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Motto 
 

ِييَ  ئِيَ َٱَّلذ ت ۡطى  ٌُواَْو  ِهَقُنُوبُُههَبِِذۡكرََِ ء او   َٱللذ

َبِِذۡكرَِ َل 
 
َِأ ََٱللذ ئِي   ٢٨َٱۡمُقنُوُبَت ۡطى 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram” 

(Q.S. Ar-Ra’d ayat 28) 
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ b Be ب

 Ta’ t Te ت

 Sa’ s| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

Ha’ h ح { Ha (dengan titik dibawah) 

 Kha’ kh Ka dan ha خ

 Zal d De د
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 Z|al z Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy Es dan Ye ش

S ص {ad s { Es (dengan titik di bawah) 

D{ad d ض { De (dengan titik di bawah) 

T ط {a’ t{ Te (dengan titik di bawah) 

 Z{a’ z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa’ f Ef ف

 Qaf q Qi ق
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 Kaf k Ka ك

 Lam l ‘el ل

 Mim m ‘em م

 Nun n ‘en ن

 Waw w W و

 Ha’ h Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta’addidah وتعّددة

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

III. Ta’ marbu >tah 

a. Bila dimatikan ditulis h 
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Ditulis H حكىة {ikmah 

Ditulis Jizyah جزية { 

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yanng 

diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua 

terpisah, maka ditulis h 

Ditulis Kara كراوةَاَلويلاء >mah al-auliya>’ 

 

c. Bila ta’ marbu>tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah 

dan d{ammah ditulis atau h 

 Ditulis Zaka>h al-fit{ri زاكةَامفطر

IV. Vokal Pendek 

 Fath {ah ditulis a 

 Kasrah ditulis i 

 D{ammah ditulis u 

V. Vocal Panjang 

   Fathah+alif  جاهنية ditulis a>: ja>hiliyyah 
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   Fathah+ya‟ mati تنىس ditulis a> : tansa> 

   Kasrah+ya‟ mati كريه ditulis i > : kari>m 

   Dammah+wawu mati فروض ditulis u> : furu>d 

VI. Vokal Rangkap 

   Fathah ya‟ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بيٌكه 

   Fathah wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قول 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a’antum أأًته

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakrtum منئَشكرته

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyaah ditulis denan menggunakan 

“L” 



xii 
 

ditulis al-Qur’a امقران >n 

ditulis al-Qiya امقياس >s 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 

(el) nya. 

ditulis As-sama السىاء  >’ 

 ditulis Asy-syams الشىس

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 ditulis Zawi al-furu>d ذويَامفروض

 ditulis Ahl as-Sunnah اهلَالسٌة

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-

Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, lafaz  

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun salah 

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal 

dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish 

Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, 

misalnya Hidayah, Mizan.  
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ABSTRAK 

Qolbun Sa>lim merupakan julukan bagi seorang hamba yang selamat dari 

berbagai penyakit hati yang bisa menghalangi hubungannya kepada Allah. Banyak 

umat islam terhijab (tertutupi) oleh berbagai urusan dunia di hatinya. Sebagian 

penguasa sering tidak ama>nah, banyak yang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama 

padahal ilmunya tidak mumpuni akhirnya bisa menyesatkan, masyarakat biasa akan 

terkena imbas dari mereka semua. Maka perlu sebuah solusi berupa  ilmu terkait 

penyucian hati lewat guru mursyid (guru rohani) agar manusia tahu apa yang 

menjadikan manusia jauh kepada Allah dan tidak bisa rah{mat bagi seluruh manusia 

maupun kepada alam. 

Penelitian ini berusaha memaparkan penafsiran Qolbun Sa>lim menurut Syaikh 

‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dalam Tafsi>r al-Ji>la>ni>. Karena beliau merupakan sosok yang 

sangat dihormati di berbagai belahan dunia, baik dikalangan santri, kalangan 

akademisi, kalangan para jama>ah at}-t}ori>qoh dan kalangan masyarakat umum lainnya. 

Sehingga pemikiran beliau yang juga di juluki sult}o>n al-auliy>a’ sangat berarti untuk 

dipamahami dan diamalkan. 

Tafsi>r al-Ji>la>ni>  ini termasuk tafsir rasionalis yang dijelaskan secara tahlili 

dengan corak sufistik. Penelitian ini terfokus pada pokok masalah yakni bagaimana 

penafsiran Qolbun Sa>lim menurut beliau dengan meneliti historisitasnya dan apa 

kekhasan dari Tafsi>r al-Ji>la>ni> itu sendiri. Sehingga gambaran tentang penafsiran ayat-

ayat Qolbun Sali>m menurut Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dapat terbaca dengan 

jelas. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reaseach) yang bersifat 

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun sumber  primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> 

yang berjudul Tafsi>r al-Ji>la>ni>. Sedangkan sumber sekunder berasal dari karya-karya 

Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> yang lainnya dan juga pemikiran-pemikiran ulama’-

ulama’ tasawuf yang lainnya. 

Adapun hasil dari penelitian ini, ternyata Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> 

dalam menafsirkan kata Qolbun Sa>lim lebih menitik beratkan pada sisi internalisasi 

terkait hubungan hamba kepada Tuhannya dan harus berusaha menjahui perkara yang 

bisa merusaknya, bila hubungan hamba kepada Tuhannya baik maka baik pula 

hubungan manusia dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Dalam penafsiran Qolbun 
Sa>lim menurut Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> yang terdapat dalam Q.S. Asy-

Syu’ara>’ ayat 89 dan Q.S. As}-S}affa>t ayat   , dapat ditarik kesimpulan menjadi   

tahapan agar manusia bisa sampai pada derajat Qolbun Sa>lim yaitu: Pertama, ih}las 

beribadah kepada Allah bersih dari cinta dunia, riya’, ‘ujub, tidak mencari pahala, 

ih}las menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, ih{las menerima semua 

ketetapan Allah. Kedua, menghindari dari segala sesuatu yang bisa menyesatkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit hati seperti kedengkian, kerakusan, mengejar harta lupa 

dengan akherat, serta kehidupan yang serba konsumerisme. Sehingga 

manusia butuh sebuah pencerahan agar bisa kembali pada jati diri 

menghamba kepada Tuhan. Tugas manusia tidak lain hanyalah beribadah 

kepada Allah dengan tulus. Dalam Qur‟an Surah al-Qashaash ayat 77 

disebutkan terkait kehidupan dunia: 

ۡحِسو َلَهآ َوٱۡبَخِغ 
َ
َۖ َوأ ۡنَيا َۖ َوََل حَنَس ىَِصيَتَك نَِو ٱدلُّ اَر ٱٓأۡلِدَرةَ ُ ٱدله ٓ َءاحَىَٰك ٱَّلله فِيَها

َ ََل ُُيِبُّ ٱلُۡهۡفِسِريَو  ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
ُ إََِلَۡكَۖ َوََل َتۡتِغ ٱلَۡفَساَد ِِف ٱۡۡل ۡحَسَو ٱَّلله

َ
  ٧٧أ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. 

 

Yang sering terjadi dikalangan manusia lebih memilih kesenangan semata 

dengan menghalalkan segala cara dan menjatuhkan manusia lain demi 

meraih kepentingan pribadi atau kelompok. 

Bahaya paling besar manusia di zaman sekarang bukanlah ledakan 

bom melainkan perubahan fitrah. Unsur kemanusiaan mengalami 

perubahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak alam 

yang fitrah. Akar permasalahan ini muncul akibat dari kebudayaan materi 



  
 

dan alam pikiran humanis antroposentris yang menafikan kehadiran 

Agama dan Tuhan.
1
 

Pelanggaran  moral sering dilakukan oleh sebagian manusia yang 

masih dalam proses pendidikan akal semata. Kepandaian atau kepintaran 

belum bisa menjamin orang bisa berbuat baik. Banyak fakta yang 

menjelaskan pelaku amoral sebagian manusia, yang sebenarnya paham 

betapa bahayanya perbuatan dosa, dampak dan seberapa murka Allah 

SWT jika dilakukan. Namun kenyataannya banyak manusia tidak berdaya 

menghadapi sebuah godaan, serta tidak dapat menghindarkan dirinya dari 

perbuatan dosa itu. Akhirnya lahir generasi yang rapuh, tidak kuasa 

menahan syahwat, dikuasai materi, dan jauh dari norma agama. Tidak 

heran kalau negeri ini misalnya banyak pemuda-pemudi atau orang tua 

yang tidak berdaya menghadapi godaan hawa nafsu, terlena dengan 

gemerlap dunia, dan tergilas oleh ganasnya dunia. 

Masalah sosial di Indonesia yang masih trending topic diantaranya 

korupsi oleh para pejabat, ujar kebencian, konflik antar kelompok,  jual 

beli hukum, kemiskinan, kenakalan remaja, narkoba,  perilaku konsumtif, 

kejahatan seksual, pembunuhan dan lain sebagainya. Permasalahan di atas 

penyebabnya tidak lain karena hati yang sakit ( مريض قلب ), sehingga tidak 

bisa berfikir positif atau  jernih. Bila hati sudah sakit akan menjadi 

penghalang bagi manusia untuk menemukan Tuhan-nya, yaitu Allah SWT. 

                                                           
1
 Haidar Nashir, Agama dan Kritis Kemanusiaan Modern, (Jogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 1994), hlm. 4 



  
 

Kalau sudah jauh kepada Allah, sudah dipastikan akan susah membedakan 

mana yang baik mana yang buruk. 

حرثيا اةو ىعيم حرثيا زكرياء عو اعمر قال سهعج انلعهان ةو بشري يقول 
سهعج رسول اَّلل صىل اَّلل عليً وسلم يقول أَل وان ِف اجلسر مضغث 

 .أَل وىه القلب اذاصلحج صلح اجلسر لكً واذافسرت فسر اجلسر لكً
(رواه ابلذارى)

2
 

“Abu Nu‟aim telah menceritaan pada kami, Zakariya telah 

menceritakan pada kami, dari „Amir dia berkata: saya telah 

mendengar Nu‟man bin Basyir berkata: saya telah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya 

didalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, apabla ia baik, 

maka akan baiklah seluruh tubuh, tetapi apabila ia rusak, maka 

akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah al-qalb”. 

(HR. Al-Bukhari). 

 

Menurut Al-Ghazali, qolbun mempunyai dua pengertian. Pertama, terletak 

pada dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah 

hitam. Ini adalah sumber ruh. Kedua, lut{f rabba>ni ruha>ni untuk mengenal 

Allah. Qalbun ini mengetahui apa yang tidak diketahui khayalan pikiran 

dan merupakan hakikat manusia. Kaitan lut }f ini dengan daging yang 

membentuk seperti pohon cemara adalah hubungan tidak jelas, tidak dapat 

dijelaskan, melainkan bergantung pada kesaksian (mu>sya>hadah) dan 

penyingkapan (al-‘iya>n).
3
 Dapat disebutkan bahwa qalbun seperti raja dan 

dagingnya ibarat negeri atau kerajaan. 

 Hati merupakan anugrah dari Allah yang diberikan hanya kepada 

manusia. Allah menciptakan hati kepada manusia bukan sia-sia, melainkan 

                                                           
2
 Abi Abdillah Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar 

al-Fikr, 625 H) Jilid 1-3, hlm. 16. 
3
 Al-Ghazali, Mutiara Ihya’ ‘Ulumuddin, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 195-     



  
 

harus digunakan sebaik mungkin agar bisa mendekat kepada Allah SWT.
4
 

Tetapi banyak di antara manusia yang belum bisa menggunakan hatinya 

untuk bisa dekat kepada Allah, terlalu banyak penyakit hati yang menjadi 

penghalang. Apabila hati tidak segera diobati maka semakin akut dan hati 

semakin keras dan mati. Maka hidayah Allah akan semakin sulit datang 

dan kerugian dunia akherat akan menimpa pada manusia yang 

bersangkutan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah al-Kahfi ayat 17: 

ُ َفُهَو ٱلُۡهۡهَخرِِۖ َوَنو يُۡضلِۡل فَلَو ََتَِر ََلُۥ ا  َنو َيۡهِر ٱَّلله ۡرِشرّٗ   ١٧َوَِلّّٗا نُّ

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang 

mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka 

kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat 

memberi petunjuk kepadanya.
5
 

 

Seorang penolong diatas bila melihat pada Tafsir al-Ibriz sebagai 

sahabat (kekasih) yang bisa membantu memberikan petunjuk agar hati bisa 

terbuka (futuh) kepada Allah.
6
 Apabila Allah sudah menutup hati 

seseorang karena kesalahan yang terus-menerus dilakukan sesudah ada 

peringatan dan petunjuk, maka siap-siap orang itu jauh kepada Allah dan 

para kekasih-Nya, sehingga kerugian akan dirasakan baik di dunia dan 

akhirat. 

 Hati seorang mukmim selalu merasakan ketenangan dan 

ketentraman, karena hatinya sudah masuk kategori lembut dan terbuka 
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yang senantiasa siap untuk menerima hidayah Allah. Selanjutnya siap pula 

untuk menaati petunjuk-petunjuk Allah dalam artian melaksanakan semua 

perintah sebagai perwujudan ketakwaan kepada Allah.
7
 

Hati selamat adalah hati yang terhindar dari penyakit hati, mau 

menerima, mencintai dan condong kepada kebenaran. Allah berfirman 

dalam al-Quran Surah As-Syuara’ ayat 88-  . 

َ ةَِقۡلٖب َسلِيٖم  ٨٨يَۡوَم ََل يَيَفُع َناٞل َوََل َبُيوَن   ََت ٱَّلله
َ
  ٨٩إَِله َنۡو أ

“(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali 

orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih”. (QS. 

As-Syuara‟:   -  )
8
 

 

As-Sali>m menurut bahasa adalah yang bersih atau yang selamat. 

Banyak perbedaan ungkapan dalam membawakan makna qalbun sali>m. 

Ada yang mengartikan hati yang sehat, hati yang bersih, atau hati yang 

selamat.
9
 Dari beberapa ungkapan tersebut maksudnya adalah sama, yaitu 

bahwa qalbun sali>m  adalah hati yang bebas (selamat) dari seluruh 

syahwat (keinginan) yang melanggar perintah Allah dan dari seluruh 

perkara syubhat. Dengan demikian, hati yang selamat adalah hati yang 

jauh dari syirik. Maksudnya adalah hati yang selamat dari dosa, dan hanya 

menyembah, mengabdi, mencintai, pasrah, kembali, takut, berharap, ikhlas 

hanya untuk Allah semata. Disamping itu juga selalu tunduk dan 

mengikuti sepenuhnya tuntunan Rasulullah SAW. 
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 Tafsi>r al-Ji>la>ni> merupakan tafsi>r bi al-ra’y dengan corak tasawuf. 

Hal ini mengingat cara menafsirkannya yang langsung mengarah pada 

nalar sufistik penafsir. Penulisan tafsir yang khas dan sangat relevan untuk 

memperkaya khazanah pemahaman terhadap rahasia ayat-ayat al-Qur‟an. 

Terlihat dari tafsir ini yang bisa menghidupkan ruh dan mengokohkan 

ketakwaan. Karena tafsir ini merupakan hasil inspirasi rekam perjalann 

spiritual laku zu>hud dan ibadah yang dilakukan Syaikh ‘Abd Qa>dir 

Ji>la>ni.>
10

 Ada beberapa alasan memilih beliau menjadi fokus penelitian, 

pertama, beliau merupakan tokoh sufi bahkan dijuluki sult}o>n al-auliya>’ 

yang terkebal di dunia. Kedua, Tafsi>r al-Ji>la>ni>  yang merupakan hasil 

karya beliau, secara utuh mengkaji al-Qur‟an secara keseluruhan sesuai 

keilmuan yang beliau miliki. Pemikiran yang bercorak sufistik terhadap 

tafsir beliau perlu diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari yang 

sekarang semakin dibutuhkan. Ketiga, beliau banyak menjadi rujukan para 

Ulama, dan karya-karya beliau baik berupa tafsir maupun kitab-kitab telah 

dipelajari oleh ummat muslim dipenjuru dunia baik kaum intlektual 

(akademisi), para jama>’ah ahl at-t}ori>qah, santri-santri di pondok 

pesantren, maupun masyarakat umum. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa poin permasalahn yang akan di bahas dalam 

penelitian ini,  
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 . Apa kekhasan Tafsi>r al-Ji>la>ni> ? 

 . Bagaimana penafsiran Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni
11

 tentang ayat-

ayat Qolbun Sali>m dalam Tafsi>r al-Ji>la>ni> ? 

   Apa relevansi historis penafsiran Qolbun Sali>m pada zaman Syaikh 

‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

 . Mengetahui kekhasan Tafsi>r al-Ji>la>ni> 

 . Mengetahui penafsiran Qolbun Sali>m menurut Syaikh ‘Abd al-Qa>dir 

Ji>la>ni> dalam Tafsi>r al-Ji>la>ni> 

   Mengetahui relevansi historis penafsiran Qolbun Sali>m pada zaman 

Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

Penelitian ini secara umum diharapkan sebagai sumbangan intlektual bagi 

peminat dan pemerhati al-Quran. Sedangkan secara khusus diharapkan 

dapat memberikan tambahan wawasan dalam menjelaskan Qolbun Sali>m 

dalam penafsiran Syaikh ‘Abd Qa>dir Ji>la>ni >, untuk itu diharapkan mampu 
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menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang penafsiran al-

Quran. 

D. Telaah Pustaka 

Sebelum pemilihan judul ini, penulis telah melakukan telaah 

pustaka terhadap hasil karya yang sudah ada. Hal ini dilakukan guna 

memastikan bahwa apa yang dikaji merupakan suatu hal penelitian ilmiah 

yang belum membahas tentang Qolbun Sali>m dalam Tafsi>r al-Ji>la>ni>. 

Diantara penelitian bertema Qolbun Sali>m yang berhasil penulis 

temukan: 

 . Skripsi saudara Khanafi yang berjudul Qolbun Sali>m dalam Al-

Qur’an: Tinjauan Relevansi Terhadap Bimbingan dan 

Konseling Islam.
12

 Dalam Skripsi ini hanya menjelaskan 

tentang pemaknaan Qolbun Salim secara umum yang kemudian 

diaplikasikan dalam bimbingan dan konseling Islam. 

 . Skripsi saudara Khoirul Masduki yang berjudul Makna Qolbun 

Salim dalam al-Quran: Kajian Tafsir Tahlili terhadap Surah 

al-Syu’ara Ayat 89. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan 

penafsiran Qolbun Salim Surah al-Syu’ara Ayat   .
13

 Skripsi 

ini membahas tentang penafsiran Qolbun Salim dalam surah al-

Syu’ara Ayat 89 menurut M. Quraish Shihab dalam Tafir al-
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200   
13

 Khoirul Masduki ‚Makna Qolbun Salim dalam al-Quran: Kajian Tafsir Tahlili 
terhadap Surah al-Syu’ara Ayat 8  ‛ Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Sunan 
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Misbah, Ibn Katsir dalam Tafsir Quran al-‘Adhim, dan Ahmad 

Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi. Didalamnya 

dijelaskan terkait penjelasan Qolbun Salim yang diartikan 

sebagai hati yang telah bebas dari keadaan selain Allah, seperti 

syirik dengan berbagai bentuknya dan memunculkan hati yang 

ikhlas beribadah karena Allah SWT. 

 . Jurnal saudara Fahrudin yang berjudul Tasawuf Sebagai Upaya 

Pembersih Hati Guna Mencapai Kedekatan dengan Allah.
14

 

Pentingnya ilmu tasawuf bagi manusia karena berguna untuk 

membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati dengan 

mengisinya dengan sifat-sifat terpuji melalui mujahadah dan 

riyadoh. Namun masih banyak manusia yang belum mengkaji 

ilmu tasawuf dan mengamalkannya.   

 . Dalam buku yang berjudul Qolbun Salim Penyejuk Kolbu karya 

Prof. Dr. R. H. Soejadi SH. Dalam bukunya tersebut beliau 

menjelaskan bahayanya mengejar kenikmatan dunia dan 

mengabaikan kehidupan akhirat, sehingga banyak umat islam 

mengalami degradasi kehidupan atau menurunnya kualitas 

mental kejiwaan yang dapat menimbulkan penyakit hati seperti 

iri dengki, riya’, rakus, serakah, sombong dan lain-lain.
15

 

Hanya saja pembahasan dalam buku ini cuma sekedar 
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 Fahrudin, Tasawuf Sebagai Upaya Pembersih Hati Guna Mencapai Kedekatan 
dengan Allah. Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, 

Bandung, 2016. Vol 14 No 1. 
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 Soejadi, Qalbun Salim Penyejuk Kolbu (Yogyakarta: Pustaka Hati, 2017). 



   
 

mengambil ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadits dari hasil membaca 

penulis untuk mencerahkan qolbu atau hati, tidak spesifik 

kepada pengertian qolbun salim dan tidak ada pemetaaan 

bagaimana tahap manusia bisa menuju qolbun salim. 

 . Dalam buku yang berjudul Terapi Penyakit Hati Menjernihkan 

Hati untuk Menggapai Rhida Allah, karya Ibnul Qayyim al-

Jauziyyah. Dalam buku ini banyak dijelaskan terkait berbagai 

macam penyakit hati dan penyembuhan hati dengan terapi 

melalui doa-doa pilihan.
16

 

Adapun karya-karya ilmiah yang membahas Tafsi>r al-Ji>la>ni> yaitu: 

 . Jurnal Irwan Masduqi yang berjudul Menyoal Otentisitas dan 

Epistemologi Tafsir al-Jailani, Questioning of Authentication 

and Epistemology in Tafsir al-Jailani.
17

 Dalam jurnal ini 

dianalisis secara kritis biografi Syekh „Abdul al-Qadir al-

Jailani yang mengundang mitos-mitos sakral dan menganalisis 

ke-ontentisitas Tafsir al-Jailani dan epistemologi tafsirnya. 

Doktrin-doktrin Tarekat Qodiriyah telah diterima oleh 

kelompok muslim tradisonal di dunia islam. Sehingga kajian 

Tafsir al-Jailani sangat bermanfaat bagi pengikut Tarekat 

Qodiryah atau pecinta pengkaji al-Quran bahkan masyarakat 

luas. 
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 . Anis Masduki, pernah menulis buku yang berjudul Metode 

Tafsir Sufistik Syaikh ‘Abd al-Qadir al-Jailani. Buku ini 

diterbitkan oleh sekolah Tinggi Ilmu al-Qur‟an an-Nur (STIQ 

An-Nur) Yogyakarta pada tahun 2010. Boleh dikatakan saudara 

Anis Masduki adalah orang pertama kali menulis buku tentang 

Tafsir Jailani. Ia membahas profil tafsir, latar belakang tafsir 

hingga urgensi Tafsir al-Jailani. 
18

 

 . Abdurrohman Azzuhdi dalam skripsinya Tafsir al-Jailani 

(Telaah Otentisitas Tafsir Sufistik Syekh Abdul Qadir Jailani 

dalam Kitab Tafsir al-Jailani),
19

 dalam penelitian ini dia 

mampu menghadirkan gambaran yang cukup baik terhadap 

Tafsir al-Jailany karya Syaikh „Abd Qadir al-Jailany. 

Penelitian ini berusaha untuk menelaah kembali keaslian 

(otentisitas) Tafsir al-Jailani yang diklaim oleh Syaikh 

Muhammad Fadhil sebagai buah tangan Syaikh „Abd al-Qadir 

al-Jailani. 

 . Irwan Masduki, pernah menulis sebuah artikel yang berjudul 

Tafsir Syaikh ‘Abd Al-Qadir Al-Jailani.
20

 Meski tulisan ini 

hanya sederhana, namun rasanya sedikit menggambarkan 

kepada pembaca mengenai Tafsir Jailani. Irwan menuturkan 
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beberapa pandangan akademisi mengenai keaslian tafsir. Ia 

juga mengurai tentang Epistemologi Tafsir Jailani, meski 

hanya sisipan di pembahasan akhir. 

 . Faiq Ihsan Anshori, tesis berjudul Hermeneutika Sufistik Tafsir 

Ishari ‘Abd al-Qadir al-Jailani.
21

 Tesis ini mengulas kerangka 

pikir pada bab iii, tentang kode etik penafsiran. Pada bab 

selanjutnya ia mencoba untuk membangun Metode Tafsir 

Ishari al-Jailani  malalui buku-buku primer karya Syaikh „Abd 

Qadir al-Jailani. 

 . Muhammad Awaludin dalam skripsinya yang berjudul Tafsir 

Sufi Syaikh ‘Abd Qadir Al-Jailani dalam  Kitab Al-Ghunyah Li 

Thalib  Thariq Al-Haqq Azza Wa Jalla.
22

 Meski sederhana, 

skripsi ini bisa dijadikan batu loncatan untuk melihat tafsir sufi 

ala Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>. 

E. Kerangka Teori 

Secara etimologis, Qolbun Sali>m berarti hati yang bersih dan 

sehat.
23

 Sedangkan menurut termonologis, Qolbun Sali>m secara universal  

adalah hati yang bersih dari semua syahwat yang bertentangan dengan 

perintah Allah SWT dan larangan-Nya, bersih dari semua syubhat yang 

bertentangan dengan wahyu Allah SWT, bersih dari penyembahan kepada 
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selain Allah SWT, bersih dari berhukum kepada selain Rasul-Nya, 

kecintaannya bersih untuk Allah SWT dan berhukum kepada Rasul-Nya; 

dalam takut kepada-Nya, berharap kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya, 

inabah (kembali) kepada-Nya, merendahkan diri kepada-Nya, 

mengutamakan keridhaan-Nya dalam semua kondisi, dan menjauh dari 

kemurkaan-Nya, karena itu semua adalah esensi ubudiyah yang tidak 

pantas diberikan kecuali kepada Allah saja.
24

 

Kata tafsir berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk isim 

masdar dari kata fassara serta terdiri dari huruf  fa, sim dan ra itu berarti 

keadaan jelas (nyata dan terang) dan memberikan penjelasan.
25

  Maka 

tafsir secara istila diartikan sebagai suatu hasil pemahaman atau penjelasan 

seorang penafsir terhadap al-Quran, yang dilakukan dengan metode atau 

pendekatan tertentu, sesuai dengan kemampuan manusia memahaminya. 

Menururt pendapat H. Abdul Mustaqim bahwa perbedaaan produk 

tafsir yang terjadi disebabkan secara umum oleh dua faktor yaitu internal 

dan eksternal. Internal yakni hal-hal yang ada di dalam internal teks itu 

sendiri. sedangkan ekternal adalah faktor-faktor yang berada diluar teks al-

Qur‟an yakni situasi dan kondisi yang melingkupi para mufassir sendiri 

dan para audiennya.
26
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Dalam buku Dinamika Sejarah al-Qur’an karya H. Abdul 

Mustaqim Madzhib al-Tafsir dibagi  menjadi tiga periode, yaitu: periode 

klasik (abad I-II H/ 6-7 M), periode pertengahan (abad III-IX H/ 9-15 M), 

periode modern kontemporer (abad XII-XIV H/ 18-21 M). Dalam buku ini 

Tafsir al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Jailani digolongkan sebagai 

tafsir abad pertengahan. Menurut pendapat Ibn al-Jauzi yang semasa 

dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa beliau lahir tahun 1 Ramadhan 

tahun 471 H atau 1077 M kemudian memimpin Madrasah dan Ribath  di 

Baghdad pada tahun 521 H dan sampai wafat pada tahun 561 H.
27

 Atas 

jerih payah perjuangan cucu syekh Abdul Qadir yang ke-25, yakni Dr. 

Muhammad Fadhil, dapat menemukan naskah tafsir yang hampir hilang 

selama 800 tahun dan baru ditemukan secara utuh di Vatikan. Manuskrip 

yang berisi 30 juz penuh tersimpan secara baik di perpustakaan. Dengan 

ditemukan manuskrip ini membuat dunia akademik dan pengamal tarekat 

terkagum-kagum dan bersyukur.
28

 Kemudian dicetak pada tahun 1998 oleh 

Markaz al-Jilani li al-Buhus al-Ilmiyyah Wa al-Tab’a Wa al-Nasyr 

Istanbul Turki. 

Karakteristik penafsiran di era pertengahan ditandai dengan 

bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir bil ma’tsur ke tafsir bil ra’yi. 

Dengan adanya penggunaan rasio semakin kuat, maka implikasinya 

muncul berbagai kitab tafsir yang diwarnai dengan corak dan 
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kecenderungan tafsir sesuai dengan disiplin ilmu dan mazhab ideologi para 

penafsirnya atau bahkan penguasa saat itu.
29

 Adanya nalar serta ijtihad 

yang kuat, muncullah kitab-kitab tafsir yang sangat beragam, mulai dari 

perfektif sastra, fikih, filsafat, teologi, sufi, ilmi dan lain sebagainya 

dengan seiring perkembangan zaman diwaktu itu.   

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai “Qolbun Sali>m” 

menurut Syaikh ‘Abd Qa>dir Ji>la>ni> dalam Tafsi>r Ji>la>ni> khususnya ayat-ayat 

tentang  Qolbun Sali>m. Dan mengenai relevansinya dalam kehidupan 

sekarang. Maka kerangka teori disini menggunakan metode tematik tokoh. 

F. Metode Penelitian 

Metode dalam arti yang luas merupakan cara bertindak menurut 

sistem atau aturan tertentu. Sedangkan dalam arti khusus adalah cara 

berpikir menurut aturan atau sistem tertentu.
30

 Inti pokok dari kegiatan 

penelitian merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan 

penafsiran yang benar.
31

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

   Jenis Penelitian 
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hlm. 41. 
31

 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metode Penelitian Filsafat 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penulis akan 

mencari informasi yang digunakan sebagai data dari dokumentasi 

perpustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong jenis penelitian 

library research dengan mengumpulkan data-data tertulis dan 

informasi yang berhubungan.
32

 Yang telah dipublikasikan seperti 

buku, jurnal, dan sebagainya yang membahas tentang tema terkait. 

   Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Diantara kedua sumber tersebut sumber 

primer mempunyai otoritas dan juga prioritas utama dibandingkan 

sumber sekunder yang hanya digunakan sebagai penunjang dari pada 

sumber primer. Adapun uraian lengkapnya adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-

Qur‟an (khususnya mengenai ayat tentang qolbun salim), dan 

kitab Tafsi>r Ji>la>ni>  karya Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni>.  

b. Sumber Sekunder 

Sumber Sekunder yaitu sumber lain selain dari sumber utama 

Tafsir Jailani yang membahas tentang tema yang sama untuk 

menambah keilmuan agar lebih luas pembahasannya. beberapa 

literatur yang terkait dengan qolbun sali>m seperti yang ada 

pada buku, kitab, jurnal, dan lain sebagainya.  
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   Metode Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini adalah library research, maka metode 

yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan 

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu melakukan penelusuran kepustakaan, kemudian mengkaji dan 

menelaah berbagai buku dan tulisan, baik berupa kitab tafsir sebagai 

refrensi utama maupun tulisan-tulisan para pakar dan ahli yang 

mempunyai relevansi dengan kajian penelitian ini.  

   Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dengan metode analisis deskriptif. 

Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai 

pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan 

interpretatif.
33

 Setelah data-data dari sumber primer maupun sekunder 

telah terkumpulkan, maka penulis mencoba mengolah dan menyajikan 

data tersebut dengan menggunakan metode tematik tokoh. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana ditulis oleh 

Abdul Mustaqim dalam bukunya “Metode Penelitian Al-Qur’an dan 

Tafsir”
34

 adalah: 

a. Menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi 

fokus kajian. 
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b. Menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya-karya 

Syaikh Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dan buku-buku lain yang terkait 

dengan penelitian ini. 

c. Mengklasifikasikan elemen-elemen penting terkait dengan kata 

qolbun sali>m dalam al-Qur‟an, siapakah orang bisa dikategorikan 

sebagai qolbun sali>m, bagaimana langkah-langkah manusia bisa 

mencapai qolbun sali>m. 

d. Mengkaji secara komprehensif penafsiran qolbun sali>m dalam 

al-Qur‟an menurut Syaikh Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> dengan 

metode deskriptif. 

e. Melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, ayat-ayat 

tentang qolbun sali>m lalu mencermati kelebihan dan kekurangan 

dari penafsiran tersebut. 

f. Menyimpulkan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan 

masalah sehingga menghasilkan pemahaman tentang penafsiran 

kata qolbun sali>m secara utuh dan sistematik. 

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

bahasa yang menjelaskan makna kata qolbun sali>m dan korelasi antara 

kata qolbun sali>m dalam al-Qur‟an dengan menggunkan kaidah-kaidah 

kebahasaan. Dengan metode analisis deskriptif tersebut bisa 

menggambarkan pemikiran Syaikh Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> tentang 

Qolbun Sali>m lewat penafsiran beliau dalam Tafsi>r Ji>la>ni>. 



   
 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

menguraikan pembahasan sistematis sebagai berikut. 

Pada bab satu merupakan pendahuluan, yang membahas tentang 

latar belakang masalah yang merupakan pokok masalah mengapa 

penelitian skripsi ini disusun. Rumusan masalah, tujuan dan signifikasi 

penelitian, kemudian telaah pustaka yang merupakan upaya penelusuran 

atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik utama. 

Selanjutnya metodologi penelitian merupakan langkah-langkah 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang ditempuh dalam 

penyusunan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang pengertian Qolbun Sali>m, ayat-ayat 

Qolbun Sali>m dalam al-Qur’an, klarifikasi ayat-ayat Qolbun Sali>m 

ditinjau dari segi turunnya, dan kajian Asba>b al-Nu>zul-nya. 

Bab ketiga berisi tentang biografi singkat Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-

Ji>la>ni. Bagian kedua mengenai gambaran umum Kitab Tafsi>r Ji>la>ni>, 

seperti; latar belakang penulisan Tafsi>r Ji>la>ni>, sejarah penemuan Tafsi>r 

Ji>la>ni>, kekhasan Tafsi>r Ji>la>ni>, penilaian ulama’ terhadap Tafsi>r Ji>la>ni>  

Bab empat merupakan inti dari penulisan ini, berisi tentang 

penafsiran ayat-ayat Qolbun Sali>m dalam Tafsi>r Ji>la>ni>, relevansi historis 

penafsiran Qolbun Sali>m di zaman Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni dan 

kontekstualisasi Qolbun Sali>m dalam al-Qur’an  



   
 

Bab kelima adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain kesimpulan, 

bab ini juga memuat saran-saran yang ditunjukkan kepada peneliti 

selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian kajian tafsir tematik 

tokoh tentang Qolbun Sali>m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam al-Qur’an kata qolbun sali>m ada dua ayat, yakni pada Surat 

asy-Syu’ara>’ ayat    dan as}-S}offa>t ayat   . Al-Ji>la>ni>  menafsirakan qolbun 

sali>m pada Surat asy-Syu’ara>’ dengan arti kemurnian hamba dalam 

beribadah kepada Allah, dan rid}o menerima setiap ketetapan-Nya, 

sedangkan pada Surat as}-S}offa>t dengan  arti manusia harus terhindar dari 

kebathilan dan kesesatan. 

Kekhasan Tafsi>r al-Ji>la>ni>  terletak pada cara penafsirannya Syaikh 

‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> yang bercorak sufistik. Setiap basmalah ada prolog 

tersendiri sesuai isi surat sebagai pembuka surat (fa>tihah as-su>rah) dan 

diakhir surat ada nasihat dan doa yang disebut penutup surat (kha>timah as-

su>rah). Tradisi seperti ini tidak seperti biasanya pada penafsiran al-Quran 

era-klasik. 

Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Ji>la>ni> hidup dalam lima pergantian 

penguasa Bani Abbasiyah di tahun 487 H – 561 H yang mengalami 

kekeruhan politik, sehingga penafsiran Qolbun Sali>m di waktu itu bisa 

dijadikan sebagai penyelamat antara para penguasa dan umat. 

Adanya krisis spiritual manusia di zaman sekarang, membutuhkan 

solusi pembenahan rohani seperti halnya ilmu tasawuf, agar manusia bisa 

mencapai Qolbun Sali>m. 



   
 

   
 

 

B. Saran 

Setelah penelitian ini selesai, penulis menyadari bahwa dalam 

pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga sangat 

mengharapkan saran yang sifatnya membangun dari Dosen Pembimbing 

Skripsi. Selain itu, penulis juga menyarankan bagi para pembaca dan 

peneliti selanjutnya, bahwa terdapat kata yang mirip atau semakna dengan 

kata Qolbun Sali>m yang bisa dikaji lebih lanjut untuk dijadikan sebagai 

skripsi. 

Terakhir, penelitian ini dilakukan dengan penuh perjuangan dan 

kesungguhan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT 

senantiasa meridhai setiap langkah dan perbuatan. Ami>n Ya> Muji>bassa>ili>n. 
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