
MUKADDIMAH 

Pilar ketiga dari rangkaian keimanan seseorang 

adalah Ihsaan. Aqidah dan ibadah yang benar akan 

mengantar pemiliknya menuju ihsaan berlandaskan 

akhlak yang terpuji, yang pada akhirnya ketiganya 

akan bersinergi saling meneguhkan dan memelihara 

jiwa pemiliknya untuk tetap berada dalam naungan 

sebuah kerangka yang menyeluruh, tidak menafsirkan 

agama sepenggal-sepenggal dan mencampuradukkan 

kaidah-kaidah peribadatan dengan adat istiadat. 

Ihsaan adalah khasanah bathiniyah yang men-

syaratkan kehadiran hati untuk menyikapinya karena 

ia akan selalu menghubungkan pelakunya dengan 

Allah swt.  

Dalam sebuah haditsnya, Bukhari dan Muslim 

meriwayatkan; pernah pada suatu kesempatan Jibril 

as. bertanya kepada Rasulullah saw: “Apakah ihsaan 

itu?” Rasullullah menjawab: “Hendaknya engkau 

menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, 

dan kalau engkau tidak dapat melihat-Nya, sesung-

guhnya Dia melihatmu.” 

Kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang ikut ber- 

interaksi dengan hati dan bagaimana sebaiknya kita 

menyikapinya dengan benar agar dapat menggapai 

akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. 

Hati (qalbu) merupakan bagian dari tubuh yang 

ber-fungsi sebagai koordinator yang memberi peng-

arahan kepada bagian-bagian tubuh lainnya termasuk 
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otak, sebab hati juga mengandung Neuron, yaitu sel-

sel pemikir atau akal, yang handal. Bila ia baik maka 

baik pula anggota tubuh yang lain, bila ia buruk akan 

tercermin pula pada perilaku anggota tubuh yang lain. 

Hati pulalah yang membedakan manusia dari 

ciptaan-ciptaan-Nya yang lain, suatu tempat dimana 

ruh Illahi ditiupkan ke dalamnya. Ia dapat dianalogi-

kan sebagai sesuatu dimana kapasitasnya ditentukan 

oleh frekuensi pemakaiannya, artinya semakin sering 

kita berkonsultasi dengan hati, semakin besarlah 

kapasitasnya. Sebaliknya, semakin jarang kita ber-

komunikasi dengan hati, kapasitasnya akan mengecil, 

kadang bisa mengeras bagai batu, bahkan lebih keras 

dari itu. 

Topik-topik berikut akan membahas hal-hal yang 

memerlukan kehadiran hati seperti: Nafsu, Musibah, 

Sabar, Tawakkal dan Syukur, yang keseluruhannya 

akan mengajak kita untuk banyak bercengkerama 

mengenai bagaimana sebaiknya kita menyikapi ber-

bagai masalah yang berhubungan dengan rasa.  

Walaupun hakikatnya seluruh tidak tanduk manu-

sia baik itu menyangkut aqidah, ibadah maupun 

muamalah tidak akan terlepas dari pengaruh hati 

karena hati merupakan jatidiri manusia. 

Mari kita berusaha untuk melandasi semua amal 

ibadah sesuai petunjuk apa adanya tidak lebih tidak 

kurang, dengan selalu menghadirkan sikap tabayyun, 

mencari informasi mengenai suatu hal hingga jelas 

permasalahannya, mencermati segala permasalahan 
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yang timbul, mencurahkan segenap pemikiran dan 

pertimbangan, kemudian menyikapinya dengan 

sami’na wa atha’na, agar selamat dan tidak salah 

langkah dalam beramal. 

 اللَََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرًيا ُنوا ِإنََّفَتَبيَّ ...

Fatabayyanuu innallaaha kaana bimaa ta’malu-

una khabiira. Maka telitilah sesungguhnya Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 

An-Nisaa’: 94) 

Selamat membaca. Salam. 
 


