit dan sehatnya hati 

Diantara tanda sakitnya hati adalah berpalingnya hati dari makanan 

yang bermanfaat dan justru cenderung kepada yang mendatangkan 

mudharat. Juga dari obat yang berguna dan cenderung kepada penyakit 

yang berbahaya. Hati yang sehat selalu mengutamakan makanan yang 

bermanfaat daripada racun yang mematikan. Makanan terbaik adalah 

keimanan. Obat terbaik adalah al-Quran. Adapun tanda sehatnya hati 

adalah: 

a) Kepergiannya dari dunia menuju ke negeri akhirat. Di sana ia tinggal 

dan seakan-akan menjadi penghuninya. Kehadirannya di dunia ini 

ibarat orang asing yang mengambil kebutuhannya lalu kembali ke 

negerinya.  

b) Hati selalu mengingatkan si empunya sehingga ia benar-benar kembali 

ke jalan Allah, tunduk kepada-Nya, dan bergantung kepada-Nya 

seperti bergantungnya seorang yang mencintai kepada yang 

dicintainya. Ia butuh cinta-Nya. Ia selalu berdzikir kepada-Nya dan 

berkhidmah kepada-Nya. 

c) Jika si empunya hati ketinggalan atau tidak sempat melaksanakan 

wirid atau suatu ibadah, ia akan merasa sakit dan tersiksa melebihi 

seorang yang loba kehilangan harta.  
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d) Kerinduannya kepada khidmah seperti kerinduan seorang yang lapar 

kepada makanan dan minuman. 

e) Si empunya hati yang sehat hanya memiliki satu keinginan, yaitu taat 

kepada Allah. 

f) Ia sangat bakhil terhadap waktunya jika mesti terbuang sia-sia, 

melebihi kebakhilan manusia terkikir kepada hartanya. 

g) Jika telah masuk waktu shalat, lenyaplah segala harapan dan 

kesedihannya terhadap dunia. Ia mendapatkan kelapangan, 

kenikmatan, penyejuk mata dan penyejuk jiwa di dalam shalat itu. 

h) Ia tidak pernah letih untuk berdzikir kepada Allah, tidak pernah bosan 

untuk berkhidmah kepada-Nya dan tidak bersikap manis kecuali 

kepada orang yang yang menunjukkan jalan kebenaran atau 

mengingatkannya kepada Rabbnya. 

i) Perhatiannya untuk membenarkan amalan melebihi perhatiannya untuk 

beramal. Sehingga ia akan berusaha untuk ikhlas, loyal, ittiba' dan 

ihsan di dalamnya. Bersamaan dengan itu ia menyaksikan betapa 

banyak anugerah yang Allah berikan kepadanya dan ia tetap menyadari 

betapa ia telah banyak melalaikan hak-hak-Nya.74 

 

3. Penyembuhannya  

Untuk menghindari diri kita dari sifat-sifat tercela dan hina ini kita 

perlu membersihkan dan mengilaukan cermin hati kita. Proses 

                                                 
74 Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah et. al., Tazkiyah an-Nafs, terj. Imtihan asy-Syafi'i (Solo: 

Pustaka Arafah, t. t), 26. 
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pembersihan ini dilakukan dengan menuntut ilmu serta mengamalkannya, 

berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk memerangi ego dan 

hawa nafsu yang serakah, membuang jauh-jauh perbuatan syirik, berusaha 

mencapai tauhid, dan berusaha mencapai kedekatan yang akrab dengan 

Allah SWT. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah 

dzikrullah. Ibnu Qoyyim menyebutkan sekitar 80 faedah dzikir, 

diantaranya: 

a) Dzikir adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila seorang 

hamba kehilangannya, ia seperti tubuh yang tidak mendapatkan 

makanan pokok. 

b) Dzikir dapat mengusir setan dan menundukkannya, juga menjadikan 

kita diridhoi oleh Allah. Dzikir juga bisa menghilangkan kesedihan 

dan kegelisahan hati. 

c) Dzikir adalah obat kerasnya hati. 

d) Berdzikir secara kontinyu berarti memperbanyak usaha untuk selalu 

menyaksikan hari akhir. Juga akan membuat seorang hamba sibuk dari 

mengucapkan kata-kata yang batil seperti ghibah, namimah dan lain 

sebagainya. 

Selain itu juga harus memperbanyak istighfar, doa, memperbanyak 

shalawat atas Nabi SAW, dan melakukan shalat malam.75 

Perjuangan itu hendaknya dilakukan terus menerus sehingga hati 

dapat hidup kembali dengan cahaya tauhid. Dengan cahaya tauhid ini, 

                                                 
75 Ibid., 40. 
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mata hati yang bersih akan melihat realitas-realitas sifat Allah di dalam 

dan di luar diri. 

Pada mulanya semua itu memang tampak kelam, karena tidak 

pernah terbayangkan dalam pikiran kita yang diselimuti kabut kejahilan 

yang telah menutup mata hati kita. Akan tetapi, kegelapan itu dapat 

dihilangkan melalui kesadaran diri bahwa kita adalah jahil. Dan penyakit 

jahil itu harus dikikis dengan belajar dan mengenal apa saja yang wajib 

dikenali secara pasti.76 

Agar penyakit hati itu dapat diterapi, manusia juga perlu kembali 

merenungkan hakikat, makna, tujuan dan orientasi hidupnya. Dengan 

begitu, ia mempunyai kesadaran terhadap pentingnya kehadiran Tuhan 

dalam hidup ini. Ia harus menyadari bahwa manusia memang memerlukan 

kemurahan dan ampunan Tuhan. Karena itu, solusi atau terapi yang 

diberikan oleh para sufi menjadi sangat relevan, yaitu manusia hendaknya 

selalu bertaubat, berdzikir dan bertaqarrub kepada Allah swt. Nabi 

memberikan kiat mudah agar kita senantiasa menjalankan kebajikan, yaitu: 

istafti qalbaka, al-birru ma ithma'anna ilaihi al-nafsu wa ithma'anna ilaihi 

al-qalbu. Artinya: Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah 

apa yang (jika engkau melakukannya) jiwa dan hatimu merasa tenang; 

sedangkan dosa adalah yang selalu menghantui jiwamu dan membuat 

hatimu bimbang, serta engkau merasa tidak suka dilihat oleh orang lain 

saat melakukannya…(HR. Ahmad dan al-Darimi). 

                                                 
76 Abdul Majid Hj. Khatib, Rahasia Sufi (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2004), 125. 
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Selain itu, jalan syari'at juga harus dilalui dan dipatuhi dengan 

benar, agar semua aktivitas dalam hidup ini bernilai ibadah. Nilai-nilai 

akhlak yang terpuji, seperti: jujur, amanah, tidak sombong, rendah hati, 

qana'ah, menghormati orang lain, dan sebagainya juga harus menjadi 

perhiasan dalam hidupnya agar hati tidak lagi terpolusi oleh sifat-sifat 

buruknya. Untuk itu, tazkiyat al-nafs (penyucian diri) menjadi sangat 

penting, yaitu melalui takhalli (penguasaan diri dari dosa dan sifat-sifat 

tercela), tajalli (penampakan atau aktualisasi  syari'at dalam kehidupan 

nyata) dan tahalli (penghiasan diri dengan moralitas yang luhur. 

Kecerdasan intelegensi, emosi dan spiritual harus dioptimalkan dan 

diberdayakan secara proporsional, agar hidup manusia menjadi seimbang, 

damai dan sejahtera lahir batin. Oleh karena itu, hati memang harus dijaga 

kebersihan dan kekhusyu'annya sebab ia adalah pangkal segala kebaikan. 

Sabda Nabi: Ketahuilah bahwa di dalam dirimu terdapat segumpal 

daging, jika ia baik maka baiklah seluruh perbuatan tubuhnya, dan jika ia 

buruk, maka buruklah segala perbuatan tubuh. Ketahuilah bahwa ia 

adalah hati." Semoga hati kita menjadi hati bersih dan sehat, sehingga 

dapat menangkap cahaya Ilahi yang senantiasa menyinari dan memberkahi 

kehidupan kita ini. Amin. 


