
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu, 

maka jika kamu membunuh, membunuhlah dengan baik, dan jika kamu

menyembelih, menyembelihlah dengan baik…(HR. Muslim).
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Pengrtian Ihsan:
• Ihsan berasal dari kata yangَحُسنََ artinya adalah berbuat baik,

sedangkan bentuk masdarnya adalah ,اِْحَسانَْ yang artinya
kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an mengenai hal ini.

• Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu
sendiri…” (al-Isra’: 7)

• “…Dan berbuat baiklah (kepada oraang lain) seperti halnya Allah 
berbuat baik terhadapmu….” (al-Qashash:77)

• Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas dengan mengatakan bahwa
kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan
kepada seluruh makhluk Allah SWT.

• Ihsan dianalogikan sebagai atap bangunan Islam (Rukun iman
adalah pondasi, Rukun Islam adalah bangunannya).

• Ihsan (perbuatan baik dan berkualitas) berfungsi sebagai pelindung
bagi bangunan keislaman seseorang. Jika seseorang berbuat ihsan,
maka amal-amal Islam lainnya atan terpelihara dan tahan lama
(sesuai dengan fungsinya sebagai atap bangunan Islam).



Pandangan Soal Ihsan
Kehidupan dunia hakikatnya adalah ujian bagi setiap

diri untuk mengetahui secara pasti siapa di antara kita
yang terbaik amalan hidupnya (QS al-Mulk: 2).

Dalam Islam, gradasi ihsan berada di atas Islam dan
iman. Oleh karena itu, seorang Muslim yang mampu
berbuat ihsan adalah Muslim yang sangat mulia di
hadapan Allah SWT.

Artinya, setiap Muslim di perintahkan berupaya
melakukan amalan-amalan terbaik yang dikehendaki
Allah SWT dalam situasi dan kondisi apa pun. Baik
dalam hal ibadah maupun mu’amalah



Pandangan soal Ihsan
Tatkala Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, dan di musuhi oleh kaum

kafir Quraisy, beliau sedikit pun tidak memiliki rasa dendam kepada mereka.

Bahkan, sekiranya ada kesempatan berbuat baik kepada mereka yang telah

menghina dan membecinya itu, Rasulullah SAW akan selalu berusaha menjadi

yang pertama melakukannya.

Ibn Abi Hatim dalam Tafsir Fath Al-Qadir, Imam Al-Syaukani

menuturkan bahwa suatu ketika Nabi Isa pernah ditanya tentang pengertian

ihsan. Nabi Isa menjawab, “Bukanlah perbuatan itu disebut ihsan jika kalian

membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu, tapi ihsan itu adalah

ketika kalian mampu berbuat baik justru kepada orang yang berbuat jahat

kepadamu.”

Syaikh Sholeh Alu Syaikh hafidzahullah menmberikan penjelasan

bahwa inti yang dimaksud dengan ihsan adalah membaguskan amal.



Dalil Qur’an Perintah berbuat Ihsan
“Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya

Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik”
(QS. Al-Baqarah 195 )

“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk
berbuat keadilan dan kebaikan”(QS. An-Nahl : 90)

 “Dan berkatalah kepada manusia dengan
perkataan yang baik” (QS. Al -Baqarah: 83 )

“Dan berbuat baiklah terhadap dua orang ibu
bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, tetangga dekat maupun yang jauh, teman
sejawat, ibnu sabil dan para hamba sahaya yang
kamu miliki” (QS. An -Nisa: 36).



Dalil Hadits Tentang berbuat ihsan
• Sabda Rasulullah saw ketika menjawab pertanyaan

malaikat Jibril tentang ihsan, lalu beliau menjawab
yang kemudian dibenarkan oleh Jibril sendiri. Beliau
mengatakan bahwa ihsan adalah:” Engkau menyembah
Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan apabila
engkau tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya
Dia melihatmu”(HR. Muslim)

• Pada kesempatan yang lain Rasulullah bersabda:
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada
segala sesuatu, maka jiak kamu membunuh,
membunuhlah dengan baik, dan jika kamu
menyembelih, menyembelihlah dengan baik…(HR.
Muslim).



Tingkatan Ihsan

• Pertama, tingkatan muroqobah.

Yakni seseorang yang beramal senantiasa merasa diawasi dan
diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. (lihat QS.
Yunus: 61)

• Kedua, tingkatan musyahadah

Tingkatan ini lebih tinggi dari yang pertama, yaitu seseorang
senantiasa memeperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan
seluruh aktifitasnya dengan sifat-sifat tersebut.



Keutamaan Ihsan
• “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang

bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan.”
(QS. An Nahl: 128).

• “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan
Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berbuat ihsan.”
(Al-Baqarah:195)



WUJUD ATAU ASPEK DALAM IHSAN

1. Ibadah
Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah, yaitu
dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti
shalat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara
yang benar, yaitu menyempurnakan syarat,rukun,
sunnah, dan adab-adabnya. Hal ini tidak akan
mungkin dapat ditunaikan oleh seoranghamba,
kecuali jika saat pelaksanaan ibadah-ibadah
tersebut ia dipenuhi dengan cita rasa yang sangat
kuat (menikmatinya), juga dengan kesadaran
penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya
hingga ia merasa bahwa ibadahnya selalu dilihat
dan diperhatikan oleh-Nya.



Ihsan dalam Sholat
• Ihsan dalam sholat adalah menjaga waktunya,

melaksanakan dengan memenuhi syarat dan
rukun-rukunnya, serta kesunahan-kesunnahanya,
dan ia berusaha khusyu’ agar ibadah sholatnya
bisa sah dan yang paling penting adalah diterima
oleh Allah….

• Bagaimana agar ibadah sholat kita diterima ?
a. Sholatnya bisa membuatnya tidak sombong
b. Sholatnya bisa membuatnya lebih peduli dengan

saudaranya (faqir miskin)
c. Sholatnya bisa mencegah dari perbuatan yang 

keji dan munkar.



Ihsan dalam Puasa ?
• Menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya,

memenuhi syarat dan rukunnya, menjalankan
kesunahannya, dan menjaga dari hal-hal yang
bisa membatalkannya, serta menjaga dari hal-hal
yang bisa merusak kualitas dan nilai ibadah
puasanya.

• Bagaimana agar puasa kita diterima ?
a. Perutnya puasa
b. Hati dan Fikirannya puasa
c. Matanya Puasa
d. Lisannya Puasa



Ihsan dalam haji?

• Melakasanakan ibadah haji dengan
meluruskan niatnya, menjalankan sesuai
dengan syarat dan rukunnya, menjalankan
keutamaannya, serta menghayati filosofinya.

• Bagaimana agar memperoleh haji Mabrur ?

> Kemabruran ibadah haji dilihat setelahnya,
kalau makin baik, berarti mabrur…., jangan
sampai berangkat “kayu” pulang jadi “arang”



2.  Muamalah
• Dalam bab muamalah, ihsan dijelaskan Allah Subhanahu

Wa Ta‟ala. pada surah An-Nisaa‟ ayat36, yang berbunyi
sebagai berikut, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukanNya dengan sesuatupun dan
berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat
maupun yang jauh, teman sejawat, ibnusabil dan hamba
sahayamu.”

• Berikut ini adalah mereka yang berhak mendapatkan ihsan
tersebut :

a. Ihsan kepada kedua orang tua
b. Ihsan kepada karib kerabat
c. Ihsan kepada anak yatim dan fakir miskind. Ihsan kepada

tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil
dan hamba sahayamu.”



3.  Akhlak
• Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari

ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat
ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah
seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadits yang
telah dikemukakan di awal tulisan ini, yaitu
menyembahAllah seakan-akan melihat-Nya, dan jika kita
tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnyaAllah
senantiasa melihat kita. Jika hal ini telah dicapai oleh
seorang hamba, maka sesungguhnyaitulah puncak ihsan
dalam ibadah.

• Pada akhirnya, ia akan berbuah menjadi akhlak atau
perilaku,sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan
dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan
karakternya.



• Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri
seseorang “yang diperoleh dari hasil maksimal
ibadahnya” maka kita akan menemukannya
dalam muamalah kehidupannya. Bagaimana ia
bermuamalah dengan sesama manusia,
lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan
bahkan terhadap dirinya sendiri.

• Berdasarkan ini semua, maka Rasulullah
mengatakan dalam sebuah hadits, “Aku diutus
hanyalah demi menyempurnakan akhlak yang
mulia.”



Ihsan kepada kedua orang tua
• “Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada
kedua orang tua Ibu Bapak”. (An-Nisa’:36).

• “...Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu
berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya.Jika salah seorang di antara keduanya atau
kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang mulia. “...dan
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku,
kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua
telah mendidik saya waktu kecil".”(Al Isra’:23-24)



Ihsan kepada kedua orang tua
• “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)

kepada dua orang Ibu Bapanya, Ibunya telah
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Maka
bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang Ibu
Bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu.”(Luqman: 14)

• “Katakan: Marilah kubacakan apa yang telah diharamkan
kepada kalian oleh Rabb kalian yaitu janganlah kalian
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah
kepada kedua orang tua.”(Al-An’am: 151)

• Juga dalam As-Sunnah, rasulullah bersabda:

“Keridhaan Rabb (Allah) ada pada keridhaan orang tua
dan kemurkaan Rabb (Allah) ada pada kemurkaan orang
tua”



INSAN KEPADA KAUM DHUAFA
1) Mengucapkan perkataan yang baik kepada

mereka (QS. An Nisaa’:8)

2) Memuliakan mereka (QS. An Nisaa:36)

3) Memelihara, mengasuh, dan mengurus mereka
secara patut (QS. An Nisaa:127)

4) Menggauli mereka sebagai saudaranya sendiri
(QS. al Baqarah:177)

5) Memberikan mereka nafkah (QS. al 
Baqarah:215)

6) Memberikan mereka harta (QS. al-Baqarah: 
177)



7) Memberikan mereka makan (QS. al-Insaan:8)

8) Memberi mereka sedekah (QS. al Baqarah:272), 
Memperbaiki tempat tinggal mereka dan
melindungi harta mereka (QS. al Kahfi:82)

9) Membela (QS. an Nisaa: 75)

10) Melindungi mereka dari kezaliman (QS. al 
Kahfi:79)

11) Mengobati mereka yang sakit (QS. Ali Imran:49)

12) Mengajak mereka makan bersama (QS. asy
Syuara:61)



13) Memberikan mereka pendidikan dan
pengajaran yang baik (QS. ‘Abasa:1-11)

14) Memelihara mereka dengan penuh kasih sayang
dan sopan santun (QS. al Israa:23)

15) Memaafkan dan berlapang dada pada mereka
(QS. an Nuur:22)

16) Mengucapkan perkataan yang sopan (QS. al 
Israa:23)

17) Memberi nasihat dan mendakwahkan mereka
(QS. yusuf:30-41)



GANJARAN JIKA BERBUAT BAIK KEPADA KAUM DHUAFA

1.  Allah menyebutnya sebagai orang yang berbakti, 
benar imannya, dan orang yang taqwa
kepadaNya. (Q.S. al Baqarah:177)

2.  Dipelihara dari kerusakan dan kehancuran, wajah
mereka jernih, dan hati memreka senantiasa
bergembira.

3.  Dimasukkan ke dalam surga. (al Insaan:7-12)
4.  Dihapus sebagian dosa mereka. (al Baqarah:271)
5.  Mendapat ridha Allah. (ar Ruum:38)
6.  Mendapat karunia, perlindungan, dan petunjuk dari

Allah.
7.  Hatinya puas dan termasuk orang yang bersyukur.
8. Termasuk golongan kanan (al Balad:18)
9. Sebagai orang yang telah melakukan pendakian

(perjuangan dijalan Allah) (al Balad:12-16)



Sanksi bagi yang tidak berbuat baik kepada dhu’afa

1. Berdosa besar (an Nisaa’:2)
2. Mendapat azab dunia akhirat (al Fajr:18-33)
3. Dimasukkan ke dalam api neraka (adz 

Dzaariyaat:15)
4. Mendapat siksa dalam neraka (al Fajr:15,23)
5. Menelan api sepenuh perutnya dan masuk ke

dalam api yang menyala-nyala (an Nisaa’:10)
6. Dicap sebagai pendusta agama (al Maa’uun:1)
7. Rezekinya dibatasi (al Fajr:15-16)
8. Dimasukkan ke dalam golongan kiri dan berada

dalam neraka yang ditutup rapat(al Balad;19-20)
9. Mendapat Teguran Allah (‘Abasa:1-2).


