
MAKALAH KAJIAN | A’MAALUL QULUUB (AMALAN-AMALAN HATI) .1. 

 

MUQADDIMAH: 

A’MAALUL QULUUB 
(AMALAN-AMALAN HATI) 

 

 

 

Segala puji hanya milik Allah . Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad , kepada 
keluarga beliau, Shahabat-shahabat beliau, dan siapa saja yang 
mengikuti beliau sampai akhir zaman. 

Hati itu komponen terpenting dalam diri manusia. Ia perlu 
dijaga dan selalu dirawat, karena hati adalah raja yang mem-
pengaruhi jiwa dan diri manusia. Ia adalah pangkal ketakwaan 
manusia yang membuahkan kebahagian bagi manusia dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. 

Dalam hati ada Surga Dunia. Barang siapa tidak merasakan-
nya, maka ia tidak akan merasakan Surga Akhirat. Surga tersebut 
tidak bisa didapatkan kecuali dengan hati yang sehat lagi baik. 

Nabi  bersabda, 

ََل َوإِنَّ فِ 
َ
َغًة ـي ال  ـأ ، َجَسُد ُُكُُّه ـإَِذا َصلََحت  َصلََح ال  ، َجَسِد ُمض 

ََل َوِِهَ ال َقل ُب ، َجَسُد ُُكُُّه ـَوإَِذا فََسَدت  فََسَد ال  
َ
 . أ
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  “Ingatlah, sungguh dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika 
ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka 
rusaklah seluruh jasad. Ingatlah! Ia adalah jantung.”1 

Hati itu jika kotor, maka ia tidak akan merasakan nikmat-
nya membaca Al-Qur`an, nikmatnya bermunajat dengan Allah 
dalam shalat, dan nikmat-nikmat lainnya yang didapati dalam 
ketaatan kepada Allah, padahal itulah sejatinya Surga Dunia. 

Shahabat Anas  meriwayatkan bahwa do’a yang sering 
dibaca oleh baginda Nabi  adalah do’a berikut ini: 

 . ِنَك ت  قَل ِِب لََعَ ِدي  ِب ثَِب  ُقلُو  َب ال  يَا ُمَقِل  

  “Ya Allah Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-
ku di atas agama-Mu.”2 

Amalan hati adalah segala amalan yang ada di dalam hati. 
Amalan hati paling agung adalah Iman, di dalamnya membenar-
kan dengan ketundukan dan menetapkan segala hal yang wajib 
diimani. Demikian pula ikhlasnya seorang hamba dalam beramal, 
cinta seorang hamba, rasa takut dan harap seorang hamba kepada 
Allah, Tawakkal, dan yang lainnya, yang in sya Allah akan kita 
bahas pada tempatnya. 

Tidak ada yang lebih penting bagi seorang hamba melebihi 
kesibukan diri untuk memperbaiki hatinya, dan hal itu tidak bisa 
dilakukan kecuali jika ia mengenal amalan-amalan hati. 

                                                     
1  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Imaan, bab: Keutamaan orang yang men-

jaga agamanya (no. 52) dan Muslim dalam kitab Al-Masaqqah, bab: Akhdul Halaal wa 
Tarkusy Syubuhaat (no. 1599). 

Dalam hadits ini, Nabi  sedang menggambarkan peran hati dalam diri manusia 
ibarat jantung pada fisiknya, jika jantung itu rusak maka rusak pula seluruh badan, demikian-
lah hati bagi jiwa manusia.  
2  Hadits shahih riwayat At-Tirmidzi (no. 2140). 
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Imam Ibnul Qayyim  berkata, 

 
َ ُوو دُ ِِهَ ال  ُ  ام ُرَااُد ام َرق  َراُل ال   ص  ع 

َ
ِرلٌَة َجَوارِ ـ، َوأ ِح تَِبٌع َوُمك 

نَّ الِ   َرةٌ َوُمتَِر  
َ
و ِح ، َوأ لَِة اماُّ ِ

لَِة ال   يََّة بَِرْن  ِ
َجَسِد ـ، َوال َعَرَ  بَِرْن 

َضاءِ  ع 
َ ِ  مِْل  ُح َفَرَواٌت  ي، اّلَّ و  ُ  إَِذا لَـم  مَِك ال َعرَ ذَ كَ ، وَ  إَِذا فَاَرَق اماُّ

َحب ه الِ   َهمُّ ِمن  تَو 
َ
ََكِم ال ُقلُو ِب أ ح 

َ
يَُّة فََحَاَكٌة ََعبٌِث َفَرع ِافَُة أ

ِافَِة  ََكِم ال  َمع  ح 
َ
 . َجَواِرِح ـأ

  “Amalan hati adalah pokok yang dituju, adapun amalan 
anggota badan yang mengikuti dan yang menyempurnakan-
nya. Niat itu seperti ruh, sementara amal (anggota badan) 
bagaikan jasad yang jika ruh itu meninggalkannya, maka 
artinya kematian. Demikian pula jika ada amal yang tidak 
disertai niat, maka ia adalah gerakan main-main saja. Maka, 
mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan hati 
adalah lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum 
yang berkaitan dengan anggota badan.”3 

Penulis berkata: 

“Sungguh sibuk dengan perkara-perkara di atas (amalan-
amalan hati) mengantarkan kita pada pemahaman tentang makna 
yang sangat agung, yang sangat kita butuhkan untuk mewujud-
kan harapan yang kita inginkan dan selamat dari segala hal yang 
kita khawatirkan. Berbeda dengan kesibukan banyak manusia 
dengan omong sini omong sana, juga sibuk dengan perkara tidak 
penting lainnya, yang dengan sebabnya terjadi ragam bencana 
yang merusak hati, akhirnya hati tersebut hampa dan sibuk dengan 
perkara yang hanya menjadikannya jauh dari Allah . Oleh 
karena itulah, Nabi  bersabda, 

                                                     
3  Badaa’iul Fawaa`id (III/224) karya Imam Ibnul Qayyim. 
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ٌ لَ  َحِدُكم  َقي ًحا َخْي 
َ
تَِلَئ َجو ُف أ ن  َير 

َ
تَِلَئ ـَل ن  َير 

َ
 ا .ِشع اً ُه ِمن  أ

  “Tenggorokan salah seorang di antara kalian yang penuh 

dengan muntah, itu lebih baik daripada penuh dengan 

syair.”4 

Jika syair saja demikian, maka bagaimana dengan seseorang 

yang mulutnya penuh dengan perkara yang menjadikan hatinya 

gelap, lantas bagaimana halnya dengan orang yang sibuk mem-

baca buku-buku Filsafat yang menjadikan hatinya ragu?! Atau, 

membaca buku-buku yang hanya menggerakan syahwat?! Dan 

demikian pula, bagaimana halnya dengan orang yang lupa akan 

aib pribadinya, sementara ia sibuk dengan kekurangan orang lain 

atau sibuk dengan menyebarkan ucapan-ucapan buruk, juga 

sibuk dengan banyak hal yang biasa menjadi kesibukan banyak 

manusia?!5 

  Amalan Hati Saling Berkaitan Antara Satu dengan yang 

   Lainnya 

Amalan hati memiliki sifat yang khusus. Di antaranya, 

bahwa amal-amal tersebut satu dengan yang lainnya saling ber-

kaitan. Misalnya, ketika kita berbicara tentang masalah ikhlas, 

maka hal itu sangat erat hubungannya dengan Khauf (rasa takut) 

dan Raja (rasa harap).  

Jika kita bertanya: “Kenapa seorang hamba mengikhlaskan 

amalnya karena Allah ?” Jawabnya: “Karena ia mencintai-Nya, 

karena ia takut kepada-Nya dan karena ia berharap kepada-Nya.” 

Dan contoh-contoh lainnya. 

                                                     
4  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 6155) dan Muslim (no. 2257). 
5  A’maalul Quluub (I/9). 
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  Makna dan Hakikat Qalbu (Hati) 

Kata Al-Qalbu secara bahasa bisa berarti inti sesuatu, juga 
bisa berarti sesuatu yang senantiasa berubah-ubah. 

Adapun secara istilah memiliki dua makna, (1) Bisa berarti 
jantung, (2) hati atau sesuatu yang bersifat ruhani, yang di dalam-
nya ada keinginan juga ada akal.  

Al-Qalbu juga sering diartikan akal, hal itu karena tempat 
akal adanya di Qalbu (hati), adapun otak adalah tempat menang-
kap sinyal yang akan dibawa ke hati. Inilah pendapat kebanyakan 
para ulama. Allah  berfirman, 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ژ

 ژ  ڦ
  “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai Qalbu (Akal) atau 
yang menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikan-
nya.” (QS. Qaaf [50]: 37) 

Hati itu memiliki beragam keadaan, ada yang sehat, ada 
yang berpenyakit bahkan ada yang mati.  

  Berikut ini hal-hal yang menjadikan hati menjadi baik: 

1. Menghadap Allah  sehingga hatinya sama sekali tidak 
tergantung kepada selain-Nya. 

2. Menggunakannya untuk tujuan asal penciptaannya. 

3. Melakukan amal-amal shalih, yang nampak maupun yang 
tersembunyi. 

4. Berdzikir dan membaca Al-Qur`an. 
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5. Bermajelis dengan orang-orang shalih. 

6. Banyak mengingat kematian. 

7. Berusaha keras untuk melakukan segala hal yang bisa mem-
perbaiki hati, dan menjauhi segala hal yang merusaknya. 

  Berikut ini beberapa hal yang merusak hati:  

1. Hati yang bergantung kepada selain Allah . 

2. Berlebihan dalam segala sesuatu. 

 

 

Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi 
penulis dan para pembaca sekalian. 

 نَِبيِ نَا
َ . وََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم لََعَ َِعْي  ْج 

َ
ِبِه أ ٍد َولََعَ آِلـِه وََصح   ُُمَرَّ

 

 

 

8 JUMADAL ULAA 1442 H 
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Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

 

 

 

 


