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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG QOLB
A. Inventrasasi Ayat-ayat Qolb dalam al-Qur’an
Dalam al-Qur’an terdapat 168 kata qolb dan derivasinya yang dijumpai pada
48 surat dan 155 ayat. Dari 168 kata qolb derivasinya tersebut terdapat 132 kata
yang diartikan hati atau nurani,132 kata tersebut terdapat dalam 45 surat dan 112
ayat yang tersebut sesuai konteksnya masing-masing,1 yang muncul secara
variatif. Dalam bentuk isim, kata qolb ada yang diungkapkan dalam masdar,
maf’ul dan fa’il, dan mufrod maupun jama’. Secara lengkapnya lihat tabel sebagai
berikut :
Tabel
Ayat-Ayat Qolb
Kata

Tempat Ayat

Bentuk Kata

Kel. Ayat

Makna Kata

تقلبون

Q.S. 29: 21

فعل مضارع

Makiyah

Kembali

2

قلبوا

Q.S. 9: 48

فعل ماض

Madaniyah

Mengatur

3

نقلب

Q.S. 6: 110

فعل مضارع

Makiyah

Memalingkan

4

نقلبهم

Q.S. 18: 18

فعل مضارع

Makiyah

Membalikkan

5

يقلب

Q.S. 18: 42

فعل مضارع

Makiyah

Membalikkan

6

يقلب

Q.S. 24: 44

فعل مضارع

Makiyah

Menggantikan

No
1

Muhammad Fu’ad Abdul Baqy, Al’mu’jam al-Mufharosy Li al-Fadz al-Qur’an al-Karim,
Beirut, Darul Fikri, 1981, hlm 760
1

16

17

7

تقلب

Q.S. 33: 66

8

تتقلب

Q.S. 24: 37

9

انقلب

Q.S. 22: 11

10

انقلبتم

11

فعل مضارع

Makiyah

Bolak-balik

Madaniyah

Goncang

فعل ماض

Madaniyah

Berbalik lagi

Q.S. 3: 144

فعل ماض

Madaniyah

Murtad

انقلبتم

Q.S. 9: 95

فعل ماض

Madaniyah

Kembali

12

انقلبوا

Q.S. 3: 174

فعل ماض

Madaniyah

Kembali

13

انقلبوا

Q.S. 7: 119

فعل ماض

Makiyah

Kembali

14

انقلبوا

Q.S. 12: 62

فعل ماض

Makiyah

Kembali

15

انقلبوا

Q.S. 83: 31

فعل ماض

Makiyah

Kembali

16

انقلبوا

Q.S. 83: 31

فعل ماض

Makiyah

Kembali

17

تنقلبوا

Q.S. 3: 149

فعل مضارع

Madaniyah

Kembali

18

تنقلبوا

Q.S. 5: 21

فعل مضارع

Madaniyah

Kembali

19

ينقلب

Q.S. 2: 143

فعل مضارع

Madaniyah

Membelot

20

ينقلب

Q.S. 3: 144

فعل مضارع

Madaniyah

Kembali kafir

21

ينقلب

Q.S. 48: 12

فعل مضارع

Madaniyah

Kembali

22

ينقلب

Q.S. 67: 4

فعل مضارع

Makiyah

Kembali

23

ينقلب

Q.S. 84: 9

فعل مضارع

Makiyah

Kembali

24

ينقلبوا

Q.S. 3: 127

فعل مضارع

Madaniyah

Kembali

25

ينقلبون

Q.S. 26: 227

فعل مضارع

Madaniyah

Kembali

26

تقلب

Q.S. 2: 144

اسم مصدر

Madaniyah

Kembali

27

تقلب

Q.S. 3: 196

اسم مصدر

Madaniyah

Kembali

28

تقلبك

Q.S. 26: 219

اسم مصدر

Makiyah

Kembali

فعل مضارع

18

29

تقلبهم

Q.S. 16: 46

اسم مصدر

Makiyah

Kembali

30

تقلبهم

Q.S. 40: 4

اسم مصدر

Makiyah

Kembali

31

متقلبكم

Q.S. 47: 19

اسم مفعول

Madaniyah

Kembali

32

منقلبون

Q.S. 7: 125

اسم فاعل

Madaniyah

Kembali

33

منقلبون

Q.S. 26: 50

اسم فاعل

Madaniyah

Kembali

34

منقلبون

Q.S. 43: 14

اسم فاعل

Makiyah

Kembali

35

منقلب

Q.S. 26: 227

اسم مفعول

Makiyah

Kembali

36

منقلبا

Q.S. 18: 36

اسم مفعول

Makiyah

Kembali

37

قلب

Q.S. 3: 159

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

38

قلب

Q.S. 26: 89

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

39

قلب

Q.S. 37: 84

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

40

قلب

Q.S. 40: 35

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

41

قلب

Q.S. 50: 33

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

42

قلب

Q.S. 50: 37

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

43

قلبك

Q.S. 2: 97

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

44

قلبك

Q.S. 26: 194

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

45

قلبه

Q.S. 42: 24

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

46

قلبه

Q.S. 2: 204

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

47

قلبه

Q.S. 2: 283

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

48

قلبه

Q.S. 8: 24

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

49

قلبه

Q.S. 16: 106

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

50

قلبه

Q.S. 18: 28

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

19

51

قلبه

Q.S. 33: 32

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

52

قلبه

Q.S. 45: 23

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

53

قلبه

Q.S. 64: 11

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

54

قلبها

Q.S. 28: 10

اسم مفرد

Makiyah

Hati/nurani

55

قلبي

Q.S. 2: 260

اسم مفرد

Madaniyah

Hati/nurani

56

قلبين

Q.S. 33: 4

اسم مثنى

Madaniyah

Hati/nurani

57

قلوب

Q.S. 3: 151

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

58

قلوب

Q.S. 7: 101

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

59

قلوب

Q.S. 7: 179

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

60

قلوب

Q.S. 7: 12

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

61

قلوب

Q.S. 9: 117

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

62

قلوب

Q.S. 10: 74

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

63

قلوب

Q.S. 13: 28

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

64

قلوب

Q.S. 15: 12

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

65

قلوب

Q.S. 22: 32

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

66

قلوب

Q.S. 22: 46

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

67

قلوب

Q.S. 22: 46

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

68

قلوب

Q.S. 24: 37

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

69

قلوب

Q.S. 26: 200

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

70

قلوب

Q.S. 30: 59

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

71

قلوب

Q.S. 33: 10

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

72

قلوب

Q.S. 39: 45

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani
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73

قلوب

Q.S. 40: 18

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

74

قلوب

Q.S. 47: 24

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

75

قلوب

Q.S. 48: 4

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

76

قلوب

Q.S. 57: 27

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

77

قلوب

Q.S. 79: 8

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

78

قلوبكما

Q.S. 66: 4

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

79

قلوبكم

Q.S. 2: 74

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

80

قلوبكم

Q.S. 2: 25

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

81

قلوبكم

Q.S. 3: 103

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

82

قلوبكم

Q.S. 3: 126

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

83

قلوبكم

Q.S. 3: 154

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

84

قلوبكم

Q.S. 6: 46

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

85

قلوبكم

Q.S. 8: 10

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

86

قلوبكم

Q.S. 8: 11

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

87

قلوبكم

Q.S. 8: 70

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

88

قلوبكم

Q.S. 33: 5

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

89

قلوبكم

Q.S. 33: 51

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

90

قلوبكم

Q.S. 33: 53

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

91

قلوبكم

Q.S. 48: 12

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

92

قلوبكم

Q.S. 49: 7

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

93

قلوبكم

Q.S. 49: 14

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

94

قلوبنا

Q.S. 2: 88

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani
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95

قلوبنا

Q.S. 3: 8

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

96

قلوبنا

Q.S. 4: 155

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

97

قلوبنا

Q.S. 5: 113

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

98

قلوبنا

Q.S. 41: 5

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

99

قلوبنا

Q.S. 59: 10

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

100

قلوبهم

Q.S. 2: 7

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

101

قلوبهم

Q.S. 2: 10

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

102

قلوبهم

Q.S. 2: 93

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

103

قلوبهم

Q.S. 2: 118

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

104

قلوبهم

Q.S. 3: 7

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

105

قلوبهم

Q.S. 3: 156

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

106

قلوبهم

Q.S. 3: 167

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

107

قلوبهم

Q.S. 4: 63

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

108

قلوبهم

Q.S. 5: 13

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

109

قلوبهم

Q.S. 5: 41

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

110

قلوبهم

Q.S. 5: 41

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

111

قلوبهم

Q.S. 5: 52

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

112

قلوبهم

Q.S. 6: 25

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

113

قلوبهم

Q.S. 6: 43

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

114

قلوبهم

Q.S. 7: 100

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

115

قلوبهم

Q.S. 8: 2

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

116

قلوبهم

Q.S. 8: 49

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani
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117

قلوبهم

Q.S. 8: 63

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

118

قلوبهم

Q.S. 8: 63

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

119

قلوبهم

Q.S. 9: 8

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

120

قلوبهم

Q.S. 9: 15

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

121

قلوبهم

Q.S. 9: 45

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/ nurani

122

قلوبهم

Q.S. 9: 60

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

123

قلوبهم

Q.S. 9: 64

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

124

قلوبهم

Q.S. 9: 77

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

125

قلوبهم

Q.S. 9: 87

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

126

قلوبهم

Q.S. 9: 93

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

127

قلوبهم

Q.S. 9: 110

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

128

قلوبهم

Q.S. 9: 110

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

129

قلوبهم

Q.S. 9: 125

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

130

قلوبهم

Q.S. 9: 127

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

131

قلوبهم

Q.S. 10: 88

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

132

قلوبهم

Q.S. 13: 28

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

133

قلوبهم

Q.S. 16: 22

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

134

قلوبهم

Q.S. 16: 108

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

135

قلوبهم

Q.S. 17: 46

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

136

قلوبهم

Q.S. 18: 14

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

137

قلوبهم

Q.S. 18: 57

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

138

قلوبهم

Q.S. 21: 3

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani
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139

قلوبهم

Q.S. 22: 35

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

140

قلوبهم

Q.S. 22: 53

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

141

قلوبهم

Q.S. 22: 53

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

142

قلوبهم

Q.S. 22: 54

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

143

قلوبهم

Q.S. 23: 60

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

144

قلوبهم

Q.S. 23: 63

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

145

قلوبهم

Q.S. 24: 50

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

146

قلوبهم

Q.S. 33: 12

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

147

قلوبهم

Q.S. 33: 26

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

148

قلوبهم

Q.S. 33: 60

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

149

قلوبهم

Q.S. 34: 23

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

150

قلوبهم

Q.S. 39: 22

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

151

قلوبهم

Q.S. 39: 23

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

152

قلوبهم

Q.S. 47: 16

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

153

قلوبهم

Q.S. 47: 20

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

154

قلوبهم

Q.S. 47: 29

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

155

قلوبهم

Q.S. 48: 11

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

156

قلوبهم

Q.S. 48: 18

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

157

قلوبهم

Q.S. 48: 26

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

158

قلوبهم

Q.S. 49: 3

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

159

قلوبهم

Q.S. 57: 16

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

160

قلوبهم

Q.S. 57: 16

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani
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161

قلوبهم

Q.S. 58: 22

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

162

قلوبهم

Q.S. 59: 2

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

163

قلوبهم

Q.S. 59: 14

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

164

قلوبهم

Q.S. 61: 5

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

165

قلوبهم

Q.S. 63: 3

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

166

قلوبهم

Q.S. 74: 31

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

167

قلوبهم

Q.S. 83: 14

جمع التكثير

Makiyah

Hati/nurani

168

قلوبهم

Q.S. 33: 53

جمع التكثير

Madaniyah

Hati/nurani

Makkiyah dan madaniyyah :
Kebanyakan syari’at makkiyah pada umumnya berkenaan dengan perbaikan
aqidah dan akhlaq, kecaman terhadap kesyirikan dan kebehalaan, penananman
aqidah tauhid, pembersihan bekas-bekas kebodohan (seperti,pembunuhan,zina,
penguburan anak perempuan hidup-hidup), sedangkan penanaman etika dan
akhlaq islam (seperti, keadilan, menepati janji, berbuat baik, bertaqwa, serta
meninggalkan kemungkaran). Adapun syari’at madaniyyah pada umumnya berisi
tentang penetapan aturan-aturan dan hukum-hukum terperinci mengenai ibadah,
pengaturan urusan polotik, pemantapan kaidah permusyawaratan, penataan
hubungan antar agama, keadilan dalam memutuskan hukum, dan menetapkan
pilsr-pilar perdamaian yang kuat dan kokoh.2
Dalam hal ini, ayat yang turun di makkah berkenaan dengan pemberantasan
taklid buta dan mengambil pembelajaran dari kisah-kisah para Nabi dalam

2

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm 5
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menghadapi kaum-Nya. Dalam hal ini, ayat-ayat makkiyah penuh dengan
intimidasi, teguran, dan ancaman serta membangkitkan rasa takut, dan
mengobarkan makna keagungan terhadapn Allah swt dalam mentauhidkan-Nya.
Sedangkan, ayat yang turun di madinah berkenaan dengan pemantapan dan
penguatan dalam beribadah dan berpolitik. Sehubungan dengan bahasan skripsi
ini, yakni ayat yang dijadikan topik ialah ayat yang turun di madaniyyah, dalam
keadaan kaum masa itu sangan menerima dakwah yang dibawa oleh Rusulullah
saw sehinggan menudahkan Rosulullah saw dalam menyampaikan ajaran syariat
islam diterima dengan lapang hati.
Berdasarkan penggunaan kata qolb dalam berbagai susunan, dapat di
jelaskan beberapa penggunaan, diantaranya sebagai berikut:
a. Menjelaskan tentang keimanan3
b. menjelaskan bahwa qolb mampu menampung perasaan takut,gelisah,
harapan dan ketenangan.4
c. menjeskan bahwa ‘aql mampu menerima dan menyimpan sifat-sifat seperti
keteguhan hati, kesucian, kekerasan, dan sifat sombong. 5
d. menjelaskan bahwa qolb punya kemampuan untuk berzikir dan dengan
zikir, ia akan menjadi tenang.6
3
Lihat : QS. Al-Baqarah: 7,10,93,97, 204; QS. Ali ‘Imran : 8, 167; QS. An-Nisa: 63, 155;
QS. Al-Maidah: 41; QS. Al-An’am: 46; QS. Al-A’raf: 100; QS. Al-Anfal: 24; QS. Al-Taubah:
8,45,64,77,110, 117; QS. Yunus: 88; QS. Al-Hijr: 12; QS. Al-Nahl: 22; QS. Al-Kahfi: 14; QS. AlAnbiya:3; QS. Al-Hajj: 32, 54; QS. Al-Mu’minun: 63; QS. Al-Nur: 50; QS. Al-Syu’ara: 24; QS.
Al-Ahzab: 32; QS. Fushilat: 5; QS. Al-Hujurat: 7, 14; QS. Al-Mujadalah: 22; QS. Al-Hasyr: 10;
QS. Shaf : 5; QS. Al-Muthaffifin: 14.
4
Lihat: QS. Ali-Imran: 15,126, 159; QS. Al-Maidah: 113; QS. Al-Anfal: 2,10,11,63; QS. AlTaubah: 15, 60; QS. Al-Nahl: 106; QS. Al-Mu’minun: 60; QS. An-Nur: 37; QS. Al-Hasyr: 14; Qs.
Al-Nazi’at: 7,8,9.
5
Lihat: QS. Al-Hajj: 53; QS. QS. Al-Baqarah: 74, 118, 225; QS. Ali-Imran: 154, 159; AlAn’am: 43; QS. Al-Anfal: 70; QS. Al-Kahfi: 28; QS. Al-Qshah: 10; QS. Al-Ahzab: 4, 54, 53; QS.
Shaffat: 84; QS. Mu’minun: 35; QS. Al-Fath: 26; QS. Al-Hujurat: 3; QS. Qof: 33.
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e. menjelaskan bahwa qolb punya kemampuan untuk memahami dengan
mengunakan ‘aql.7
B. Pengertian Qolb
Qolb adalah bentuk masdar dari akar qalaba – yaqlibu - qolban yang berarti
membalikkan atau memalingkan, karena ia sering kali berbolak balik, sekali
senang dan kadang sedih, sekali setuju dan sekali menolak, qolb amat berpotensi
tidak konsisten.8 Dalam banyak kamus bahasa arab- indonesia, kata qolb bila
berdiri sendiri, diartikan dengan hati, jantung dan akal, mengubah, membalikkan,
merobohkan, atau menganti.9 Secara etimologi, qolb adalah segumpal yang
lonjong terletak dalam rangga dada sebelah kiri, ia adalah pusat peredaran darah
dala tubuh manusia. Dan ia dikatakan qolb karena sifatnya yang berubah-rubah
(bolak-balik).10
Hati (lever) adalah yaitu organ pencernaan dan metabolisme. Hati adalah hati
adalah kelenjer terbesar di tubuh, berwarna kecoklatan, yang mempunyai berbagai
macam fungsi. Hati mengatur kadar lemak, asam amino, dan glokosa darah;
menyimpan vitamin A dan D, mengeluarkan sel darah merah yang rusak;
menyingkirkan obat dan racun; menghangatkan darah dan menghasilkan empedu
yang digunakan dalam pencernaan.11

Lihat: QS. Al-Ra’d: 28; QS. Al-Zumar: 22,23; QS. Qof: 37; QS. QS. Al-Hadid: 16.
Lihat: QS. al-hajj: 46; QS. al-an’am: 25; QS. al-a’raf: 179; QS. Al-taubah: 87,93, 127; QS.
muhammad: 24.
8
Al-Azhari, Tahdzib Al-Lughah, Juz 9, Kairo, Dar al-Mishriyah Li al-Ta’lif wa al-Terjamah,
t.th, hlm 172
9
Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Jakarta, Yayasan
Penyelengaraan Penejermah al-Qur’an, 1973, hlm 353
10
Ali Bin Hasan Al-Huna’i al-Azadi, Al-Munjid Al-Lughah, Cet II, al-Qahirah, ‘Alim alKutub, 1998, hlm 648
11
Ensiklopedia IPA, Biologi Dan Ekologi Anatomi Manusia, Jilid II, Jakarta, Lentera
Abadi, 2009, hlm 95
6
7
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Dekat dengan hati(liver), Allah swt menciptakan empedu. Empedu berfungsi
memproduksi air empedu mencerna minyak dan lemak agar dapat diserap usus,
air empedu yang dihasilkan hati sebanyak 60 ml/hari. Cairan empedu berfungsi
melarutkan lemak guna membantu pencernaan lemak dan kolestrol agar mudah
diserap dalam darah. Hati adalah organ dalam yang paling besar volumnya,
sekitar 1,4 kg yang berperan sebagai “ pabrik kimia raksasa” tidak mungkin bisa
ditiru manusia. Karna itulah kita harus menjaga kesehatan. Penting dipahami
bahwa hati merupakan organ tubuh yang fungsi menghancurkan zat-zat racun
atau detoksifikasi.12
Jantung adalah organ tubuh internal yang berfungsi memompa darah
keseluruh tubuh. Jantung ialah salah satu organ yang terletak dibagian dada
sebelah kiri dan berukuran sebesar kepalan tanggan. Jantung terdiri dari 4 ruang
berfungsi sebagai pompa, jantung terbagi dalam dua bilik: kanan dan kiri. Setiap
bilik terbagi lagi menjadi dua ruang: 2 ruang atas yang berdinding tipis disebut
atrium (serambi) dan 2 ruang bawah yang berdinding tabel disebut ventrikel
(bilik).13
Jantung berdetak lebih dari 30 juta kali dalam setahun. Perjalanan darah
dimulai dari paru-paru dan jantung. Jarak perjalananya diperkirakan 96 km, tetapi
ditempunya hanya dalam 23 detik untuk satu putaran. Allah swt mengatur hal
tersebut sangat teliti, semisalnya tubuh terluka dan mengeluarkan darah, maka

12

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Makanan dan Minuman dalam Perspektif AlQu’an Dan Sains, Cet 1,Jakarta, Widya Cahaya, 2015, hlm 80-81
13
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Makanan Dan Minuman, Cet 1,... hlm. 102
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segerah jaringan yang rusak mengeluarkan zat kimia yang dinamai platelet.14 Zatzat tersebut menyatu dan memicu pembentukan jaringan sehingga sel-sel darah
merah terperangkap dalam jaringan lalu membeku sehingga menghentikan aliran
darah keluar dari tubuh.15 Jantung sangat besar perannya dalam kelanjutan hidup.
Jika suplai darah berkurang, sehingga tubuh kekurangan oksigen, maka dapat
terjadi ‘serangan jantung’ yang mengakibatkan kematian.16
Sebagaimana sebagian para kalangan tokoh sufi dan ulama mengatakan
bahwasanya qolb adalah jantungnya ruh, seperti jantung yang denyut adalah
simbol kehidupan dan kematian. Karenanya, sesungguhnya hati dalam ruh
merupakan simbol keimanan dan kekufuran, atau sesuatu yang mengembangkan
perasaan manusia, kepekaannya, dan kebimbangannya: rasa cinta, marah, dengki,
sombong, kekuatan dan kelemahan, kayakinan dan keraguan, kerelaan dan
keterpaksaan, dan cahaya dan kegelapan.17
Menurut al-Ghazali, qolb memiliki makna ganda, secara fisik dan psikis.
Secara fisik, qolb bermakna segumpal daging yang berbentuk bulat panjang dan
terletak di dada sebalah kiri, yaitu segumpal daging yang mempunyai tugas-tugas
tertentu, yang didalamnya terdapat pusat ruh. Sedangkan secara fisikis,qolb
bermakna latihifah rabbaniyah ruhiyyah (perasaan lembut ketuhanan yang
bersifat rohani). Qolb dalam pengertian yang kedua inilah hakikat manusi yang

14

Platelet, Trambosit, Keping Darah; Terbentuk Dari Mangakariosit Yang Beragmentasi Jadi
Banyak Trombosit Dalam Sussum Tulang. Lihat Nur Hidayat Dan Dwi Retnowati, Kamus
Lengkap Biologi, hlm 462
15
M. Qraish Shihab, Dia Dimana-Mana: “Tanggan” Tuhan Di Balik Setiap Fenomena Cet
IX Jakarta, Lentera Hati, 2011, hlm 128
16
Kasron, Kelainan Dan Penyakit Jantung: Pencegahan Serta Pengobatanny,Cet1
Yogyakarta, Nuha Medika, 2012, hlm 20
17
Said Abdul Azhim, Rahasia Kesucian Hati, Terjemah Ade Hidayat, Jakarta, Qultum
Media, 2006, hlm 2-3
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dapat menangkap segala pengrtian, berpengetahuan, dan arif., yaitu manusia yang
menjadi sasaran dari semua perintah dan larangan Allah swt, yang akan disiksa,
dicela, dan dituntut semua amal perbuatannya. Selain itu, qolb yang kedu ini
dinggap berkaitan erat dengan ilmu mukasyafah. Qolb jasmani dan rohani
mempunyai hubungan yang khas yaitu qolb jasmani seolah-olah menjadi tempat
kerajaan alam dan kendaraan bagi qolb untuk rohani.18
Devinisi tersebut diikuti oleh Muhammad al-Jurjani mengatakan bahwa qolb
adalah adalah lathifah robbaniyah (perasaan halus ke Tuhan). Ia berhubungan
dengan hati (al-qolb al-jasmaniy) berada di dada sebalah kiri. Lathifah tersebut
adalah hakikat manusia, ia disebut dengan jiwa yang berakal. Jiwa yang terdapat
ruhnya disiapkan dan berpotensi untuk melakukan perbuatan baik dan buruk.19
Menurut Jalaluddin Rumi, pusat inti kesadaran manusia adalah dalamnya
qolb. Sedangkan segumpal darah adalah bayangan atau kulit luarnya. Sebagai
hakikat manusia yang terdalam, qolb selalu berada di sisi Tuhan. Tetapi, hanya
para Nabi dan orang-orang suci yang disebut sebagai ‘para pemilik qolb’ yang
mencapai kesadaran Tuhan.20
Menurut Rizal Ibrahim, qolb (hati) mengandung pengertian yang terbagi
menjadi dua bentuk, qolb yang berupa jantung (segumpal daging ) berbentuk bulat
memanjang, yang terletak di pinggir dada sebelah kiri, yang mempunyai tugas
khusus yang di dalamnya ada rongga-rongga mengandung darah hitam sebagai
sumber ruh. Ha tersebut menyangkut bidang kedokteran. Qolb sesuatu yang halus
(lathfah), bersifat ketuhanan (Robbaniyah) dan ruhani yang ada hubungannya
18

Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulu Al-Din,... hlm. 3
Mulyadhi kartanegara, Menyelami Tubuh Tasawuf, jakarta, erlangga, 2006, hlm 177
20
Mulyadhi kartanegara, Menyelami Tubuh Tasawuf,... hlm. 225
19
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dengan hati jasmani. Hati yang halus itulah, manusia dapat menangkap segala rasa
dan dapat mengatahui dan mengenal segala sesuatu dan dia (hati) pula pemikul
amanat Allah swt.21
Hati memiliki aspek atau fungsi bagi manusia yang terkandung permohonan
pertolongan, yang dengannya Allah swt menunjukan Diri-Nya kepada manusia
sebagai Yang Maha Menolong dan Memelihara. Tubuh manusia adalah demensi
fisik dan eksistensinya, sedangkan hati merupakan dimensi spiritualnya. Karena
alasan ini hati adalah lidah pengetahuan Allah swt yang langsung fasih,paling
jelas, agung dan benar. Dan karenanya hati lebih diterima sebagai satu-satunya
eksponen dari kebenaran luhur oleh seluruh mahluk, sebagai gerbang mengenal
Allah swt.22
C. Term-Term Qolb
1. Shadr
Kata sudur dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 45 kali.kata shadr
bentuk tunggal dari kata sudur terulang sebanyak sepuluh kali dalam sembilan
ayat. Secara umum kata shadr tidak diartikan sebagai “dada” secara fisik,
sebagaimana firman Allah swt dalam QS.Taha/20 : 25, Rabbi Isyrahli Sadri
(wahai tuhanku, lapangkanlah dadaku). Kelapangan “dada” adalah isyrat kepada
suatu kekuatan untuk menerima dan menemukan kebenaran, hikmah dan
kebijaksanaan serta kekuatan untuk menahan diri dari keingginan hawa nafsu,
kemarahan dan sebagainya. Dengan demikian yang dimaksud “dada” bukanlah
suatu benda yang berbentuk meterial, tetapi sesuatu yang berbentuk immaterial
21
22

Rizal Ibrahim , Menghadiri Hati, Yogyakarta, Pustaka Sufi, 2003, hlm 87
Fathullah Gulen, Kunci-Kunci Rahasia Sufi, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hlm 56
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yang berada dibalik “dada”, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, disebut
“kalbu” karena kalbu mengambil tempat di dalam “dada”, seperti firman Allah
swt dalam QS Al-Hajj/22: 46 :

             
          

Sebagaimana diuraikan oleh Quraish Shihab, shadr pada QS Taha/20: 25
diartikan ‘kalbu’ sehingga yang dimaksud bukanlah “dada” sebagai “wadah”
kalbu, tetapi “isi wadah” tersebut. Pengunaan redaksi dengan makna semacam ini
dikenal dalam sastra arab majaz mursal.23
Potensi shadr adalah dinding hati yang menerima limpahan cahaya
keindahan sehingga mampu menerjemahkan segala sesuatu serumit apapun
menjadi indah dari karyanya. Shadr adalah pelitanya orang-orang yang berilmu.
Saluran ini disimbolkan dalam bentuk tamsil, letaknya berada dalam dada
manusia yang disebut Al-qur’an dengan kata shadr. Dalam dada itu pulalah,
bisikan-bisikankejahatan diembuskan oleh setan, baik dalam wujud jin maupun
manusia. Disana, tempat pertempuran hak dan batil, tempat seseorang harus
berserah diri atau mendongakkan kepala menentang Tuhan. Shadr mempunyai
potensi besar untuk menyimpan hasrat, kemauan niat bagi orang yang telah
dilapangkan Allah swt, akan mendapatkan cahaya sehingga kekuatan di dalam
M. Qurais Shihab, Ensiklofedia Al-Qur’an (Kajian Kosakata), Cet 1, Jakarta, Lentera Hati,
2007, hlm 907
23
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dada manusia dapat menerima kebenaran, keberanian, hikmah dan bijaksana,
namun sama besarnya dengan kemampuan untuk menerima kejahatan dan
kemunafikan dalam sifat –sifat tercela yang dapat merusak dada manusia.24 Awal
posisi adalah shadr (dada) yang merupakan bagian luar dari ‘hati’. Posisi shadr
pada ‘hati’ ini seperti kedudukan bagian putih pada mata. Disebut shadr karena
berada di depan posisi ‘hati’.25
Dari uraian diatas, shadr merupakan lapisan luar dari hati, yang berperan
sebagai inti dari suatu prilaku, tindakan atau perbuatan terhadap intraksi antar
kpribadian dan alam spritual atau tempat keluarnya cahaya islam.
Bagi orang yang telah mencapai kelapangan hati atas izin Allah swt, dengan
mendapatkan cahaya sehingga kekuatan di dalam dada manusia (qolb) dapat
menerima kebenaran, kebijaksanaan, dan hikmah, serta dapat menahan diri dari
keinginan hawa nafsu negatif, kemrahan, dan mementingakan kehidupan duniawi
dan sebagainya, firman Allah swt :

          
           

24
Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, Cet I, Amzah, 2005, hlm
205-206
25
Abu Abdillah Muhammad Bin ‘Aliy Al-Hakim Al-Tirmidzi, Bayan Al-Faraq Bain AlShadr Wa Al-Qulub Wa Al-Fuad Wa Lubb, Kairo, Dar Al-Arab, t.th, hlm 35-36
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Kata syaraha, diantara lain berarti memperluas, melapangkan, membedah,
menganugerahkan ketenangan baik secara material maupun immaterial.
Gambaran dari dilapangkannya dada seseorang, dapat menerima islam melalui
cahaya yang masuk kedalam hatinya, maka dia akan percaya bahwa sautu
aktivatas mempunyai nilai tambah dan manfaat yang banyak dari suatu perbuatan,
yang menghantarkan dirinya pada suatu kebenaran atas keyakinan sehingga
membuahkan kabahagian dan keteangan dunia akhirat.
Sebaliknya, orang yang hati (qolb) tidak dapat cahaya, maka dia tidak akan
memiliki kekuatan untuk menerima kebenaran, tatapi dia dapat kesesatan, dan
berprilaku buruk, firman Allah swt :

           
         
        

2. Qolb
Qolb adalah posisi kedua dari instrumen-instrumen penyempurnaan yang
berada di dalam dada (shadr).posisi qolb pada dada ini seperti bagian hitam mata
yang berada dalam mata. Hati adalah sumber dasar ilmu, karna ia seperti mata air,
dan dada seperti kolam yang darinya keluar qolb sebagai penghasil ilmu. Dari
qolb bangkit keyakinan, ilmu dan niat kemudian keluar pada shadr. Qolb adalah
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pokok, sedangkan shadr adalah cabang yang menguatkan keberadaan yang
pokok.26
Shadr adalah tempat untuk menghasilkan ilmu ibarah (analogis), yakni ilmu
yang bisa diungkapkan dengan lisan, sedangkan qolb adalah sumber ilmu yang
berada dalam kandungan ilmu ibarah, yang disebut dengan ilmu hikmah dan ilmu
isyarah. Ilmu isyarah adalah ilmu yang di isyaratkan Allah swt kepada hati
seseorang mukmin tentang sifat ketuhanan-Nya, keesaan-Nya, keangungan-Nya,
kekuasaan-Nya, keseluruhan sifat-Nya, dan hakikat penciptaan dan perbuatanNya.27
Dari uraian diatas, qolb lapisan kedua yang berfungsi sebagai jalan atau
sumber ilmu teori atau pengetahuan yang lebih mendalam terhadap keimanan
dalam ajaran spritual dan keagamaan yang murni terhadap ke Tuhanan dan kalamNya. Firman Allah swt :

             

Ayat di atas ialah, qolb diartikan seseorang yang memiliki potensi
pengetahuan yang sempurna sehingga dia tidak membutuhkan kecuali
memperhatikan atau mengunakan apa yang dimilikinya dari potensi itu untuk
memahami apa yang diinginkan ayat-ayat Allah swt. Qolb disini adalah suatu

26
Abu Abdillah Muhammad Bin ‘Aliy Al-Hakim Al-Tirmidzi, Bayan al-Faraq Bain alShadr wa al-Qulub wa al-Fuad wa Lubb,... hlm. 36-37
27
Abu Abdillah Muhammad Bin ‘Aliy Al-Hakim Al-Tirmidzi, Bayan al-Faraq Bain alShadr wa al-Qulub wa al-Fuad wa Lubb,... hlm. 58
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proses pembelajaran atau penggalihan dalam mencari kebenaran dengan syarat
syahid, syahid yang diartikan saksi, atau yang dipahami sesuatu yang hadir dan
disaksiakan dihadapan seorang tersebut, mengunakan pendengaran, fikir dan
kalbunya. Apabila mereka tidak mengunakan potensi fikirnya, maka seseorang
tersebut bodoh dan termasuk penghuni neraka. Firman Allah swt :

           

3. Fu’ad
Fu’ad berasal dari kata faidah yang berarti manfaat. Fu’ad mendapatkan
manfaat dari melihat, sedangkan hati merasa senang dalam pengetahuan.
Sepanjang fu’ad tidak dapat melihat maka hati tidak dapat mengunakan
pengetahuan. Fu’ad adalah tempat ru’yah (melihat) dan hati adalah pengetahuan.
Jika pengetahuan dan ru’yah disatukan, sesuatu yang tidak terlihat menjadi
sesuatu yang dapat diketahui dan seseorang hamba dapat menjadi yakin dalam
kepecayaannya dalam pengetahuan ru’yah (musyahadah) dan kenyataan akan
ru’yah keimanan. Fu’ad sebagai tempat ru’yah dan dengan ru’yah pula seseorang
bisa melihat hal-hal yang ghaib dengan jelas melalui penglihatan hati bukan mata
lahir. Fu’ad merupakan tempat ma’rifat dan rahasia-rahasia, alat penglihatan
batin. Setiap kali seseorang mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, maka yang
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pertama kali merasakan manfaatnya adalah fu’ad, lalu qolb. Fu’ad terletak di
tengah-tengah qolb, sedangkan qolb berada di tengah-tengah shadr.28
Uraian diatas, fu’ad lapisan

ketiga yang berfungsi sebagai pembuktian,

penyaksian, atas kebenaran dari pengetahuan atau ilmu teori dengan melihat
langsung secara jelas sehingga dapat mengukuhkan kepercayaan dan keyakinan
terhadap kebenaran yang ghaib atau mustahil. Firman Allah swt :

              
  

Allah swt melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang
tidak diketahui kebenaranya. Jangan memberi kesaksian, kecuali engkau lihat
dengan kedua mata, apa yang kau dengar dengan telinggamu, dan apa yang
diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran.29
Dalam ayat diatas, manusia di perintahkan untuk klarifikasi setiap berita yang
ada dalam mencari kebeneran dan berhati-hati dalam berbuat dan berkata. Jangan
mengikuti suatu yang berdasarkan prasangka dan dugaan. Firman Allah swt :

           
        

28
29

Totok Jumantoro,Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, Cet 1,... hlm. 60
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid V,... hlm. 480
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4. Lubb
Lubb bermakna inti atau relung kesadaran. Lubb adalah tempat tersembunyi
pengetahuan tentang Allah swt yang terlindung dari orang-orang terikat dengan
dunia, sedangkan istilah Al-Lubb adalah sumber cahaya Ilahi yang terkandung
dalam inti dari inti itu sendiri.30
Kata lubb yang terdiri dari huruf lam dan ba’. Huruf lam dari kata al-luthfu.
Begitu pula dengan huruf ba’ yang ditasydidkan. Pada Hakikatnya huruf ba’ itu ,
huruf ba’ dari kata Al-Birru (kabaikan) dan Al-Baqa (kekekalan) dan Al-Barokah
(keberkahan) yang menunjukan pada keharusan dan ketetapan,keteguhan dan
kebersihan, kejernihan, keikhlasan, ketulusan hati serta kebaikan.31
Dapat di ambil kesimpulan, lubb lapisan keempat yang berfungsi sebagai
relung kesadaran cahaya ilahiyah dengan keyakinan penuh ikhas karna di dapat
dari penegtahuan teori, penglihatan dan praktek sehingga tanpa ada keraguan lagi
terhadap ketentuan-ketentuan Allah swt. Inilah tempat terpuncak dari ilmu tauhid
untuk dekat dengan Allah swt .

30

Totok Jumantoro,Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, Cet 1,... hlm. 129
Abi Al-Husain Ahmad Ibn Fariz Ibn Zakariyyah, Maqayis Al-Lugah, Jusz V, t.th, 2002,
hlm 160
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D. Pembagian Qolb dalam Al-Qur’an
1) Hati yang selamat
Hati yang sehat adalah hati yang terhindar dari semua macam penyakit hati.
Hati tersebut dapat mengendalikan dirinya dari godaan hawa nafsu dan selalu ada
dalam sinar cahaya Ilahi.32
“as-salimul qalbi” (orang yang hatinya selamat) hati yang memiliki sifat
selamat secara tetap permanen, seeprti kata Al-‘Alim (maha mengetahui), Al-Qodir
(maha kuasa). Kata ‘salim’ lawan kata Al-Maridh. Ulama berbeda pendapat
mengenai makna “qolbun salim” (hati yang selamat). Mayoritas ulama
berpendapat bahwa hati yang selamat adalah hati yang terhindar dari syahwat dan
menyalahi perintah Allah swt dan larangan-Nya. Selamat dari setiap syubhat yang
bertentangan dengan perintah Allah swt.
2) Hati yang mati
Mati adalah sesuatu yang tidak memiliki kehidupan, ia tidak bisa lagi
mengenal Tuhannya, tidak bisa beribadah sesuai dengan perintah-Nya dan tidak
bisa lagi yang dicintai dan diridhoi-Nya.33 Hati tersebut di dalamnya terdapat
murka Allah swt dan marah-Nya. Hati yang mati ia tidak peduli apakah Allah swt
ridha atau marah kepadanya selagi ia senang dengan syahwat negatifnya, ia terus
menyembah selain Allah swt. Jika mencintai, maka ia mencintai untuk
syahwatnya. Jika marah, mak ia marah karena nafsunya. Hawa nafsunya lebih
diuatamakan dan lebih ia cintai daripada keridhoan Tuhannya. Hawa nafsu jadi
pemimpin, syahwat adalah panglimanya. kebodohan adalah pengemudinya, dan
32

Totok Jumantoro,Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, Cet 1,... hlm. 64
Haidar Putra Daulay, Qolbun Salim Jalan Menuju Pencerahan Rohani, Jakarta, Renika
Cipta, 2009, hlm 92
33

39

lalai adalah kendaraannya. Fikiranya terkonsentrasi untuk mendapatkan tujuantujuan dunia. Ia mabuk kepayang oleh hawa nafsu dan cinta dunia. Diajak kepada
langkah-langkah Allah swt tapi dia tidak mempedulikan orang-orang yang
menasehati, sebaliknya ia mengikuti langkah dan keinginan setan. 34 Hati yang
dihinggapi semua macam penyakit hati yang menyebabkan hati menjadi sakit,
maka apabila hati tersebut tidak dapat disebumbuhkan, hati itu menjadi mati. Hati
yang mati adalah hati yang tidak mendapatkan petunjukdan tidak dapat digiring
kepada jalan kebenaran.35
3) Hati yang sakit
Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Hati
semacam ini memiliki dua unsur : pertama, terdapat mahabbah kepada Allh swt,
iman dan ikhlas serta tawaddhu’dan sejenisnya yang menjadikannya hidup.
Kedua, terdapat kecintaan terhadap hawa nafsu, rasa tamak, mementingkan
kehidupan dunia, kasar, takabbur, ujub, dan sifat-sifat tercela. Itulah materi yang
menghancurkan dan membinasakannya. Ia diuji oleh dua penjuru: yang satu
menyuru taat kepada Allah swt dan Rosul saw serta hari akhir, sedangkan yang
kedua menyuruh kepada kesesatan. Dan ia akan memenuhi salah satu dari
keduanya.36
Hati yang jenis pertama adalah hati yang hidup, khusyuk, santun dan sabar.
Hati jenis kedua adalah hati yang kering dan mati. Dan hati jenis ketiga adalah
hati yang berpenyakit; terkadang ia lebih dekat kapada hati yang sehat, dan

34
Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Keajaiban Hati, Terjemah Fadhli, Jakarta, Pustaka Azzam,
2002, hlm 19
35
Haidar Putra Daulay, Qolbun Salim Jalan Menuju Pencerahan Rohani,... hlm. 92
36
Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Keajaiban Hati,... hlm. 20

40

terkadang juga ia lebih dekat kepada hati yang mati. Allah swt berfirman atas tiga
jenis hati tersebut :

            
           
   

