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PENJELASAN TENTANG IHSAN 
 

 

Ihsan adalah tingkatan tertinggi 

dalam agama Islam. Ihsan adalah berbuat 

baik yang merupakan lawan dari isa’ah 

(berbuat buruk). Ihsan merupakan akhlak 

yang merangkum semua pintu-pintu 

kebaikan dan padanya terdapat intisari iman 

beserta ruhnya. Ihsan memiliki beberapa 

keutamaan, antara lain : 

 

1. Mendatang kecintaan Allah q 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َِوا ِْس ْح َُن ْح ِس ا ىْح َوا ُن ِس ُّب ا اَّن َُّن ْ٘ح ا ِس ُْن  .َٗو َو ْح ِس

 

“Dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik.”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-Baqarah : 195. 
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2. Dekat dengan Rahmat Allah q 

Allah q berfirman; 

 

َِوا ِْس ْح َُن ْح ِس ا ىْح َِو ٍِس ا ِسا َو ِس ْح ٌب ا اَّن ََو َو ا َو ْح َُّن  . ِس

 

“Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik.”
2
 

 

3. Mendapatkan balasan kebaikan di 

akhirat 

Seorang yang berbuat ihsan ketika di 

dunia, maka ia akan mendapatkan balasan 

kebaikan ketika di akhirat. Allah q 

berfirman; 

 

َْو ٌبا ّْح َو ا َو َو ا ىلُّب ِٓس َٕو ِس ا  ْح
ْ٘ح ا ِس ُْن ا َو ْح َو َِو  ىِسيَّن ِس ْح

“Orang-orang yang berbuat baik di dunia 

ini, (niscaya akan memperoleh) kebaikan.”
3
 

                                                 
2
 QS. A‟raf : 56. 

3
 QS. Zumar : 10. 
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Dan juga firman Allah q; 

 

ا وْح ُُنا َٕو ِس ْح َو  ا اْح ا ِس َّن ُِس ِس ْح َو  ا اْح   َو َو اُن

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali 

kebaikan (pula).”
4
 

 

Artinya tidaklah ada balasan bagi seorang 

yang berbuat ihsan ketika di dunia, 

melainkan ia akan diperlakukan baik pula 

ketika nanti di akhirat.  

 

4. Mendapatkan Surga dan 

tambahannya 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َِوا َٗو ِس َو اَو ٌبا ىِسيَّن ِس ْح َْو ا ُْن٘ ا ىْح ُن ْح   َو ْح َو

“Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, 

ada pahala yang terbaik (yaitu; Surga) dan 

tambahannya.”
5
 

                                                 
4
 QS. Ar-Rahman : 60. 
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Tambahannya adalah melihat Wajah 

Allah q. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Shuhaib y dari Nabi a beliau bersabda; 

 

ُنا ا اَّن هُن ْ٘ح ا َوقُن ا َو هَو َّْن َو ا ىْحجَو َّْن ِس ا ىْحجَو وُن ْٕح ا َو وَو خَو ذَو ااَو  ِس
ا ٌْح مُن لَو ًئ ا َو ِس ْح اشَو ْح َُو ْٗح لُن تَوعَو ىَو اتُن ِس ْح َٗو ا كَو تَوبَو  َو

َْو ا يْح خِس اتُنلْح ٌْح َْو ا َوىَو َٕو ْ٘ح ُٗن ُن ا اتُنبَّن  ِسضْح ٌْح ا َوىَو َُو ْ٘ح ىُن ْ٘ح قُن  َو َو
ا فُن شِس ا َو َونْح ا َو هَو ا ىَّْن  ِس َِو ٍِس َْو ا ْْحجِس ْح تُن َٗو ا َّْن َو  ىْحجَو
ا ٌْح ِٖس ىَو ْح ا ِس ًئ ا َو َو ُّب ْ٘ح اشَو ْح طَو ََو ا َوعْح ا َو جَو بَو  ىْح ِس

وَّنا َٗو َو ا اعَو َّن ٌْح ِٖس ىَو ا َو  ِس ا ِس ا ىَّْن َو ِس َِو اا)ٍِس اتَوَلَو ٌَّن ثُن
ا ا ْلْح َو َو ِٓس َْو ا}َٕو ِس ُْن٘ ا ىْح ُن ْح ا َو ْح َو َِو ىِسيَّن ِس ْح

 ({َٗو ِس َو اَو ٌبا

                                                                        
5
 QS. Yunus : 26. 
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“Apabila ahli Surga telah memasuki Surga 

(maka) Allah Tabaraka wa Ta’ala 

berfirman “Maukah kalian Kuberikan 

tambahan?” Maka mereka berkata, 

“Bukankah Engkau telah memutihkan 

wajah-wajah kami? Bukankah Engkau 

telah mamasukkan kami kedalam Surga dan 

menyelamatkan kami dari Neraka?” 

Rasulullah a bersabda, “Maka dibukakan 

hijab (untuk mereka), tidak ada sesuatupun 

yang lebih mereka cintai daripada melihat 

kepada Rabb mereka Yang Maha Mulia 

lagi Maha Agung.” Kemudian Rasulullah 

a membaca; 

 

َِوا َٗو ِس َو اَو ٌبا ىِسيَّن ِس ْح َْو ا ُْن٘ ا ىْح ُن ْح   َو ْح َو

 

“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada 

pahala yang terbaik (Surga) dan 

tambahannya.”
6
 

                                                 
6
 HR. Muslim Juz 1 : 181. 
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PEMBAGIAN IHSAN 
 

 

Ihsan terbagi menjadi dua macan : 

 

a. Ihsan Kepada Allah q 

Ihsan kepada Allah q terbagi dalam 

dua tingkatan, antara lain : 

 

1. Beribadah kepada Allah q seakan-

akan melihat-Nya 

Sebagaimana diriwayatkan dari 

„Umar bin Khaththab y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُِس ا َو هَوا ا ْحاِس ْح َو  ِِس ِّس اعَو بِس ْح ا َو َوخْح ا:اا َو هَو ُْح  َو
ُٓنا اتَو َو  َّنلَو َوامَو َّو ا اَّن بُنلَو  تَوعْح
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“Jibril j berkata, “Beritahukan 

kepadaku tentang Ihsan.” Rasulullah a 

menjawab, “Engkau beribadah kepada 

Allah seakan-akan engkau melihat-Nya.”
7
 

 

Derajat ihsan inilah derajat yang 

paling sempurna. Karena seseorang 

beribadah kepada Rabb-nya dengan 

peribadahan yang mengandung unsur 

raghbah wa thalab (menginginkan dan 

mencari), hingga seakan-akan ia melihat-

Nya. Seorang yang telah mencapai derajat 

ini akan merasakan muraqabah 

(pengawasan Allah q) serta akan 

senantiasa memperbaiki dan membagus 

amalannya.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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2. Beribadah dengan meyakini bahwa 

Allah q melihatnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ا َو َو كَوا ُٔن َّّن ا َو ِس ُٓن اتَو َو  ِْح اتَونُن ٌْح اىَو ُْح  . َو ِس

 

“Jika engkau tidak melihatnya, (yakinlah) 

sesungguhnya Dia pasti melihatmu.”
8
 

 

Jika seorang tidak dapat beribadah 

kepada Allah q seakan-akan melihat-Nya, 

maka ia harus yakin bahwa sesungguhnya 

Allah q senantiasa melihat dan 

mengawasinya. Allah q berfirman; 

ا مَّنوْح َ٘و تَو ٌِسا َٗو ا ى َّن ِس ْح عَو ِس ْح ِس يَو ا ىْح ي.اعَو ا  َوىَّن ِس  َو َو كَو
ًُنا َ٘و اتَوقُن َِو ا.ا ِس ْح يُّببَولَو تَوقَو َِوا َٗو لِس ْح ُٔنا.ا ِس ا ى َّن  ِس َّّن   ِس

ٌُنا يِس ْح عَو ا ىْح َِس ْح ُن ا ى َّن َ٘و ا.ُٕن
                                                 

8
 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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”Dan bertaqwallah kepada (Allah) Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang 

melihatmu ketika engkau berdiri (untuk 

shalat) dan (melihat) perubahan gerak 

badanmu di antara orang-orang yang 

sujud. Sesunguhnya Dia-lah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
9
 

 

Derajat ini lebih rendah daripada 

yang pertama. Karena  seseorang beribadah 

kepada Rabb-nya dengan peribadahan yang 

mengandung unsur khauf wa harb (takut 

dan lari). Oleh karena itu ibadah semacam 

ini masuk dalam tingkatan kedua dari 

pengertian ihsan. Artinya jika tidak dapat 

beribadah seakan-akan melihat dan 

meminta kepada Allah q serta mendorong 

jiwanya untuk sampai kepada-Nya, maka 

beribadahlah dengan perasaan bahwa Allah 

q menyaksikan dan melihat. Dan ibadah 

seperti ini merupakan ibadahnya orang-

                                                 
9
 Asy-Syu‟ara : 217-220. 
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orang yang takut kepada-Nya dan lari dari 

siksa-Nya.  

 

Jika seorang beribadah dengan kedua 

cara di atas, maka ia akan menemukan 

keikhlasan dalam beribadah yang bersih 

dari riya‟. Dilihat manusia atau tidak, tidak 

berpengaruh terhadap ibadahnya sedikitpun.  

 

 

 

b. Ihsan Kepada Makhluk 

Ihsan kepada makhluk adalah seorang 

menunaikan hak-hak makhluk yang telah 

ditetapkan di dalam Islam. Misalnya; 

berbakti kepada kedua orang tua, 

menyambung kekerabatan, menyantuni 

fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga, 

dan lain sebagainya. Allah q berfirman; 
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 ٗ بُنلُن ًئ ا َٗو عْح اشَو ْح ِٔس ْ٘ح ا ِس مُن اتُنشْح ِس َٗو َو َوا  اَّن
ي َٗو ِس ِس ًّ ا ا ِس ْح َو  ِِس َ٘و ىِسلَو ْح قُن ْح َو ا َٗو ِس ىْح  ىْح

قُن ْح َو ا يا ىْح
اذِس َٗو ىْحجَو  ِس ا ِِس ََو َو مِس ْح َٗو ىْح ٍَو ا تَو  َٗو ىْح َو

ا َٗو ىْحجَو  ِسا ْْح ِس ا ِس ىْحجَو َٗو ىصَّن  ِس ِس ا ُْن ِس  ىْحجُن
ا يَونَو ْح ٍَو ٍَو ا َٗو ا وِس بِس ْح ا ى َّن ِِس َوا َٗو  ْح ا اَّن َُّن ا ِس ٌْح ََو ُّننُن  َو ْح

  ً ْ٘ح تَو ً ا َوخُن خْح ٍُن ا َُو امَو  ِْح ٍَو ا ا ُن ِس ُّب  . َو

 

”Sembahlah Allah dan janganlah kalian 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 

apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua 

orang orang tua, kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, tetangga yang dekat, 

dan tetangga yang jauh,
10

 dan teman, ibnu 

                                                 
10

 Al-Hafizh Ibnu Hajar 5 berkata, “Tetangga 

dekat adalah yang ada hubungan kekerabatan di 

antara keduanya, dan tetangga jauh adalah 
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sabil
11

 dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.”
12

 

 

Termasuk berbuat ihsan kepada 

makhluk adalah berbuat ihsan kepada 

binatang. Sebagaimana Diriwayatkan dari 

Abu Ya‟la, Syaddad bin Aus y, dari 

Rasulullah a beliau bersabda; 

 

 

 

 

                                                                        
kebalikannya. Ini adalah perkataan kebanyakan 

ulama. Dikatakan pula bahwa tetangga dekat adalah 

seorang muslim, dan tetangga jauh adalah selain 

muslim. Dan dikatakan juga bahwa tetangga dekat 

adalah isteri, dan tetangga jauh adalah teman di 

perjalanan. (Fathul Bari, 10/441) 
11

 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang 

dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) sementara 

ia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. 
12

 QS. An-Nisa‟ : 36. 
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ٍا ا اشَو ْح ِس يَو امُنو  اعَو َُو ا ْحاِس ْح َو  َوامَوتَو َو ا اَّن َُّن  ِس
ا ٌْح تُن ذَو اذَو َو ْح َٗو ِس ا يَو َو تْح قِس ُْن٘ ا ىْح ا َو َو ْح ِس ٌْح تُن تَويْح ذَو ا َو  َو ِس
ا ُٔن تَو فْح َو اشَو ٌْح مُن لُن ا َو َو لَّن

ىْح ُن ِس َٗو ا ُْن٘ ا ى  ِس ْح َو َو  َو َو ْح ِس
ُٔنا تَو اذَو ِس ْح َو ىْح ُن ِس ْح  .َٗو

 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku 

baik pada segala hal. Jika engkau 

membunuh, hendaklah membunuh dengan 

cara yang baik. Jika engkau menyembelih, 

maka sembelihlah dengan cara yang baik. 

Hendaklah seorang menajamkan pisaunya 

dan menyenangkan hewan 

sembelihannya.”
13

 

 

 

 

 

                                                 
13

 HR. Muslim Juz 3 : 1955. 
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Ihsan kepada makhluk dapat 

dilakukan melaui beberapa cara, di 

antaranya :
14

 

 

1. Harta 

Berbuat ihsan dengan harta yaitu 

dengan cara menginfaqkannya untuk 

membayar zakat dan sedekah. Dan cara 

yang paling utama berbuat baik dengan 

harta adalah dengan zakat. Karena zakat 

termasuk rukun Islam yang memiliki 

kedudukan yang penting dan menuntukan 

sempurna tidaknya Islam seseorang. Dan ia 

juga merupakan infaq yang paling dicintai 

oleh Allah q. Setelah itu yang paling utama 

adalah menginfaqkan harta untuk nafkah 

isteri, ibu, bapak, anak, saudara, anak 

saudara laki-laki, saudara perempuan, 

paman, bibi, dan kerabat yang lainnya. 

Kemudian sedekah yang diberikan kepada 

orang miskin dan orang-orang yang berhak 

                                                 
14

 Syarhu Tsalatsatil Ushul. 
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menerima sedekah, seperti para penuntut 

ilmu syar‟i. 

 

2. Kedudukan 

Berbuat ihsan dengan kedudukan 

sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. 

Seandainya seorang memiliki kedudukan di 

pemerintahan, maka cara berbuat ihsannya 

adalah dengan membantu mempermudah 

urusan saudaranya yang sedang berurusan 

dengan pemerintahan, baik dalam rangka 

menyelesaikan persoalan atau mencari 

kemaslahatan. 

 

3. Ilmu 

Berbuat ihsan dengan ilmu adalah 

dengan cara mengajarkan ilmunya dengan 

penuh hikmah kepada orang lain, baik 

melalui; sekolah, majelis taklim, atau 

melalui sarana yang lainnya. 
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4. Tenaga 

Berbuat ihsan dengan tenaga di 

antara adalah dengan mengangkat atau 

membawakan barang milik orang lain. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

ا ْٗح َٖو ا َو يَو ْح اعَو ُٔن َيُن تَو ْح ا َو ِٔس ااَو  َّنتِس  ْح
ا ِس وَو ا ى ُّب ُن ُِن تُنعِس ْح

لَو َو ٌبا ُٔنا َو تَو عَو ٍَو َٖو ا يَو ْح اعَو ُٔن اىَو  تَو ْح َو ُن

“Engkau menolong seorang dalam 

mengangkat barangnya ke atas 

tunggangannya atau mengangkat 

barangnya, (maka perbuatan tersebut 

termasuk) sedekah.”
15

 

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
 

***** 

                                                 
15

 HR. Muslim Juz 2 : 1009. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Ad-Durratus Salafiyyah Syarhul 

Arba’in An-Nawawiyah, Sayyid bin 

Ibrahim Al-Huwaithi. 

3. Al-Arba’in An-Nawawiyyah, Abu 

Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi. 

4. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

5. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad 

bin Shalih Al-Utsaimin. 

6. Syarhud Durusil Muhimmah li 

‘Ammatil Ummah, „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz. 


