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IBNU QOYYIM AL JAUZIAH :

Hati yang Sehat

Hati yang Mati

Hati yang Sakit



HATIYANG SEHAT

Hati yang bersih dan selamat dari perbuatan yang menyalahi ketentuan yang 

ditetapkan Allah, bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang bertentangan dengan

berita Nya

Qalbun Salim

Asy-Syu’ara’ : 88-89 
“(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada lagi berguna, 

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang 

bersih.”



QALBUN SALIM 

Hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk allah dengan alasan apapun.  

Ia hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata, baik dalam

kehendak, cinta, tawakal,  inabah (Kembali), merendahkan diri, khasyyah (takut), raja’ 

(pengha-rapan), dan ia mengikhlaskan amalnya untuk allah semata. 

Jika ia mencintai maka ia mencintai karena Allah. Jika ia membenci maka ia membenci

karena Allah. Jika ia memberi maka ia memberi karena Allah. Jika ia menolak maka ia

menolak karena Allah.



HATI YANG SAKIT

Hati yang hidup tapi memiliki kecacatan.

yang memiliki 2 materi yang saling tarik-menarik:

1. Ketika ia memenangkan pertarungan itu maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, 

keimanan, keikhlasan dan tawakal kepada-Nya. Itulah materi kehidupan.

2. Di dalam hati tersebut juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras

untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa dan membuat

kerusakan dibumi, itulah materi yang menghancurkan dan membinasakannya.

Ia diuji oleh dua penyeru :

Yang satu menyeru kepada Allah dan rasulnya serta hari akhirat.

sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat.



HATI YANG MATI

Hati yang tidak ada kehidupan didalamnya.  

Hati cenderung mengikuti hawa nafsu, ia tidak memperdulikan

murka Allah. 

Ia cenderung menghambakan diri. Jika ia mencintai, membenci, 

memberi, dan menolak hanya karena hawa nafsu. Ia menjadikan

hawa nafsu sebagai pemimpin. 
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Internet Sehat Untuk Anak Cerdas
Yang mampu mengendalikan Hati dan Pikiran ; itulah yang sehat

Yang sehat ! Menggunakan Internet :

- Melakukan kegiatan online baik browsing, chating, social media, upload, dan 

download secara tertib, baik, beretika sesuai norma-norma dan aturan yang 

berlaku di masyarakat

- Saat mengakses suatu informasi dari dunia maya berperilaku tdk melanggar

hukum; pelanggaran hak cipta, Hacking dan mengakses konten illegal. Konten

negative, 

- Mengakses disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara kriteria umur, 

profesi, dan keyakinan yang bertujuan adanya konten yang pas dan tidak

melanggar dengan aturan cyber yang berlaku.



Wallahu a’lam

Terima Kasih


