
Pendek kata orang yang bersih hati itu, luar biasa 

nikmatnya, luar biasa bahagianya, dan luar biasa 

mulianya. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di 

akhirat kelak. Tidak rindukah kita memiliki hati 

yang bersih?

Silakan bandingkan dengan orang yang 

berperilaku sebaliknya : berhati busuk, semra-

wut, dan kusut masai. Wajahnya bermuram 

durja, kusam, dan senantiasa tampak resah dan 

gelisah. Kata-katanya bengis, kasar, dan ketus. 

Hatinya pun senantiasa dikotori buruk sangka, 

dendam kesumat, licik, tak mau kompromi, 

mudah tersinggung, tidak senang melihat orang 

lain bahagia, kikir, dan lain-lain penyakit hati 

yang terus menerus menumpuk, hingga sulit 

untuk dihilangkan. Tak berlebihan bila 

perilakunya pun menjadi hina dan nista, jauh dari 

perilaku terhormat, lebih dari itu, badannya pun 

menjadi mudah terserang penyakit. Penyakit 

buah dari kebusukan hati, buah dari ketegangan 

jiwa, dan buah dari letihnya pikiran diterpa aneka 

rona masalah kehidupan. Selain itu, akal 

pikirannya pun menjadi sempit dan bahkan lebih 

banyak berpikir tentang kezhali-man.

Oleh karenanya, bagi orang yang busuk hati 

sama sekali tidak ada waktu untuk bertambah 

ilmu. Segenap waktunya habis hanya digunakan 

untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada 

orang lain. Tidak mengherankan bila hubungan 

dengan Allah SWT pun menjadi hancur 

berantakan, ibadah tidak lagi menjadi nikmat 

dan bahkan menjadi rusak dan kering. Lebih rugi 

lagi, ia menjadi jauh dari rahmat Allah. Akibatnya 

pun jelas, do’a menjadi tidak ijabah (terkabul), 

dan aneka masalah pun segera datang 

menghampiri, naudzubil-laah (kita berlindung 

kepada Allah).

Ternyata hanya kerugian dan kerugian saja yang 

didapati orang berhati busuk . Betapa 

malangnya. Pantaslah Allah SWT dalam hal ini 

telah mengingatkan kita dalam sebuah Firman-

Nya : "Sesungguhnya beruntung-lah orang yang 

menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya meru-

gilah orang yang mengotorinya." (Q.S. Asy-Syam 

[91] : 9 – 10).

Ingatlah saudaraku, hidup hanya satu kali dan 

siapa tahu tidak lama lagi kita akan mati. Marilah 

kita bersama-sama berga-bung dalam barisan 

orang-orang yang terus memperbaiki diri, dan 

mudah-mudahan kita menjadi contoh awal 

bagaimana menjadikan hidup indah dan 

prestatif dengan bening hati, Insya Allah.

Wallohua’lam
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Dan, Subhanallah, lebih dari semua itu, 

kebeningan hatipun ternyata dapat membuat 

hubungan dengan Allah menjadi luar biasa 

manfaatnya. Dengan berbekal keyakinan yang 

mendalam, mengingat dan menyebut-Nya 

setiap saat, meyakini dan mengamalkan ayat-

ayat-Nya, membuat hatinya menjadi tenang 

dan tenteram. Konsekuensinya, dia pun 

menjadi lebih akrab dengan Allah, ibadahnya 

lebih terasa nikmat dan lezat. Begitu pula do’a-

do’anya menjadi luar biasa mustajabnya. 

Mustajab-nya do’a tentu akan menjadi solusi 

bagi persoalan-persoalan hidup yang dihada-

pinya. Dan yang paling luar biasa adalah 

karunia perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla 

di akhirat kelak, Allahu Akbar.

Al Huda buletin disebarluaskan secara gratis sebagai lahan 

dakwah menuju kehidupan yang lebih baik dengan ridho Alloh SWT

Buletin ini bisa Anda download di http://takusanka.wordpress.com
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