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OBAT PENAWAR HATI 
 

 

Di dalam tubuh manusia terdapat 

segumpal daging yang ia merupakan pusat 

kebaikan atau keburukan. Segumpal daging 

tersebut yang akan mengomando seluruh 

perbuatan anggota badan. Segumpal daging 

tersebut adalah hati. Diriwayatkan dari Abu 

‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir p ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِإنَّ ِفي ًَ اْلَجَسِد   ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْث  أَََل 
ِإَذا َفَسَدْت َفَسَد  ًَ َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّو 

ِىَي اْلَ ْلُ   ًَ  .اْلَجَسُد ُكلُُّو  أََلَ 

 

“Ingatlah bahwa dalam jasad ada 

segumpal daging; jika ia baik, maka 

baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, 
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maka rusaklah seluruh jasadnya. 

Ketahuilah bahwa segumpal daging itu 

adalah hati.”
1
 

 

Allah q tidak melihat kepada wajah 

dan harta manusia, tetapi yang dilihat oleh 

Allah q adalah hatinya dan amalannya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

اِلُكْم  ٌَ أَْم ًَ ِزُكْم  ٌَ َ ََل َيْنظُُس ِإَلَ ُص ِإنَّ اَّللَّ
أَْػَ  ِلُكمْ  ًَ ِ ُكْم  ٌْ َلِكْ  َيْنظُُس ِإَلَ َ ُل ًَ. 

“Sesungguhnya Allah q tidak melihat 

kepada bentuk wajah kalian dan harta-

harta kalian. Akan tetapi Allah q melihat 

kepada hati-hati kalian dan amal-amal 

kalian.”
2
 

                                                 
1
 HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 

2
 HR. Muslim Juz 4 : 2564. 
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Maka hendaknya seorang muslim dan 

muslimah senantiasa berupaya untuk 

membersihkan dan menyucikan hatinya dari 

hal-hal yang buruk, agar ia mendapatkan 

kebahagiaan dan keberuntungan. Bahkan 

Allah q bersumpah sebanyak tujuh kali 

sebelum menyebutkan tentang 

keberuntungan bagi orang-orang yang 

menyucikan hati dan jiwanya. Allah q 

berfirman; 

 

  ِ ْ اللَّ ُضَح َى  ًَ اْلَ َ سِ . ًَ . ِإَذا َجََلَى  ًَ
النََّي زِ  َى  ًَ اللَّْ  ِ . ِإَذا َجَلَّ . ِإَذا َيْغَل َى  ًَ
َ  اِ  السَّ َم  َ َن َى  ًَ اْاَْزِ  . ًَ َم   ًَ ًَ
َ ْ ٍ  . َطَح َى  اَى  ًَ ٌَّ َم  َس  َفأَْلَيَ َي . ًَ

اَى  ٌَ َجْ  ًَ َزَى   ٌْ . أَْفَلَح َمْ  َشكَّ َى  َ دْ . ُفُج
َ دْ   .َخ َب َمْ  َدسَّ َى  ًَ
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”Demi matahari dan cahayanya di pagi 

hari. Demi bulan apabila mengiringinya. 

Demi siang apabila menampakkannya. 

Demi malam apabila menutupinya. Demi 

langit serta pembinaannya. Demi bumi 

serta penghamparannya. Demi jiwa serta 

penyempurnaannya (ciptaannya). Maka 

Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut 

(jalan) kefasikan dan ketaqwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwanya. Dan sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotori 

(jiwa)nya.”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 QS. Asy-Syams : 1 - 10. 
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MACAM-MACAM HATI 
 

 

Hati manusia terbagi dalam tiga 

kategori, antara lain : 

 

1. Hati yang Mati 

Hati yang mati adalah hati yang tidak 

mengenal Rabb-nya. Ia selalu berjalan 

bersama hawa nafsu dan mencari 

kenikmatan duniawi semata, meskipun itu 

dibenci dan dimurkai oleh Allah q. Hati 

yang semacam ini tidak akan peka terhadap 

peringatan. Allah q berfirman; 

 

اٌا َػَلْ ِيْم أَأَْ َرْزَجُيْم  ِإنَّ  ٌَ ا َس ًْ الَِّرْيَ  َكَ ُس
نَ  أَْ  َلْم جُْنِرْزُىمْ  ٌْ ُ َػَلَ  َخَحمَ . ََل يُْ ِمنُ اَّللَّ

َػَلَ أَْ َص ِزِىْم  ًَ َػَلَ َسْ ِؼِيْم  ًَ ِ ِيْم  ٌْ ُ ُل
 ٌ ًَ َلُيْم َػَراٌب َػِظْ مٌ  ِ َل  ًَ. 
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“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama 

saja bagi mereka, engkau beri peringatan 

atau tidak engkau beri peringatan, mereka 

tidak akan beriman. Allah telah mengunci-

mati hati dan pendengaran mereka, dan 

penglihatan mereka ditutup]. Dan bagi 

mereka siksa yang pedih.”
4
 

 

2. Hati yang Sehat 

Hati yang sehat adalah hati yang 

selamat dari setiap syahwat yang 

bertentangan dengan perintah Allah q dan 

selamat dari setiap syubhat yang 

menyimpang dari kebenaran. Allah q 

berfirman; 

 

 َ ٌْ نَ  َي ٌْ ََل َ نُ ًَ َمْ  أََجَ  ِإَلَّ . ََل َيْنَ ُغ َم ٌا 
َ ِ َ ْلٍ  َسِلْ مٍ   .اَّللَّ

                                                 
4
 QS. Al-Baqarah : 6 - 7. 
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”Pada hari yang harta dan anak-anak tidak 

bermanfaat, kecuali orang yang datang 

kepada Allah dengan hati yang selamat.”
5
 

 

Hari yang sehat memiliki beberapa 

tanda, di antaranya : 

 

a. Mengutamakan hal-hal yang bermanfaat 

Seorang yang hatinya sehat akan 

meninggalkan hal-hal yang tidak 

bermanfaat baginya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 .ِمْ  ُ ْسِ  ِإْسَلَِ  اْلَ ْسِا َجْسُكُو َم  َلَ َيْؼِنْ وِ 

 

“Sebagian dari kebaikan keislaman 

seseorang (ialah) meninggalkan sesuatu 

yang tidak bermanfaat baginya.”
6
 

                                                 
5
 QS. Asy-Syu’ara : 88 - 89. 

6
 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2318 dan Ibnu Majah : 3976. 
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b. Mengutamakan kehidupan akhirat 

daripada kehidupan dunia 

Seorang yang hatinya sehat akan 

lebih mengutamakan kehidupan akhirat dari 

pada kehidupan dunia. Ia hanya menjadikan 

dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan 

akhirat. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ًْ َػ ِ ُس  ْ َ   َكأَ ََّك َ ِسْيٌ  أَ ُكْ  ِفي الدُّ
 . َسِ ْ  ٍ 

 

“Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan 

sebagai orang asing atau pengembara.””
7
 

 

‘Ali bin Abi Thalib y juga pernah 

mengatakan; 

 

                                                 
7
 HR. Bukhari Juz 5 : 6053. 
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ِإنَّ اْْلِخَسَ   ًَ ْ َ   َ ِد اْزَجَحَلْث ُمْدَ َس ٌ  ِإنَّ الدُّ
َن  ٌْ ِ ِمْنُيَ   َ نُ ِلُك   ًَ َ ِد اْزَجَحَلْث ُمْ َ َلٌة 

ا ِمْ   ٌْ ُ ٌْ ََل َجُك ًَ ا ِمْ  أَْ َن ِا اْْلِخَسِ   ٌْ ُ ٌْ َفُك
ََلِ َس ٌب  ًَ َ  َػَ ٌ   ٌْ ْ َ   َفِإنَّ اْلَ  أَْ َن ِا الدُّ

ََل َػَ ٌ   ًَ َ ًدا ِ َس ٌب  ًَ.  

 

“Sesungguhnya dunia beranjak pergi dan 

akhirat (akan) datang. Masing-masing dari 

keduanya memiliki anak-anak, maka 

jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat 

dan janganlah kalian menjadi anak-anak 

dunia. Karena sesungguhnya hari ini 

adalah (kesempatan) untuk beramal dan 

tidak ada perhitungan, dan besok (di 

akhirat) adalah tempat perhitungan dan 

tidak (dapat lagi) untuk beramal.”
8
 

                                                 
8
 Jami’ul ’Ulum wal Hikam. 
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3. Hati yang Sakit 

Hati yang sakit adalah hati yang 

hidup namun mengandung penyakit. Ia 

terkadang mendorong kepada ketaatan dan 

kebaikan, serta terkadang mengajak pada 

kemaksiatan dan keburukan, tergantung 

kecenderungan yang lebih kuat. Hati yang 

sakit akan lebih memilih kebahagiaan dunia 

yang sementara dari pada kebahagiaan yang 

hakiki di akhirat. Allah q berfirman; 

 

  ْ َ   َ ْ َن اْلَحَ  َ  الدُّ ًْ اْْلِخَس ُ . جُْ ِثُس َخْ ٌس  ًَ
أَْ َ َ ًَ. 

 

“Tetapi mereka lebih memilih kehidupan 

duniawi. Sedangkan kehidupan akhirat 

adalah lebih baik dan lebih kekal.”
9
 

 

                                                 
9
 QS. Al-A’la : 16 - 17. 
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Ada empat hal yang dapat meracuni 

hati, antara lain : 

 

1. Berlebihan dalam bicara 

Serorang yang banyak bicara, maka ia 

akan benyak tergelincir pada kesalahan 

sehingga hal tersebut dapat meracuni hati. 

Seorang muslim dan muslimah hendaknya 

berkata yang baik dan tidak berlebihan di 

dalam berbicara. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِ  اْْلِخِس َفْلَ ُ ْ   ٌْ اْلَ  ًَ  ِ َمْ  َك َن يُْ ِمُ  ِ  َّلل 
ًْ ِلَ ْصُ ْث   .َخْ ًسا أَ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah 

dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata 

yang baik atau diam.”
10

 

                                                 
10

 HR. Bukhari Juz 5 : 5672, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 47. 
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2. Berlebihan dalam makan 

Banyak makan dapat berdampak 

buruk kepada tubuh dan dapat meracuni 

hati. Dan Allah q tidak menyukai orang-

orang yang berlebihan dalam makanan. 

Allah q berfirman; 

 

ا ِإ َُّو ََل يُِح ُّ  ٌْ ََل جُْسِسُف ًَ ا  ٌْ اْشَس ُ ًَ ا  ٌْ ُكُل ًَ
.اْلُ ْسِسِفْ  َ 

 

“Makanlah dan minumlah, (namun) 

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan.”
11

 

 

 

 

                                                 
11

 QS. Al-A’raf : 31. 
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3. Berlebihan dalam memandang 

Berlebihan dalam mengumbar 

pandangan dapat mengotori hati. Allah q 

berfirman; 

 

ا ِمْ  أَْ َص ِزِىْم  ُ ْ   ٌْ ِلْلُ ْ ِمِنْ َ  َيُغضُّ
َيْحَ ظٌُا ُفُسًَجُيْم َذِلَك  أَْشَكَ َلُيْم ِإنَّ  ًَ
نَ  ٌْ َ َخِ  ٌس ِ َ   َيْصَنُؼ  .اَّللَّ

 

“Katakanlah kepada orang yang beriman, 

”Hendaklah mereka menahan pandangan 

mereka, dan hendaknya mereka 

memelihara kehormatan mereka. Yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka lakukan.”
12

 

 

 

                                                 
12

 QS. An-Nur : 30. 
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4. Berlebihan dalam Bergaul 

Berlebohan dan salah dalam bergaul 

dapat mempengaruhi keberagamaan 

seseorang. Sebagaiman diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

اَْلَ ْسُا َػَلَ ِدْيِ  َخِلْ ِلِو َفْلَ ْنظُْس أََ ُدُكْم 
 .َمْ  َيَ  ِلُ  

 

“Seorang sesuai dengan agama temanya, 

maka hendaklah kalian melihat siapa 

temannya.”
13

 

 

 

 

 

                                                 
13

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

4833. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 927. 
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OBAT PENAWAR HATI 
 

 

Adapun obat penawar untuk hati 

yang sakit adalah : 

 

1. Memperbanyak berdzikir dan 

beristighfar kepada Allah q 

Kerena dengan berdzikir kepada 

Allah q hati akan menjadi tenang. Allah q 

berfirman; 

 

ُب  ٌْ ِ َجْ َ ِ  ُّ اْلُ ُل  .أَََل ِ ِرْكِس اَّللَّ

 

“Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-

lah hati menjadi tenang.”
14

 

 

 

 

 

                                                 
14

 QS. Ar-Ra’d : 28. 
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2. Membaca Al-Qur’an 

Membaca dan mentadabburi Al-

Qur’an dapat menyembuhkan penyakit-

penyakit hati. Allah q berfirman; 

 

ِػَظٌة ِمْ   َي  ٌْ أَيَُّي  النَّ ُس َ ْد َج َاْجُكْم َم
ِشَ  ٌا ِلَ   ِفي ًَ ُىًدٍ  َز  ُِكْم  ًَ ِز  ًْ ُد الصُّ
َزْ َ ٌة ِلْلُ ْ ِمِنْ  َ  ًَ. 

 

“Wahai manusia, sesungguhnya telah 

datang kepadamu pelajaran dari Rabb 

kalian dan penyembuh bagi penyakit-

penyakit (yang berada) dalam dada (hati) 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman.”
15

 

 

 

 

                                                 
15

 QS. Yunus : 57. 
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3. Menghadiri majelis ilmu 

Karena di dalam majelis ilmu seorang 

akan ditunjukkan kepada jalan kebenaran 

dan kebaikan, dan ia akan dibimbing di 

atasnya. Di dalam majelis ilmu seorang 

dimotivasi untuk melakukan ketaatan dan 

menjauhi kemaksiatan. Sehingga dengan 

diharapkan dengan mendengarkan ayat-ayat 

Allah q dan Sunnah-sunnah Rasulullah a 

hati akan menjadi hidup dan lembut. Allah 

q berfirman; 

 

ِفْي َذِلَك َلِرْكَسٍ ِلَ ْ  َك َن َلُو َ ْلٌ   ِإنَّ 
 ٌَ ُى ًَ ْ َغ  ًْ أَْلَ َ السَّ  .َشِيْ دٌ  أَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat peringatan bagi 

orang-orang yang mempunyai akal atau 

yang menggunakan pendengarannya, 

sedang ia menyaksikannya.”
16

 

                                                 
16

 QS. Qaaf : 37. 
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4. Berdoa kepada Allah q 

Karena hati manusia berada di antara 

Jari-jemari Allah q, maka Allahlah yang 

mampu memberikan hidayah kepada hati 

tersebut agar tetap berada di atas kebenaran 

dan kebaikan, atau  memalingkanya kepada 

kesesatan –wal’iyadzubillah.- Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud 

p, ia berkata, bahwa  Rasulullah a, 

bersabda; 

 

 ٌَ ِ الَِّرْي ََل ِإَلَو َ ْ ُسُه ِإنَّ أََ َدُكْم  َف اَّللَّ
ُن  ٌْ َلَ ْؼَ ُ  ِ َؼَ ِ  أَْىِ  اْلَجنَِّة َ حََّ َم  َيُك
َ ْ َنَي  ِإَلَّ ِذَزاٌع َفَ ْسِ ُق َػَلْ ِو اْلِكَح ُب  ًَ َ ْ َنُو 
ِإنَّ  ًَ َفَ ْؼَ ُ  ِ َؼَ ِ  أَْىِ  النَّ ِز َفَ ْدُخُلَي ، 
أََ َدُكْم َلَ ْؼَ ُ  ِ َؼَ ِ  أَْىِ  النَّ ِز َ حََّ َم  
َ ْ َنَي  ِإَلَّ ِذَزاٌع َفَ ْسِ ُق َػَلْ ِو  ًَ ُن َ ْ َنُو  ٌْ َيُك
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اْلِكَح ُب َفَ ْؼَ ُ  ِ َؼَ ِ  أَْىِ   اْلَجنَِّة 
 َفَ ْدُخُلَي 

“Demi Allah, yang tidak ada Sesembahan 

selain-Nya. Sesungguhnya ada seseorang di 

antara kalian yang mengerjakan amalan 

ahli Surga hingga tidak ada jarak antara 

dirinya dengan Surga kecuali sehasta 

(saja). Kemudian kitab (takdir) 

mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan 

ahli Neraka dan ia masuk ke dalam 

(Neraka). Dan sesungguhnya ada di antara 

kalian yang mengerjakan amalan ahli 

Neraka sehingga tidak ada jarak antara 

dirinya dengan Neraka kecuali sehasta 

(saja). Kemudian kitab (takdir) 

mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan 

ahli Surga dan ia masuk ke dalam 

(Surga).”
17

 

                                                 
17

 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 

2643. 
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Oleh karena itu seorang muslim dan 

musliman perlu memperbanyak doa –

khususnya pada waktu-waktu yang 

mustajab,- memohon agar hatinya 

diarahkan kepada kebenaran dan ketaatan. 

Di antara doanya adalah : 

 

ْث َ ْلِ ْي َػَلَ ِدْيِنَك  ِب َث  ِ ٌْ  .َي  ُمَ ل َِ  اْلُ ُل
 

“Wahai Pembolak-balik hati, tetapkanlah 

hatiku pada agama-Mu.”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2140. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

4801. 
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Atau membaca; 

 

َ َن   ٌْ ْف ُ ُل ِب َصس ِ ٌْ َف اْلُ ُل اَللَُّيمَّ ُمَصس ِ
 .َػَلَ َط َػِحَك 

 

“Ya Allah, yang memalingkan hati, 

palingkanlah hati kami kepada ketaatan 

(kepada)-Mu.”
19

 

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 

 

 

                                                 
19

 HR. Muslim Juz 4 : 2654. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

5. Jami’ul ’Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab 

Al-Hambali. 

6. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

7. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

8. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

9. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 


