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Abstract: Quality of human being moral is dependent on its heart. Because 

of that, a heart needs education. There are three heart education methods 

on Holy Koran perspective, they are reading the Holy Koran, thinking 

deeply about the nature (contemplation) and praise of the God (zikr). Who 

practiced these methods will have a nobility of character (moral). 
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A. Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Hati 

Menurut Imam Al-Ghazali, jika manusia mengetahui hatinya, maka ia 

akan mengetahui dirinya; jika ia mengetahui dirinya, maka ia akan mengenal 

Tuhannya. Sebaliknya, jika manusia tidak mengetahui hatinya, maka ia tidak 

akan mengetahui dirinya; jika ia tidak mengetahui dirinya, maka ia tidak akan 

mengenal Tuhannya… mayoritas manusia di dunia ini tidak memahami 

hatinya.
1
 Setelah mengenal hati, manusia akan sadar betapa penting mendidik 

hati. 

Hawa nafsu dan setan membujuk manusia melalui hatinya agar kufur dan 

beramal buruk. Sebagai usaha melindungi hati dari keduanya, dan menyucikan 

hati yang sudah dikuasai setan dan hawa nafsu, maka diperlukan pendidikan 

hati (tarbiyatul-qulûb)—meminjam istilah Ibnu Taimiyah, atau riyâdhatul-

qulûb; mujâhadah al-nafs menurut istilah Al-Ghazali, atau penyucian hati 

menurut istilah Hamka. “Pendidikan jiwa merupakan pintu keberhasilan kita 

mencapai Allah,” demikian Imam Al-Ghazali.
2
 

Pendidikan hati adalah upaya menjaga kefitrahan hati dan 

membersihkannya dari penyakit hati, agar manusia memiliki iman yang kuat 

dan akhlak yang baik.  

Menurut Ibnu Taimiyah hati memerlukan pendidikan, sehingga ia bisa 

tumbuh sampai sempurna, sebagaimana badan membutuhkan perawatan dengan 

makanan yang bergizi. Hati akan bersih dengan menciptakan apa yang 

bermanfaat baginya dan menolak yang membahayakannya. Sama halnya 

dengan tanaman, ia akan tumbuh dengan makanan.
3
  

Hati yang cenderung kepada kejahatan harus segera diperbaiki. 

Sebagaimana isyarat dalam QS Fâthir [35]: 8: …Maka apakah orang yang 

dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini 
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pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)? Mahmud 

Shubhi menjelaskan, tak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali 

atas tanda-tanda dari hati. Karena itu, hatilah yang harus diperbaiki, diluruskan, 

dan dilakukan penilaian atasnya. Hadis Nabi menyatakan, “Allah tidak 

memandang bentuk kalian, melainkan memandang hati dan perbuatan kalian.”
4
 

 

B. Tujuan Pendidikan Hati 

Pendidikan hati dilakukan agar manusia pertama, mampu menjaga 

fitrahnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Allah telah memberi fitrah manusia 

hanya untuk mencintai dan menyembah Allah. Jika fitrah itu terjaga dengan 

baik, maka hati akan makrifat kepada Allah, mencintai-Nya, dan hanya 

menyembah kepada-Nya”.
5
  

Kedua, agar hati yang kotor menjadi bersih dan hati yang keras menjadi 

lembut, serta hati yang lemah menjadi kokoh. Hati yang bersih akan melahirkan 

akhlak yang baik.  

Buya Hamka bahkan berpandangan bahwa membersihkan hati merupakan 

sebuah kewajiban seorang muslim yang pertama dan utama. Setelah 

kepercayaan itu terhunjam dengan teguh dalam hati sanubari, dan telah dapat 

pula diamalkan dan dikerjakan, haruslah ditebarkan pula kepada yang lain. 

Seorang muslim tidak senang hatinya kalau hanya dia sendiri saja yang tahu, 

padahal orang lain berenang dalam kesesatan dan kegelapan.
6
 Hamka 

melanjutkan bahwa seorang muslim ialah orang yang bercita-cita menjadi “al-

insânul kâmil”, manusia sempurna. Muslim artinya orang yang menyediakan 

dirinya menuruti jalan yang utama.
7
  

Adakah manusia sempurna? Menurut Hamka, Ada! Yaitu manusia yang 

insyaf akan kekurangan lalu berusaha mencapai kesempurnaan, itulah manusia 

yang sempurna.
8
 

Husain Haikal Pasya, seorang intelektual Islam di Mesir, yang telah 

berkecimpung di dalam suasana berfikir kebendaan mempergunakan rasio 

dengan sebebas-bebasnya, di hari mulai tuanya ia merasa bahwasanya hidup 

kebendaan perlu diimbangi dengan keruhanian. Maka pergilah ia mengerjakan 

rukun Islam kelima (haji) ke Makkah dan keluarlah bukunya yang terkenal “Fî 

Manzilil Wahyi” (Di Tempat Wahyu Diturunkan). Di pasal yang akhir dari 

buku itu ditulisnyalah tentang perlunya bagi nilai hidup manusia mengimbangi 

hidup kebendaan dengan hidup keruhanian.
9
  

Pendidikan hati termasuk ke dalam bagian ruhani manusia. Kutipan di 

atas mendukung pentingnya manusia menjaga hatinya. Hamka menegaskan 

bahwa kalau bukan keteguhan hatinya manusia mempelajari dan mengamalkan 

hidup ruhani itu agaknya akan pudarlah cahaya kemurnian jiwa dari alam ini. 

Hidup dalam keruhanian ialah ikhtiar mengalahkan gangguan-gangguan hawa 
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nafsu, sehingga tercapai kemajuan yang sempurna, yang dinamai oleh Shufi 

Abdul Karim Jailani, “insan kamil”.
10

  

 

C. Metode Pendidikan Hati 

Pertanyaannya adalah apakah metode pendidikan hati (thurûq al-tarbiyah 

al-qulûb)? Paling sedikit, ada tiga hal yaitu memahami Al-Quran, memikirkan 

alam, dan zikir. Manusia yang menjalankan metode tersebut akan mudah 

menerima bisikan suara Ilahi (nurani) dan menolak bisikan hawa nafsu dan 

setan. Sementara itu Ahmad Amin dalam Kitâb Al-Akhlâk menawarkan dua 

metode pendidikan hati (tarbiyah al-dhamîr), yaitu: 1) kondisi lingkungan 

masyarakat, termasuk kualitas keluarga, 2) derajat akal dan ilmu seseorang.
11

 

Jika seseorang berada dalam lingkungan yang baik (al-bî'ah al-hasanah), 

akalnya cerdas, dan ilmunya luas maka hatinya akan bekerja sesuai fitrahnya, 

yaitu cenderung pada kebaikan dan iman.  

   

1) Memahami Al-Quran  
Metode ini sebagaimana isyarat firman Allah, “Maka apakah mereka 

tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? QS Muhammad 

[47]: 24. Dalam pandangan Hamka, hati yang telah tertutup dan terkunci 

memang sukar buat membukanya. Selama hati itu tidak juga diperkenalkan 

dengan isi Al-Quran, kunci-kunci itu tidak akan terbuka, malah akan tertutup 

terus.
12

 

Seorang muslim harus terbiasa membaca dan memahami ayat-ayat Al-

Quran. Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa, ia bisa memberi petunjuk kepada 

hati yang sedang bimbang, sebagai obat bagi hati yang sakit, dan bisa mengurai 

fikiran yang kusut. Disebutkan dalam QS Al-Zumar [39]: 23, “Allah telah 

menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Quran yang serupa (mutu 

ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang 

takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di 

waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki 

siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka 

tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya.”  

 Orang-orang yang mempunyai sifat seperti dilukiskan Al-Quran itulah 

yang dibukakan hatinya menerima kebenaran, condong hatinya ke jalan yang 

lurus, merdu didengarnya suara Al-Quran dan masuk ke dalam jiwanya. 

Ayat-ayat tentang siksa itu membuat orang mukmin takut, karena 

memikirkan nasibnya di masa hidup setelah mati. Ia merasa amal-amal baiknya 

belum seberapa banyaknya, dan yang sedikit itu pun apakah Tuhan berkenan 

menerimanya atau tidak. Tapi ketika mendengar nama Tuhan, orang mukmin 

tenang hatinya, karena Dia-lah satu-satunya tempat berlindung dan memohon 
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pertolongan baginya; ingat pula ia akan Rahmân dan Rahîm-Nya Allah itu. 

Harapannya semoga Tuhan berkenan memohonkan maaf atas segala 

kekhilafannya. 

Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, "Ayat-ayat Al-Quran menyeru 

orang-orang mukmin untuk memahaminya, menjalankan hukum-hukumnya, 

mendengarkan dan menyimak saat Al-Quran dibaca—lihat QS Fâthir: 29, Al-

A'râf: 204, dan Muhammad: 24."
13

 

Ibnu Taimiyah memberikan tiga hal agar Al-Quran benar-benar dapat 

memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia (atsar al-tarbiyah), 

yaitu: 1) menjaga ilmu dan amal, 2) mengambil makna Al-Quran secara 

menyeluruh, bukan parsial, 3) menyandingkan Al-Quran dengan Sunnah.
14

 

Abdulqadir Al-Jailani (470-561 H.) mengungkapkan, "Mengamalkan Al-

Quran mengantarkan anda pada tempat Allah."
15

    

 

2) Memikirkan alam  

 Banyak isyarat Al-Quran yang menunjukkan metode ini, di antaranya, 

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi 

orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, 

sedang dia menyaksikannya”. (QS Qaff [50]: 37). Buku Terjemah Al-Quran 

versi Depag RI menerjemahkan kata qalbun pada ayat di atas dengan akal.
16

 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menerjemahkannya dengan hati.
17

 Bisa jadi 

keduanya benar. Yang berpendapat qalbun adalah akal, karena yang dimaksud 

adalah hati yang memiliki fungsi berfikir yang sama dengan fungsi akal.  

Menurut Hamka, orang yang merasa ada hati, orang itulah yang disebut 

berfikir. Ada hati, artinya adalah ada inti fikiran dan ada akal budi. Sangatlah 

tercela orang yang ada hati tetapi tidak berjalan fikirannya, ada mata tetapi 

tidak melihat dan ada telinga tetapi tidak mendengar.
18

 

"Memikirkan alam merupakan ibadah, sebagaimana menuntut ilmu itu 

ibadah," tulis Nu'man Abdurrazak Al-Sammarai.
19

 

Manusia yang cerdas adalah manusia yang penglihatan, pendengaran, dan 

hatinya, mampu menangkap pesan-pesan di balik alam ini. Cara kerjanya 

adalah mata dan telinga menyampaikan informasi yang ditangkapnya dari alam 

ke hati, dan hati mencernanya menjadi sebuah cara berpikir (paradigma) dan 

ilmu. Singkatnya, hati yang bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari apa 

yang dilihat dan didengarnya dari alam ini.     

Disebutkan dalam QS Al-A’râf [7]: 179, “Dan sesungguhnya Kami 

jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka 

mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat 

Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 

melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) 
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tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai 

binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang 

yang lalai”. 

Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa’di menafsirkan ayat ini: “Mereka tidak 

memanfaatkan potensi-potensi tersebut bahkan menghilangkan manfaat dan 

fungsinya. Mereka lebih buruk dari binatang—yang tidak berakal, karena 

binatang mampu menggunakan telinga—misalnya, yang dengannya bisa 

mengetahui dan menemukan mana yang bermanfaat bagi kehidupannya dan 

mana yang berbahaya.”; “Mereka juga melupakan manfaat iman kepada Allah, 

taat pada-Nya, dan mengingat-Nya. Diciptakan bagi mereka pendengaran dan 

penglihatan agar dapat mereka gunakan untuk menjalankan perintah-Nya, 

namun mereka menggunakannya bertentangan dengan tujuan tersebut.”
20

  

Hati yang digunakan untuk berfikir dan memahami alam (ayat kauniyah) 

akan menjadikan pemiliknya menjadi manusia baik. Namun manusia bisa 

seperti binatang—bahkan lebih rendah, jika hatinya tidak bisa menarik hikmah 

dari fakta-fakta yang ditangkap oleh mata dan telinganya. 

 

3) Zikir 

Zikir bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun, sebagaimana firman 

Allah dalam QS Al-Ahzâb [33]: 41, “Hai orang-orang yang beriman, 

berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya”; 

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 

dari mengingati Allah, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu 

hari yang (di hari itu) hati dan pengelihatan menjadi goncang.  QS Al-Nûr 

[24]: 37  

Ali bin  Thalhah menerima ajaran dari Ibnu Abbas tentang maksud dari 

ayat ini, bahwa Allah bila menurunkan suatu yang wajib kepada hamba-Nya 

selalu ada batas waktunya, dan diberi kelapangan seketika ada uzur yang 

menimpa. Tetapi zikir tidak ada uzurnya. Zikir itu tidak diberi batas waktu. 

Tidak diberi uzur seseorang buat meninggalkan zikir.
21

 

Zikir yang dilakukan dengan terus-menerus akan menjadi sikap batin. 

Firman Allah dalam QS ‘Âli ‘Imrân [3]: 191: “(yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya 

Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci 

Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. 

Hamka menjelaskan bahwa tanamkanlah dalam hati sendiri cinta kepada-

Nya dengan lebih dulu menyebut nama yang mulia itu, mudah-mudahan mulut 

mendidik hati, yang dinamai orang “sugesti”, mempengaruhi batin sendiri. 

Itulah yang disebut “zikir”.
22
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Zikir bukan sekedar aktifitas mengingat nama Allah, tapi harus 

dilanjutkan dengan memikirkan keagungan setiap ciptaan-Nya yang tersebar di 

bumi dan di langit. Memang, pada mulanya zikir itu diucapkan lewat mulut, 

tapi lama-kelamaan ia akan menjadi sikap batin. Artinya, batin itu akan selalu 

berhubungan dengan Tuhan, di mana pun dan kapan pun. Raghib Ashfahani 

menulis: “Dikatakan bahwa zikir terbagi dua: zikir lisan dan zikir kalbu, 

keduanya juga terbagi dua: zikir karena lupa dan zikir karena menjaga 

ingatan—idâmah al-hifzh.”
23

   

Selalu mengingat Allah Swt. atau zikir merupakan tanda iman yang kuat, 

seperti firman Allah dalam QS Al-Ra’d [13]: 28, “(yaitu) orang-orang yang 

beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. 

Hamka menjelaskan bahwa ketentraman hati adalah pokok kesehatan 

ruhani dan jasmani. Ragu dan gelisah adalah pangkal segala penyakit… Puncak 

segala penyakit hati adalah kufur akan nikmat Allah.
24

 

Zakiah Daradjat berpendapat bahwa psikoterapi islami hendaknya selalu 

membawa klien untuk ingat kepada Allah, dalam keadaan bagaimana pun ia 

selalu ingat kepada-Nya. Bila ia mengalami kesusahan, sifat Allah yang teringat 

olehnya adalah Allah Maha Penolong, Maha Penyayang dan Mahakuasa. Bila 

ia mendapat rahmat dan kesenangan, hatinya bersyukur kepada Allah dan 

lisannya mengucapkan hamdallah. Dia tidak akan congkak dan keluar dari yang 

dilarang Allah.
25

 

Orang yang selalu berzikir kepada Allah menandakan imannya kuat. 

Orang semacam ini akan hidup bahagia, terhindar dari kesempitan hidup. Apa 

pun keadaan yang menimpanya, sehat maupun sakit, untung maupun rugi, akan 

ditempuhnya dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Allah Swt. 

memerintahkan salat agar manusia selalu mengingat-Nya, seperti firman-Nya 

dalam QS Thâ Hâ [20]: 14,“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada 

Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat 

Aku”. Adanya perintah mengerjakan sembahyang ialah supaya ingat kepada 

Allah itu tetap ada.
26

 “…zikir merupakan upaya agar manusia selalu merasakan 

kehadiran Allah [the Presence of God],” demikian ungkapan Abdullah Yusuf 

Ali.
27

   

Orang beriman harus mengerjakan salat lima waktu agar hatinya terbiasa 

mengingat Allah Swt. Jika tidak, Allah akan jauh dari hatinya, sehingga mudah 

bagi hawa nafsu dan setan untuk menuntunnya ke sikap dan perbuatan buruk. 

Salat tidak sekedar supaya kita ingat Allah Swt., tapi juga untuk doa atau 

memohon kepada-Nya. Menurut Quraish Shihab, salat berintikan doa, bahkan 

itulah arti harfiahnya. Doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah 

Swt. Jika Anda berdoa atau memohon, maka Anda harus merasakan kelemahan 
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dan kebutuhan Anda di hadapan siapa yang kepadanya Anda bermohon. Hal ini 

harus dibuktikan dalam ucapan dan sikap. Kalau demikian, wajarkah manusia 

bermuka dua (riya’) ketika menghadap Allah? Yang demikian ini tidak 

menghayati salatnya lagi lalai dari tujuannya.
28

 

Dalam mengingat Allah Swt. itu hendaknya manusia merasa rendah dan 

lemah, tidak sombong, di hadapan-Nya. Firman Allah QS Al-Hadîd [57]: 16, 

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk 

hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada 

mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 

diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas 

mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka 

adalah orang-orang yang fasik.” 

Iman itu harus dibuktikan dengan hati yang selalu tertuju kepada Allah, 

sekaligus menyadari kekuasaan dan kebesaran-Nya, dan menganggap diri 

sangat membutuhkan pertolongan dan kasih-sayang-Nya.  

Zikir juga mampu menjadi penyelamat manusia dari rayuan setan, seperti 

tersebut dalam QS Al-A’râf [7]: 201, “Sesungguhnya orang-orang yang 

bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, 

maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” 

Setiap manusia akan digoda setan. Orang yang selalu berzikir mampu 

menolak bisikan setan karena ingat Tuhan. Tapi orang yang lalai berzikir 

mudah menerima seruan setan.   

M. Utsman Najati menjelaskan bahwa pengulangan mengingat Allah akan 

membentuk suatu kebiasaan pada seseorang berzikir dan bertasbih kepada-Nya. 

Sekiranya kebiasaan ini menjadi tetap dan stabil dalam perilakunya, maka Allah 

akan selalu hadir dalam kalbu mereka dan dalam setiap saat dari denyut-denyut 

kehidupannya, dan semua itu keluar darinya tanpa usaha keras serta sulit.
 29

  

Mengenai bagaimana kedudukan orang yang selalu berzikir dengan yang 

tidak dilukiskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 

Abu Musa Al-Asy’ari: “Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang 

tidak berzikir, adalah seperti orang hidup dengan orang mati.”
30 

Itulah 

sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada beberapa sahabatnya doa 

memperkuat hati dan doa dimudahkan Tuhan dalam mengingat-Nya. Yaitu: “Ya 

Tuhan! Bantulah aku melakukan zikir (ingat kepada engkau) dan bersyukur 

kepada engkau dan melakukan sebaik-baik iabadah kepada Engkau.”
 31

 

Orang yang berzikir hidup selamanya. Pindah dari satu kehidupan pada 

kehidupan yang lain. Tidak ada kematian baginya kecuali sebentar. Jika zikir 

telah menetap dalam hati, maka seorang hamba akan selalu mengingat Allah, 

walaupun ia tidak menyebut-Nya dengan lisan.
32
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D. Kesimpulan 

Demikianlah tiga metode pendidikan hati, yaitu: memahami Al-Quran, 

memikirkan alam, dan zikir. Manusia yang mengamalkannya akan menjadi 

manusia beriman dan baik karena ia mampu menjalankan fungsi mata, telinga 

dan hatinya dengan baik, seperti firman Allah dalam QS Al-Nahl [16]: 78, 

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur. Sebagian tanda bersyukur itu adalah berusaha menjadi 

manusia beriman dan berakhlak baik; manusia yang menjalankan fungsi 

penglihatan, pendengaran, dan hatinya untuk mengabdi pada Allah an sich. 

Meninggalkan beberapa metode tersebut akan mempermudah langkah hawa 

nafsu dan setan untuk melupakan manusia dari keutamaan iman dan akhlak 

baik, sehingga ia menjadi kufur dan fasik. Paradigma dan amalan mereka 

dipengaruhi setan dan hawa nafsu. Nurani, akal, dan fitrahnya tumpul. Wallâhu 

a’lam.  
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Pent. Yunan Askaruzzaman, Cet. I, h. 262. 
5
 Ibnu Taimiyah, Risalah, h. 166.  

6
 Hamka, Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1994), Cet. XIX, h. 191-192. 
7
 Hamka, Lembaga Hidup, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997), Cet. 11, h. 187. Ditemukan 

makna yang tidak begitu popular—terutama bagi penulis—dari insan kamil, yaitu kumpulan 

ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan alam secara umum maupun perinciannya, yaitu Lauh 

Al-Mahfûzh. Lihat Al-Jurjani Al-Hanafi, Al-Ta’rîfât, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2003), 

Cet. II, h. 42.   
8
 Hamka, Lembaga Hidup, h. 190. 

9
 Hamka, Tasawuf, Perkembangan, h. 16.  

10
 Hamka, Tasawuf, Perkembangan, hh. 17-18. 

11
 Ahmad Amin, Kitâb Al-Akhlâk, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1929), hh. 13-14.  

12
 Hamka, Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional, 1993), Cet. III,  

Jilid 9, h. 6716.  
13

 Muhammad Ali Al-Shabuni, Al-Tibyân fî 'Ulûm Al-Qurân, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-

Islamiyah, 2003), Cet. I, h. 9. 



 9 

                                                                                                                                                          
14

 Ibnu Taimiyah, Al-Fatâwâ, Kitâb Al-Asmâ’i wa Al-Shifât, Jilid 5, hh. 156-162; 

Sebagaimana dikutip Hamid Irsan Al-Kailani, Al-Fikru Al-Tarbawi Inda Ibn Taimiyah, (Aman: 

Jam’iyah ‘Ummal Al-Mathabi’ Al-Ta’awuniyah, 1985), hh. 141-144.  
15

 Abdulqadir Al-Jailani, Al-Fath Al-Rabbânî wa Al-Faidh Al-Rahmân, (Kairo: Musthafa 

Al-Babi, 1979), h. 58. 
16

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 

Edisi Revisi, h. 854.  
17

 Hamka, Al-Azhar, Jilid 9, h. 6881. 
18

 Hamka, Al-Azhar, Jilid 9, h. 6883. 
19

 Nu'man Abdurrazak Al-Sammarai, Mabâhits fî Al-Tsaqâfah Al-Islâmiyyah, (Riyadh: 

Maktabah Al-Ma'arif, 1983), Cet. I, h. 18 
20

 Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa’di, Taisîr Al-Karîm Al-Rahman Fî Tafsîr Kalâm Al-

Mannân, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2005), h. 319. 
21

  Hamka, Al-Azhar, Jilid 8, h. 5740. 
22

 Hamka, Lembaga Hidup, h. 129.  
23

 Al-Raghib Al-Ashfahani, Mu’jam Mufradât Al-Fâzh Al-Qurân, (Beirut: Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah, 2004), h. 200. 
24

 Hamka, Al-Azhar, Jilid 5, h. 3761. 
25

 Zakiah Daradjat,  Psikoterapi Islami, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 139. 
26

 Hamka, Al-Azhar, Jilid 6, h. 4402.  
27

 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: English Translation and Selected 

Commentaries, (Malaysia: Saba Islamic Media, 2004),  h. 46. 
28

 M. Quraish Shihab, Lentera Hati, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. IX, h. 160. 
29

 M. Utsman Najati, Jiwa Manusia dalam Sorotan Al-Quran, (Jakarta: Cendekia, 2001), 

Cet. I, h. 236. 
30

 Teks Arabnya adalah: 

 َمثَُل الَِّذْي يَْذُكُر َربَّهُ َوالَِّذْي الَ يَْذُكُر هللاَ َمثَُل اْلَحيِّ َوْالََميِّتِ 

 
31

 M. Utsman Najati, Jiwa Manusia, h. 236. Teks Arabnya adalah: 

 ْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ اَللَّهُمَّ أَِعنيِّ َعلَى ذِ 

 
32

 Abdulqadir Al-Jailani, Al-Fath Al-Rabbânî, h. 59. 


