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Kata Pengantar Pentahqiq 

Segala puji bagi Allah Swt. yang memutar balik hati dan pandangan. 
Dia memerintahkan kita agar berbuat ikhlas untuk-Nya, tawakkal dan 
taubat kepada-Nya. 

Kita bersyukur atas segala nikmat-Nya yang sangat besar. Kita 
memohon kepada Allah Swt. agar kita senantiasa mencintai ketaatan 
kepada-Nya dan mencari keridhaan-Nya. Kita juga memohon kepada-Nya 
agar menganugerahkan kesabaran kepada kita atas takdir-Nya. 

Salah satu anugerah Allah Swt. kepada kita adalah, Dia memberikan 
kemudahan kepada kita di Pusat Penelitian Ilmiah Abdul Warits al-Haddad 
yang bekerja sama dengan Maktabah Awlaad Asy-Syaikh li at-Turaats 
(Toko buku/percetakan ‘Awlaad Asy-Syaikh) untuk menerbitkan buku 
kecil ini yang sangat bermanfaat, yaitu “Seri Amalan-amalan Hati” karya 
Muhammad bin Shalih al-Munajjid, semoga Allah Swt. memberikan taufik 
kepadanya dan menjadikan ilmunya yang bermanfaat bagi para pembaca. 

Buku ini sangat bermanfaat sebab temanya adalah amalan-amalan hati 
yang merupakan salah satu dasar keimanan dan prinsip dalam agama. 

Amalan-amalan hati merupakan salah satu kewajiban dan ibadah yang 
sangat urgen. Amalan-amalan hati wajib dilaksanakan setiap saat bagi 
orang-orang yang mukallaf. Amalan-amalan hati juga merupakan salah 
satu cabang iman yang paling kuat. Jika kita tidak lagi memenaj (menata) 
hati maka keimanan kita akan hilang. Karena baiknya seluruh amal 
perbuatan bergantung pada baiknya hati. Amalan-amalan hati merupakan 
pangkal, sedangkan amalan-amalan organ-organ tubuh lainnya 
merupakan cabang. 

Al-Izzu bin Abdussalam –semoga Allah Swt. mencurahkan rahmat 
kepadanya- berkata, “Baiknya jasad bergantung pada baiknya hati. Dan 
rusaknya jasad bergantung pada rusaknya hati. Oleh karena itu, Nabi Saw. 
bersabda, 

كُلُّه ْضَغةٌ إِذَا َصلَُحْت َصلَُح الَْجَسدَوإِذَا فََسَدْت فََسَد , أَالَ َوإِنَّ ِفي الَْجَسِد م
كُلُّه الَْجَسد ,أَالَ َوِهَي الْقَلْب  

“Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila 
segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila 
segumpal darah itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, 
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bahwa segumpal darah itu adalah hati.’1 Maksudnya, apabila hati 
menjadi baik dengan (sebab) berbagai pengetahuan dan amal-amal 
yang baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik dengan ketaatan 
dan ketundukan. Namun apabila hati rusak sebab kejahilan dan 
berbagai amal yang tidak baik, maka seluruh tubuh akan menjadi 
rusak dengan kefasikan dan kemaksiatan.”2 

Mengenai amalan-amalan hati, Ibnu Taimiyah –semoga Allah Swt. 
mencurahkan rahmat kepadanya- berkata, “Amalan-amalan hati 
merupakan salah satu dasar keimanan dan prinsip dalam agama, seperti 
cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tawakkal kepada-Nya, berbuat ikhlas 
dalam ketaatan kepada-Nya, bersyukur kepada-Nya, bersabar atas 
keputusan-Nya, serta takut dan berharap kepada-Nya. Menurut para ulama 
bahwa semua perbuatan itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. 
Dalam hal ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, orang yang 
menzhalimi diri sendiri. Kedua, orang yang bersikap setengah-setengah 
(bimbang). Ketiga, orang yang segera melaksanakan segala kebajikan.”3 

Dia juga berkata, “Dasar agama adalah berbagai pengetahuan dan amal 
batiniah. Segala amal lahiriah tidak akan bermanfaat jika tanpa amal-amal 
batiniah, sebagaimana sabda Nabi Saw., “Ketahuilah, bahwa di dalam 
tubuh ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah 
seluruh tubuh. Apabila segumpal darah itu rusak maka rusaklah seluruh 
tubuh. Ketahuilah, bahwa segumpal darah itu adalah hati.” 

Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah r.a. berkata, “Hati sebagai raja 
sedangkan organ-organ tubuh yang lain sebagai tentaranya. Apabila raja 
berperangai buruk maka tentaranya juga berperangai buruk.’”4 

Dia juga berkata, “Menurut keseakatan orang-orang beriman bahwa 
seluruh aktivitas hati hukumnya adalah fardhu ‘ain. Barangsiapa yang 
tidak menata hatinya maka dia adalah seorang kafir atau munafik.”5 

Mengenai amalan-amalan hati, Ibnul Qayyim –semoga Allah swt. 
mencurahkan rahmat kepadanya- berkata, “Amalan hati, seperti cinta 
kepada Allah Swt., tawakkal, taubat, takut dan berharap kepada-Nya, 
berbuat ikhlas dalam beragama, sabar terhadap perintah, larangan dan 
takdir-Nya, ridha kepada-Nya, mencintai dan memusuhi orang lain 
karena-Nya, tunduk dan merendahkan diri kepada-Nya, yakin dengan-Nya 
serta berbagai amalan hati lainnya adalah amalan-amalan yang lebih wajib 
daripada amalan-amalan organ-organ tubuh (selain hati), dan juga 
merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh Allah Swt. Tanpa amalan-

                                                      
1

 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “Al-Iimaan,” hadits (52), Muslim dalam kitab “Al-
Musaaqaat,” hadits (1599). 

2
 “Qawaa’id al-Ahkaam” (1/167).  

3
 “Majmuu’ al-Fataawaa” (10/5-6) secara ringkas.  

4
 “Majmuu’ al-Fataawaa” (10/15). 

5
 Syarh hadits riwayat Abu Dzar “Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah 

mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku.” hal. 45.     
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amalan hati ini,  amalan organ-organ tubuh lainnya tidak akan 
memberikan manfaat atau hanya sedikit memberikan manfaat.”6 

“Amalan-amalan hati merupakan pangkal yang dituju, sedangkan 
amalan-amalan organ-organ tubuh lainnya merupakan cabang 
penyempurna. Kedudukan niat bagaikan ruh sedangkan amal (aktivitas) 
bagaikan jasad yang apabila terpisah dari ruh, maka jasad itu akan mati. 
Demikian juga amal perbuatan, apabila ia tidak diiringi dengan niat maka 
ia hanya gerakan (aktivitas) yang sia-sia. Mengetahui hukum-hukum hati 
lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum organ tubuh. Sebab 
hukum-hukum hati merupakan pangkal sedangkan hukum-hukum organ 
tubuh merupakan cabangnya.”7 

“Barangsiapa yang merenungkan sumber-sumber syariat niscaya akan 
dapat mengetahui korelasi antara amalan-amalan organ tubuh dengan 
amalan-amalan hati. Dia dapat mengetahui bahwa amalan-amalan organ 
tubuh tidak akan bermanfaat jika tanpa amalan-amalan hati, juga dapat 
mengetahui bahwa amalan-amalan hati itu lebih wajib atas seorang hamba 
daripada amalan-amalan organ tubuh. Jadi, ‘ubudiyyah (ketaatan) hati 
lebih besar dan lebih langgeng daripada ‘ubudiyyah organ-organ tubuh, 
sebab ‘ubudiyyah hati wajib dilaksanakan setiap saat.”8  

“Apabila amalan hati tidak dilaksanakan sedangkan dia masih meyakini 
kebenaran ajaran Islam, maka Ahlussunnah sepakat bahwa orang itu tidak 
lagi memiliki keimanan. Pembenaran terhadap ajaran Islam tidak akan 
berguna jika tanpa pelaksanaan amalan hati.”9 

Ibnu Muflih –semoga Allah swt. mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Baiknya hati merupakan pangkal segala kebaikan, sedangkan 
rusaknya hati merupakan pangkal segala kerusakan. Dalam “Shahiih al-
Bukhaari” dan “Shahiih Muslim” disebutkan sebuah hadits Rasulullah 
Saw., ‘Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila 
segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun apabila 
segumpal darah itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, bahwa 
segumpal darah itu adalah hati.’ Kita memohon kepada Allah Swt. agar 
memperbaiki hati kita dan hati saudara-saudara kita yang rusak. 
Ketahuilah, bahwa dengan amalan-amalan hati seperti tawakkal kepada 
Allah, bergantung kepada-Nya dan lain sebagainya (kita) dapat 
memperoleh kesembuhan yang tidak dapat (kita) peroleh dengan amalan-
amalan lainnya.”10 

Yang kami lakukan dalam seri ini adalah: 

                                                      
6

 “Madaarij as-Saalikiin” (1/101).  
7

 “Badaa’i al-Fawaa’id” (3/224). 
8

 “Badaa’i al-Fawaa’id” (3/230). 
9

 “Kitaab ash-Shalaah” hal. 54.  
10

 “Al-Aadaab asy-Syar’iyyah” (3/124). 
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- Materi “Seri Amalan-amalan Hati” ini berasal dari ceramah-ceramah 
yang direkam dalam pita kaset Syaikh Muhammad bin Shalih al-
Munajjid –semoga Allah Swt. memberikan kesejahteraan kepadanya 
dan menjadikan ilmunya bermanfaat. 

- Kami menyimak (ceramah dalam) kaset-kaset itu dan menelitinya. 

- Kami menyalin (ceramah dalam) kaset-kaset itu dan memberikan 
penomoran sehingga dapat mempermudah pembaca memahaminya 
(ceramah itu). 

- Kami menyebutkan nama surat dan nomor-nomor ayat al-Qur`an. 
Kami juga mentakhrij hadits-hadits (yang ada dalam ceramah itu) serta 
mencantumkan penilaian para ulama terhadap hadits-hadits itu, baik 
keshahihan maupun kedhaifannya. 

- Kami mencantumkan tanda-tanda di samping (di awal kalimat atau 
paragraph) untuk memperjelas tujuan. 

- Sudah maklum adanya bahwa gaya bahasa ceramah yang direkam 
dalam kaset-kaset berbeda dengan gaya bahasa tulisan atau bacaan. 
Maka kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki 
susunan kalimat (ceramah itu) agar sesuai dengan gaya bahasa tulisan. 

Akhirnya, setelah bersyukur kepada Allah Swt., kami mengucapkan 
terima kasih kepada siapa saja yang turut andil dalam menerbitkan “Seri 
Amalan-amalan Hati” ini. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada 
saudara Wisam Abdul Warits, Ali asy-Syaikh, Muhammad Ismail dan Abdul 
Aziz Musthafa. 

Semoga Allah Swt. mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi 
kita, Muhammad Saw. Untaian kata terakhir kami, “Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam.” 

 

Islam Mahmud Darbalah 

Direktur Pusat Penelitian Ilmiah ‘Abdul Warits’ 
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Mukaddimah 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan kesejahteraan 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad Saw., 
keluarga dan para sahabatnya. Wahai saudara-saudaraku, Assalaamu 
‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. 

Sebelum kita membahas buku ini, sebaiknya kita memohon kepada 
Allah Swt. agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi kita semua. Ini 
adalah buku yang sangat penting, sebab buku ini berkaitan dengan hati. 
Buku ini membahas amalan-amalan hati yang dapat menyelamatkan kita, 
seperti ikhlas, khauf (takut kepada Allah), rajaa’ (berharap kepada Allah), 
tawakkal, jujur, rasa malu, memohon ampunan, taubat dan lain 
sebagainya. 

Berbagai hal tersebut di atas merupakan dasar dan prinsip dalam 
kehidupan seorang muslim. Dia tidak dapat mengabaikannya, karena dia 
tidak akan selamat jika tanpa hal-hal tersebut di atas. 

Amalan-amalan hati telah menjadi pusat perhatian para ulama. Mereka 
menulis buku-buku mengenai amalan-amalan hati. Mereka mengawali 
tugasnya dengan memberikan peringatan kepada masyarakat dan 
menganjurkan kepada mereka untuk melaksanakan berbagai amalan hati 
itu. 

Untuk melaksanakan segala amalan hati diperlukan adanya 
kesungguhan dan perhatian. Menguasai berbagai amalan hati tidak seperti 
menguasai berbagai hal yang sifatnya lahiriah yang dapat diindera. 

Karena keselamatan (seseorang) bergantung pada amalan-amalan hati 
ditambah dengan amalan-amalan organ-organ tubuh lainnya yang pasti 
akan terjadi apabila amalan-amalan hati itu telah dilaksanakan dengan 
benar, sehingga tidak mungkin amalan-amalan hati yang telah 
dilaksanakan dengan baik tidak menghasilkan amalan-amalan organ tubuh 
yang baik. Sebab, apabila berbagai amalan hati telah dilaksanakan dengan 
baik maka berbagai amalan organ tubuh lainnya akan terlaksana dengan 
baik pula. 

Pada buku seri pertama ini kita membahas amalan hati yang paling 
penting, yaitu keikhlasan. 
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Keikhlasan 

Ikhlas merupakan hakikat agama dan kunci dakwah para rasul ‘alaihim 
as-salaam, sebagaimana firman Allah Swt.,  

ْخِلِصَني لَهوا اللََّه مدوا إِلَّا ِلَيْعبَنفَاءَوَما أُِمرالدِّيَن ح  
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan (berbuat ikhlas) kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah [98]: 5) 

Allah juga berfirman, 

الَْخاِلص أَالَ ِهللا الدِّْين 
“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari 
syirik).” (QS. Az-Zumar [39]: 3) 

Keikhlasan merupakan inti dan ruh suatu ibadah. Ibnu Hazm –semoga 
Allah Swt. mencurahkan rahmat kepadanya- berkata, “Niat adalah rahasia 
ketaatan. Niat dalam segala amal perbuatan bagaikan ruh dalam jasad. 
Dalam ketaatan, mustahil terdapat amal perbuatan yang tidak memiliki 
ruh. Karena amal perbuatan tanpa niat bagaikan jasad tanpa ruh, yaitu 
jasad yang mati.” 

Keikhlasan adalah dasar penerimaan atau penolakan segala amal 
perbuatan. Keikhlasan akan membawa kita kepada kemenangan atau pun 
kerugian. Keikhlasan merupakan jalan menuju surga atau pun jalan 
menuju neraka. Dengan mengamalkan keikhlasan maka kita akan dapat 
masuk surga. 

Arti Keikhlasan 

Kata khalasha, khuluush dan khalash artinya murni dan bebas dari 
campuran. Kata khalasha asy-syai’u artinya sesuatu itu menjadi murni. 
Kata khalashtu ilaa asy-syai’i artinya aku telah sampai ke tempat itu. Dan 
kata khulashah as-samin artinya lemak murni. 

Kata ikhlas memiliki arti bersih, murni dan bebas dari campuran. 
Sesuatu yang murni adalah sesuatu yang bersih yang bebas dari campuran, 
baik campuran yang bersifat abstrak atau pun non abstrak. 

Aklhlasha ad-diina lillaah (memurnikan ketaatan bagi Allah Swt.) 
berarti hanya bertujuan mencari keridhaan-Nya dan tidak berbuat riya’; 
memurnikan ketaatan dan membersihkannya (dari perbuatan riya) hanya 
bagi Allah Swt. 
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Al-Fairuuz berkata, “Akhlasha lillaah berarti tidak berbuat riya’.”11 

Kalimat ikhlas berarti kalimat tauhid. Al-Mukhlishuun (orang-orang 
yang ikhlas) adalah orang-orang pilihan yang mengesakan Allah Swt. 

Sedangkan arti ikhlas menurut istilah syara’ adalah sebagaimana 
dijelaskan oleh Ibnul Qayyim –semoga Allah Swt. mencurahkan rahmat 
kepadanya-, dia memberikan definisi bahwa ikhlas adalah hanya 
menjadikan Allah Swt. sebagai tujuan dalam melaksanakan ketaatan.12 
Maksudnya, hendaknya engkau hanya bertujuan mencapai keridhaan Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Ungkapan-ungkapan Para Ulama Terdahulu Dalam 
Mendefinisikan Kata Ikhlas 

- Hendaknya amal perbuatan dilakukan hanya karena Allah swt. saja 
bukan karena yang lain. 

- Hanya menjadikan Allah Swt. sebagai tujuan dalam melaksanakan 
ketaatan. 

- Memurnikan amal perbuatan dari perhatian makhluk. 

- Memurnikan amal perbuatan dari segala campuran.13  

Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengindahkan (tidak 
memperhatikan) sanjungan orang lain terhadapnya, karena dia hanya 
ingin menjaga kebaikan hatinya di hadapan Allah Swt., dan dia tidak ingin 
orang lain mengetahui sedikit pun amal perbuatan yang telah 
dilakukannya. Allah Swt. telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia,  

  َوَما أُِمروا إِلَّا ِلَيْعبدوا اللََّه مْخِلِصَني لَه الدِّيَن حَنفَاء 
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan (berbuat ikhlas) kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah [98]: 5) 

Allah Swt. juga berfirman kepada Nabi-Nya, 

   قُلِ اللََّه أَْعبد مْخِلًصا لَّه ِدينِي
“Katakanlah, ‘Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.’” 
(QS. az-Zumar [39]: 14) 

                                                      
11

 “Al-Qaamuus al-Muhiith” (797). 
12

 “Madaarij as-Saalikiin” (2/91).  
13

 Lihat “Madaarij as-Saalikiin” (2/91-92). 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  11

الَ , قُلْ إِنَّ َصالَِتي َونسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللِّه َربِّ الَْعالَِمَني
 َشرِيَك لَه َوبِذَِلَك أُِمْرت َوأََناْ أَوَّلُ الْمْسِلِمَني

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku,  hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu 
bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 
adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).’” 
(QS. al-An’aam [6]: 162-163) 

 َمْوَت َوالَْحَياةَ ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسن َعَملًاالَِّذي َخلََق الْ
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa 
di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun.” (QS. al-Mulk [67]: 2)  

Fudhail bin ‘Iyadh berkata, “‘Yang lebih baik amalnya’ artinya, yang 
paling ikhlas dan paling benar.” Ada seseorang yang bertanya kepada 
Fudhail, “Apa maksud ‘Yang paling ikhlas dan paling benar?’” Fudhail 
menjawab, “Apabila suatu amal perbuatan dilakukan dengan ikhlas tetapi 
amal perbuatan itu tidak benar, maka amal perbuatannya tidak diterima. 
Namun apabila amal perbuatan itu benar, tetapi tidak dilaksanakan dengan 
ikhlas, maka amal perbuatannya juga tidak diterima. Jadi, amal perbuatan 
akan diterima apabila dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Amal perbuatan 
yang dikerjakan dengan ikhlas adalah amal perbuatan yang dikerjakan 
hanya karena Allah Swt., sedangkan amal perbuatan yang benar adalah 
amal perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi.”14 Kemudian Fudhail 
membaca firman-Nya, 

َمن كَانَ َيْرجو ِلقَاء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلًحا َوالَ يْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه فَ
  أََحًدا

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya, maka 
hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan janganlah ia 
mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada tuhannya.” 
(QS. al-Kahfi [18]: 110) 

ْحِسنَو مهللا َوه ِديًنا مِّمَّْن أَْسلََم َوْجَهه َوَمْن أَْحَسن 
“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan 
kebaikan.” (QS. an-Nisaa [4]: 125)  

                                                      
14

 “Hilyah al-Auliyaa’” (8/95). 
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Maksudnya, adalah orang yang memurnikan tujuan dan amal 
perbuatannya hanya untuk Allah Swt. Ihsan artinya mengikuti sunnah Nabi 
Saw. 

Orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Swt. hendaknya 
berbahagia dengan balasan-Nya yang besar. Allah Swt. telah 
memerintahkan agar kita selalu bersama mereka,              

ونَ َوْجَههرِيدم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ يونَ َربَّهَواْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدع  
“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
menyeru tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap 
keridhaan-Nya.” (QS. al-Kahfi [18]: 28) 

 ِلَك َخْير لِّلَِّذيَن يرِيدونَ َوْجَه اللَِّه َوأُْولَِئَك هم الْمفِْلحونَذَ
“Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan 
Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. ar-
Ruum [30]: 38) 

َوَما ِلأََحٍد ِعنَده ِمن نِّْعَمٍة , ِذي يْؤِتي َمالَه َيَتَزكَّىالَّ, َوَسيَجنَّبَها الْأَْتقَى
 َولََسْوَف َيْرَضى, إِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه الْأَْعلَى, تْجَزى

“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, 
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk 
membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan 
suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia 
memberikan itu semata-maa) karena mencari keridhaan tuhannya 
yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.” 
(QS. al-Lail [92]: 17-21) 

Celaan Atas Perbuatan Riya’ dan Orang yang Berbuat Riya’ 

Allah Swt. mencela orang-orang yang berbuat riya’ dan Dia juga 
menjelaskan akibat dari perbuatan mereka, 

َمن كَانَ يرِيد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها نَوفِّ إِلَْيهِْم أَْعَمالَهْم ِفيَها َوهْم 
 أُْولَـِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَهْم ِفي اآلِخَرِة إِالَّ النَّار, ِفيَها الَ يْبَخسونَ

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 
perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan dari 
perbuatannya di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu 
tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di 
akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah 
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mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka 
kerjakan.” (QS. Huud [11]: 15-16) 

 ثُمَّ َجَعلَْنا لَه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَه رِيدمَّن كَانَ ي
 َجَهنََّم َيْصالَها َمذْموًما مَّْدحوًرا

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), 
maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki 
bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya Neraka 
Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.” 
(QS. al-Israa` [17]: 18) 

 َمن كَانَ يرِيد َحْرثَ الْآِخَرِة َنزِْد لَه ِفي َحْرِثِه َوَمن كَانَ يرِيد َحْرثَ
 الدُّْنَيا نؤِتِه ِمْنَها َوَما لَه ِفي الْآِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di  akhirat  maka akan  
Kami  tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang 
menghendaki keuntungan di dunia maka akan Kami berikan 
kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya 
suatu bahagian pun di akhirat.” (QS. asy-Syuuraa [42]: 20) 

َوالَ َتكُونواْ كَالَِّذيَن َخَرجواْ ِمن ِدَيارِِهم َبطًَرا َورِئَاء النَّاسِ َوَيصدُّونَ 
 َعن َسبِيلِ اللِّه َواللّه بَِما َيْعَملُونَ مِحيطٌ

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari 
kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada 
manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) 
Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.” (QS. al-Anfaal [8]: 47) 

Pujian Atas Perbuatan Ikhlas dan Orang yang Berbuat 
Ikhlas 

Kami telah jelaskan di atas bahwa Allah Swt. memuji orang-orang yang 
ikhlas. Allah Swt. juga bercerita mengenai penduduk surga, bahwa waktu 
hidup di dunia mereka selalu memberikan makan kepada orang-orang 
miskin hanya karena mengharapkan keridhaan-Nya, 

  إِنََّما نطِْعمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه لَا نرِيد ِمنكُْم َجَزاء َولَا شكُوًرا
“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 
mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan 
dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.” (QS. al-Insaan 
[76]: 9) 
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الَّ َخْيَر ِفي كَِثريٍ مِّن نَّْجَواهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعروٍف أَْو 
يِه إِْصالَحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك اْبَتَغاء َمْرَضاِت اللِّه فََسْوَف نْؤِت

 أَْجًرا َعِظيًما
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan 
perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan 
memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. an-Nisaa` [4]: 114) 

  َمن كَانَ يرِيد َحْرثَ الْآِخَرِة َنزِْد لَه ِفي َحْرِثِه 
“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat maka akan  
Kami  tambah keuntungan  itu  baginya.” (QS. asy-Syuuraa [42]: 20)  

Pada peperangan Uhud, Allah Swt. ingin membersihkan kaum 
mukminin dengan memberikan ujian, tamhiish (penyeleksian) dan 
peringatan. Dalam peperangan itu mereka membayarnya dengan darah, 
kematian dan luka-luka. Allah Swt. berfirman,            

 ِمنكُم مَّن يرِيد الدُّْنَيا َوِمنكُم مَّن يرِيد اآلِخَرةَ
“Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara 
kamu ada orang yang menghendaki akhirat.” (QS. Ali ‘Imraan [3]: 
125)  

 ترِيدونَ َعَرَض الدُّْنَيا َواللّه يرِيد اآلِخَرةَ
“Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah 
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).” (QS. al-Anfaal [8]: 67) 

Hadits yang sangat penting yang menjelaskan urgensi niat adalah telah 
diriwayatkan dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, 

  النِّيَّاِت َوإِنََّما ِلكُلِّ اْمرِئٍ َما َنَوىإِنََّما اَْألْعَمالُ بِ
“Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niat. Dan 
bagi setiap orang, apa yang ia niatkan.”15  

                                                      
15

  Diriwayatkan oleh Bukhari (1) dalam kitab “Bad’i al-Wahyi” bab “Bad’i al-Wahyi,” Muslim 
(1907) dalam kitab “Al-Imaarah” bab “Sabda beliau, ‘Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung 
pada niatnya,’ hadits riwayat Umar bin Khattab.”     
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Rasulullah Saw. mengajarkan kita agar berniat yang benar dalam 
melaksanakan berbagai aktivitas seperti shalat, puasa, jihad, haji, sedekah 
dan amal ibadah lainnya. 

Rasulullah Saw. juga mengajarkan kita,  

 َمْن غََزا ِفي َسبِْيلِ اِهللا َولَْم َيْنوِ إِالَّ ِعقَاالً فَلَه َما َنَوى

“Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, ia hanya berniat ingin 
mendapatkan ‘iqaal (tali yang digunakan untuk mengikat leher unta) 
maka ia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan saja.”16  

(Maksudnya, janganlah seorang mukmin yang berperang di jalan Allah 
berniat hanya untuk memperoleh sesuatu yang sangat remeh dan tidak 
berharga dibanding keridhaan Allah Swt. Keterangan penerj.). Karena 
manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka; sebagaimana 
Rasulullah Saw. bersabda,  

  إِنََّما يْبَعثُ النَّاس َعلَى نِيَّاِتهِْم
“Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka.”17 

Urgensi Keikhlasan 

1. Keikhlasan merupakan salah satu sebab keselamatan di akhirat. 

2. Dengan adanya keikhlasan hati akan menjadi tenang dan duka lara 
menjadi sirna.  

Rasulullah Saw. bersabda,  

َمْن كَاَنِت اَْألِخَرةُ َهمُّه َجَعلَ اُهللا ِغَناه ِفي قَلْبِِه َوَجَمَع لَه شملَه َوأََتْته الدُّْنَيا 
َق َعلَْيِه َوَمْن كَاَنِت الدُّْنَيا َهمُّه َجَعلَ اُهللا فَقَْره َبْيَن َعْيَنْيِه َوفَرَّ, َوِهَي َراِغَمةٌ

َولَْم َيأِْتِه ِمَن الدُّْنَيا إِالَّ َما قُدََِّر لَه لَهمش 

                                                      
16

 Diriwayatkan oleh Ahmad (22183), ad-Darimi (2417) dalam kitab “Al-Jihaad” bab 
“‘Barangsiapa yang berperang dan berniat ingin memperoleh sesuatu maka baginya hanya apa yang dia 
niatkan saja’ dari hadits riwayat Ubadah bin Shamit r.a.” Hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani 
dalam “Shahiih al-Jaami’ ash-Shaghiir” (6401). Ath-Thaibiy berkata, “‘Iqaal adalah tali yang digunakan 
untuk mengikat leher unta. Ungkapan ini adalah ungkapan yang bombastis yang bertujuan agar 
ghanimah (harta rampasan perang) tidak menjadi tujuan seorang muslim. Hendaknya seorang muslim 
yang berperang hanya untuk mencapai keridhaan Allah Swt. semata tanpa bercampur dengan tujuan-
tujuan duniawi lainnya, karena seseorang akan memperoleh apa yang diniatkannya.” Az-Zamakhsyari 
berkata, “Yang beliau maksudkan dengan ungkapan ‘iqaal itu adalah sesuatu yang tidak berharga dan 
remeh. Beliau menggunakan kata ‘iqaal sebagai perumpamaan atas sesuatu yang tidak berharga dan 
remeh.” Dari Faidh al-Qadiir karya al-Manawi (11247).   

17
 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4229), kitab “Az-Zuhd,” bab “An-Niyyah,” dari hadits Abu 

Hurairah r.a. Hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam “Shahiih al-Jaami’ ash-Shaghiir” 
(3379).      
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“Barangsiapa yang akhirat menjadi tujuannya maka Allah akan 
memberikan kekayaan di dalam hatinya, memudahkan urusannya 
dan dunia akan tunduk kepadanya. Dan barangsiapa yang dunia 
menjadi tujuannya maka Allah akan memberikan kemiskinan 
kepadanya, mempersulit urusannya dan hanya memperoleh bagian 
yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya.”18 

3. Keikhlasan adalah sumber rezeki, pahala dan berbagai kebajikan, 
sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,  

إِنََّك لَْن تْنِفْق َنفَقَةً َتْبَتِغي بَِها َوْجَه اِهللا إِالَّ أُجِّْرَت َعلَْيَها َحتَّى َما َتْجَعلُ ِفي فَمِّ 
 اْمَرأَِتَك

“Apabila engkau memberikan nafkah dengan tujuan memperoleh 
keridhaan Allah Swt. maka engkau akan mendapatkan pahala atas 
pemberian nafkah itu. Bahkan dengan memberikan makanan yang 
dimakan oleh istrimu (engkau akan diberikan pahala).” (HR. 
Bukhari)19 

4. Keikhlasan dapat menyelamatkan (seseorang) dari siksa yang pedih 
pada hari pembalasan, Rasulullah Saw. telah menyampaikan kepada kita 
bahwa api neraka akan lebih dahulu dinyalakan bagi orang-orang yang 
terdiri dari tiga macam orang yang secara zhahir telah mengerjakan segala 
amal perbuatan yang baik, yaitu orang yang bersedekah, qari’ (orang yang 
mempelajari al-Qur`an dan mengajarkannya) dan mujahid (orang yang 
berjihad di jalan Allah Swt.). Artinya, orang yang bersedekah 
menginfakkan hartanya hanya untuk dikatakan sebagai orang yang 
dermawan. Seorang qari’ mempelajari ilmu dan mengajarkannya (kepada 
orang lain) hanya untuk dikatakan sebagai orang yang alim. Seorang 
mujahid berjihad di jalan Allah hanya untuk dikatakan sebagai seorang 
pemberani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah bersabda,  

 نَِعَمه لٌ ِاْسَتْشَهَد فَأُِتَي بِِه فََعرَّفَهقَْضى َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَْيِه َرجإِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ ي
: قاَلَ. قَاَتلْت ِفْيَك َحتَّى اْسَتْشَهْدت: فََما َعِملَْت ِفْيَها؟ قَالَ: فََعَرفََها قَالَ

ثُمَّ أُِمَر بِِه فَسِحَب َعلَى , فَقَْد ِقْيلَ.  َجرِْيٌءكَذَّْبَت َولَِكنََّك قَاَتلَْت ِلأَنْ يقَالَ

                                                      
18

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2465) dalam kitab “Shifah al-Qiyaamah,” kitab “Az-Zuhd wa al-
Wara’,” dari hadits riwayat Anas bin Malik r.a. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna 
dengan hadits itu (4105), dalam kitab “Az-Zuhd,” bab “Al-Hamm bi ad-Dunyaa,” hadits riwayat Zaid 
bin Tsabit r.a. Hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam “Shahiih al-jaami’ ash-Shaghiir” 
(6510 dan 6516).        

19
 Diriwayatkan oleh Bukhari (56) dalam kitab “Al-Iimaan,” bab “‘Segala amal perbuatan 

hendaknya diiringi dengan niat yang benar dan hisbah (tujuan mengharapkan pahala dari Allah Swt.’”, 
Muslim (1628) dalam kitab “Al-Washiyyah bi ats-Tsulus,” hadits riwayat Sa’ad bin Abi Waqqash r.a.              
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َوَرجلٌ َتَعلََّم الِْعلَْم َوَعلََّمه َوقََرأَ الْقَْرآنَ فَأُِتَي بِِه . َوْجهِِه َحتَّى أُلِْقَي ِفي النَّارِ
 الِْعلَْم َوَعلَّْمته َوقََرأْت َتَعلَّْمت: فََما َعِملَْت ِفْيَها؟ قَالَ: فََعرَّفَه نَِعَمه فََعَرفََها قَالَ

كَذَّْبَت َولَِكنََّك َتَعلَّْمَت الِْعلَْم ِليقَالَ َعاِلم َوقََرأَْت الْقُْرآنَ : قَالَ. ِفْيَك الْقُْرآنَ
َو قَارِئقَالَ هِحَب َعلَى َوْجهِِه َحتَّى أُلِْقَي ِفي , فَقَْد ِقْيلَ. ِليثُمَّ أُِمَر بِِه فَس

 َوَرجلٌ َوسََّع اُهللا َعلَْيِه َوأَْعطَاه ِمْن أَْصَناِف الَْمالِ كُلِِّه فَأُِتَي بِِه فََعرَّفَه .النَّارِ
َما َتَركْت ِمْن َسبِْيلٍ تِحبُّ أَنْ يْنِفَق : فََما َعِملَْت ِفْيَها؟ قَاَلَ: نَِعَمه فََعَرفََها قَالَ

فَقَْد . كَذَّْبت َولَِكنََّك فََعلَْت ِليقَالَ هَو َجّواد: قَالَ. ِفْيَها إِالَّ أَْنفَقْت ِفْيَها لََك
 .ثُمَّ أُِمَر بِِه فَسِحَب َعلَى َوْجهِِه ثُمَّ أُلِْقَي ِفي النَّارِ, ِقْيلَ

‘Sesungguhnya orang yang pertama diadili pada hari kiamat adalah 
orang yang mati syahid. Orang itu didatangkan. Lalu diberitahukan 
berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya. Orang  itu 
mengenali nikmat-nikmat itu. Kemudian Allah ‘Azza wa Jalla 
bertanya, ‘Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?’ 
Orang itu menjawab, ‘Aku berperang di jalan-Mu demi mencari 
keridhaan–Mu hingga aku gugur sebagai syahid.’ Allah ‘Azza wa 
Jalla berfirman, ‘Engkau berdusta, engkau berperang agar dikatakan 
bahwa engkau adalah seorang pemberani dan itu telah dikatakan.’ 
Kemudian Allah Swt. memerintahkan (malaikat) agar orang itu di 
bawa ke neraka. Lalu orang itu diseret di atas wajahnya dan 
dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang telah 
mempelajari ilmu, mengajarkannya dan (pandai) membaca al-
Qur`an. Orang itu didatangkan. Lalu diberitahukan berbagai nikmat 
yang telah diberikan kepadanya. Dia mengenali nikmat-nikmat itu. 
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Apa yang engkau lakukan dengan 
nikmat-nikmat itu?’ Orang tersebut menjawab, ‘Aku telah 
mempelajari ilmu, mengajarkannya dan aku telah membaca al-
Qur`an demi mencari keridhaan-Mu.’ Allah ‘Azza wa Jalla 
berfirman, ‘Engkau berdusta, engkau telah mempelajari ilmu agar 
engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Engkau membaca al-
Qur`an agar engkau dikatakan sebagai seorang qari’, itu telah 
dikatakan.’ Kemudian Allah memerintahkan (malaikat) agar orang 
itu dibawa ke neraka. Lalu orang tersebut diseret di atas wajahnya 
dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian seseorang yang 
telah banyak diberikan harta oleh Allah. Orang itu didatangkan, lalu 
dia diberitahukan berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya. 
Dan dia mengenali berbagai nikmatnya itu. Allah ‘Azza wa Jalla 
berfirman, ‘Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?’ 
Dia menjawab, ‘Aku telah menginfakkan hartaku di jalan yang 
Engkau perintahkan.’ Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Engkau 
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berdusta, engkau melakukan itu (berinfak) agar dikatakan sebagai 
orang yang dermawan, itu sudah dikatakan.’ Kemudian Allah Swt. 
memerintahkan (malaikat) agar orang itu dibawa ke neraka. Lalu 
orang itu diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam 
neraka.’”20 

Ketika menyampaikan hadits tersebut di atas, Abu Hurairah pingsan; 
dia berbicara terbata-bata lalu jatuh pingsan. Kemudian ketika sadarkan 
diri, dia membasuh wajahnya dengan air. Begitulah yang terjadi setiap kali 
dia akan menyampaikan hadits itu hingga pada akhirnya dia dapat 
menyampaikan hadits tersebut dengan baik. Nabi Saw. bersabda kepada 
Abu Hurairah mengenai tiga orang itu,  

  أُولَِئَك الثَّالَثَةُ أَوَّلُ َخلْقِ اِهللا تْسعر بِهِم النَّار َيْوَم الِْقَياَمِة! َيا أََبا هَرْيَرةَ
“Wahai Abu Hurairah, tiga orang itu adalah makhluk Allah yang api 
neraka pertama kali dinyalakan bagi mereka pada hari kiamat 
nanti.” 

Jadi, api neraka pertama kali dinyalakan bukanlah orang yang telah 
melakukan pembunuhan, bukan orang yang melakukan zina, bukan 
pencuri, bukan orang yang melakukan homo seksual bukan pula peminum 
khamar tetapi api neraka dinyalakan bagi pembaca al-Qur`an, orang yang 
berdekah dan orang yang berjihad di jalan Allah Swt., sebab masalah yang 
sangat penting ini yaitu masalah keikhlasan. 

Tidak memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu merupakan suatu hal 
yang berbahaya. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda,  

َمْن َتَعلََّم ِعلًْما ِممَّا َيْبَتِغى بِِه َوْجَه اِهللا الَ َيَتَعلَّمه إِالَّ ِليِصْيَب بِِه َعَرًضا ِمْن 
 لَْم َيجِْد َعْرَف الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة, َعَرضِ الدُّْنَيا

“Barangsiapa menuntut ilmu yang seharusnya ia berniat mencari 
keridhaan Allah, tetapi ia berniat memperoleh ‘aradh (harta dunia 
atau kedudukan), maka pada hari kiamat dia tidak akan  
mendapatkan ‘arful jannah (wangi  surga).”21 Rasulullah juga 
bersabda,  

                                                      
20

 Diriwayatkan oleh Ahmad (8078), Muslim (1905) dalam kitab “Al-Imaarah” bab “‘Orang 
yang berperang dengan tujuan riya dan sum’ah akan masuk ke dalam neraka,’” Tirmidzi (2382) dan 
an-Nasa’i (3137), hadits riwayat Abu Hurairah r.a.     

21
 Diriwayatkan oleh Ahmad (8252), Abu Dawud (3664) dalam kitab “Al-Ilmi” bab “Menuntut 

ilmu dengan niat selain mencari ridha Allah Swt.,” Ibnu Majah (252) dalam “Muqadimah” bab “Al-
Intifaa’ bi al-‘Ilmi wa al’Amal bihi,” hadits riwayat Abu Hurairah r.a. 

Hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam “Shahiih al-Jaami’ ash-Shaghiir” (6159). 
Perkataan beliau “‘aradh” dengan difathahkan huruf ra’nya atau disukunkan berarti sebahagian harta 
atau kedudukan (duniawi). “‘Arful jannah”  dengan difathahkan huruf ‘ainnya dan disukunkan huruf 
ra’nya berarti wangi. Ini adalah ungkapan yang bombastis bahwa orang itu tidak akan masuk ke dalam 
surga. Sebab seseorang yang tidak mendapatkan wangi sesuatu, pasti tidak akan memperolehnya. Hadits 
ini berarti bahwa pada mulanya orang itu tidak masuk surga, kemudian Allah Swt. memerintahkan 
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علََماُء أَْوِلَيْصرَِف بِِه وجْوَه َمْن َتَعلََّم الِْعلَْم ِليَمارِى بِِه السُّفََهاُء أَْو ِليَبهِى بِِه الْ
 النَّاسِ إِلَْيِه فَهَو ِفي النَّارِ

“Barangsiapa yang mempelajari ilmu untuk berdebat dengan orang-
orang yang bodoh, atau untuk membanggakan diri di hadapan 
ulama atau untuk menarik perhatian orang-orang maka ia akan 
masuk ke dalam neraka.”22  

Jika demikian adanya, maka jelaslah bahwa keikhlasan dapat 
menyelamatkan seseorang dari beberapa kondisi yang tidak menyenangkan 
pada hari kiamat, pada hari ketika Allah Swt. berfirman kepada orang-
orang yang berbuat riya’,  

َهبْوا إِلَى الَِّذْيَن كُْنتْم تَراُءْونَ بِأَْعَماِلكُْم ِفي الدُّْنَيا فَاْنظُرْوا َهلْ َتجِدْونَ إذْ
 ِعْنَدهْم َجَزاء؟

“Pergilah kepada orang-orang yang kalian melakukan amal-amal 
perbuatan agar diperhatikan oleh mereka, lalu apakah kalian 
mendapatkan balasan dari mereka?”23  

Ini adalah salah satu hadits yang tercantum dalam Silsilah al-Ahaadiits 
ash-Shahiihah karya al-Albani. 

Keikhlasan juga dapat melindungi seseorang dari penghalangan atau 
pengurangan pahala (maksudnya, orang yang melakukan amal perbuatan 
dengan ikhlas pasti akan mendapat pahala dan pahala itu tidak akan 
dikurangi. Keterangan penerj.). Ada seseorang yang datang menemui 
Rasulullah lalu bertanya kepada beliau, “Bagaimana pendapatmu wahai 
Rasulullah, jika ada seseorang yang berperang (di jalan Allah) dengan niat 
mencari pahala dan puji oleh banyak orang?” Rasulullah menjawab, “Dia 
tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun.” Rasulullah mengucapkan 
jawaban itu sebanyak tiga kali. Kemudian beliau bersabda,  

  َملِ إِالَّ َما كَانَ لَه َخاِلًصا َواْبَتَغى بِِه َوْجَههإِنَّ اَهللا الَ َيقَْبلُ ِمَن الَْع
“Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan menerima suatu amal 
perbuatan seorang hamba kecuali yang dikerjakannya itu dengan 

                                                                                                                              
malaikat agar memasukkannya ke dalam surga, sebagaimana Allah Swt. memerintahkan malaikat untuk 
memasukkan orang-orang yang telah berbuat dosa ke dalam surga jika mereka mati dalam keadaan 
beriman. Dikutip dari kitab “‘Aun al-Ma’buud.”                      

22
 Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2655) dalam kitab “Al-Ilmi” bab “‘Hadits-hadits mengenai orang 

mencari keuntungan duniawi dengan ilmunya,” Ibnu Majah (253) dalam kitab “Al-Muqaddimah,” bab 
“Memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya,” dari hadits riwayat Abdullah bin Umar r.a., redaksi di 
atas adalah redaksi Ibnu Majah. Hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam “Shahiih al-Jaami’ 
ash-Shaghiir” (6384).      

23
 Diriwayatkan oleh Ahmad (23119), hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam 

“Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah” (2/634). 
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ikhlas (murni) bagi-Nya, dengan niat mencari keridhaan-Nya.” (HR. 
an-Nasa’i)24 

Diriwayatkan dari Ibnu Mikraz, salah seorang penduduk negeri Syam 
(Syiria) dari Abu Hurairah berkata bahwa ada seseorang yang bertanya 
kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada 
seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah dengan niat untuk 
memperoleh harta  duniawi?” Rasulullah menjawab, “Orang itu tidak akan 
mendapatkan pahala.” Jawaban tersebut tidak diterima oleh orang-orang 
pada saat itu. Lalu mereka berkata kepada si penanya, “Kembalilah kepada 
Rasulullah, barangkali engkau tidak mengerti apa yang disabdakan oleh 
beliau. Lalu orang itu pun kembali kepada Rasulullah dan bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang ingin 
berjihad di jalan Allah dengan niat untuk memperoleh kekayaan duniawi?” 
Rasulullah menjawab, “Dia tidak akan mendapatkan pahala.” Kemudian 
mereka berkata lagi kepada si penanya, “Kembalilah kepada Rasulullah!” 
Lalu orang itu bertanya kembali kepada Rasulullah untuk yang ketiga 
kalinya. Rasulullah menjawab, “Dia tidak akan mendapatkan pahala.” 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan al-Albani menilai bahwa hadits itu 
hasan.25  

Rasulullah Saw. bersabda, “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman,  

 هأََنا أَغَْنى الشَُّركَاُء َعنِ الشِّْرِك َمْن َعِملَ َعَمالً أَْشَرَك ِفْيِه َمِعي غَْيرِي َتَركْت
  كَهَوِشْر

‘Aku adalah Tuhan yang tidak memerlukan persekutuan. 
Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan dan dalam 
perbuatan itu ia menyekutukan Aku dengan selain-Ku, maka Aku 
akan membiarkan ia bersama sekutunya itu.’”26  

(Maksudnya, hendaknya dia meminta pahala dari sekutunya itu. 
Sedang  sekutunya tidak akan dapat memberikan pahala kepadanya. -
Wallaahu A’lam- Keterangan penerj.). 

5. Keikhlasan adalah dasar segala amalan hati. 

Keikhlasan adalah dasar segala amalan hati, sedangkan amalan organ-
organ tubuh lainnya hanya sebagai cabang dan penyempurna saja bagi 
amalan hati.                                                                                                                        

                                                      
24

 Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (3140) dalam kitab “Al-Jihaad” bab “Orang yang berperang 
dengan niat mencari pahala dan sanjungan’. Hadits itu dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam 
“Shahiih at-Targhiib wa at-Tarhiib.”   

25
 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2516) dalam kitab “Al-Jihaad bab Man Yaghzuu wa Yaltamisu 

ad-Dunyaa.” Hadits itu dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam “Shahiih at-Targhiib wa at-Tarhiib.”  
26

 Diriwayatkan oleh Muslim (2985) dalam kitab “Az-Zuhd wa ar-Raqaaiq” bab “Man Asyraka 
fii ‘Amalihi Ghaira Allaah,” hadits riwayat Abu Hurairah. 
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6. Salah satu manfaat keikhlasan adalah ia dapat memperbesar (pahala) 
amal yang kecil. 

Salah satu manfaat keikhlasan adalah ia dapat memperbesar pahala 
amalan yang kecil hingga pahala itu menjadi besar sebesar gunung. 
Sebaliknya, perbuatan riya’ dapat memperkecil pahala amal perbuatan 
yang besar sehingga amalan yang besar itu tidak bisa ditimbang bahkan 
hanya menjadi bagaikan debu yang berhamburan. Seperti dalam firman 
Allah Swt., 

  َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناه َهَباء مَّنثُوًرا
“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami 
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” (QS. Al-
Furqaan [25]: 23) 

Ibnu Mubarrak berkata, “Berapa banyak amal perbuatan yang kecil 
yang menjadi besar pahalanya disebabkan niat yang baik. Dan berapa 
banyak amal perbuatan yang besar menjadi kecil pahalanya disebabkan 
niat yang tidak benar.”27 

Kemudian, keikhlasan juga dapat melindungi seseorang dari godaan 
setan. Keikhlasan merupakan benteng yang sangat kuat. Setan berkata 
kepada Allah Swt. ketika dia berjanji pada dirinya bahwa dia akan 
menyesatkan hamba-hamba-Nya,                  

 إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنهم الْمْخلَِصَني
“Kecuali  hamba-hamba Engkau  yang mukhlis (ikhlas) di antara 
mereka.” (QS. al-Hijr [15]: 40)  

Jadi, jelaslah bahwa setan tidak akan dapat menyesatkan orang-orang 
yang menjadikan keikhlasan sebagai tameng. 

Ma’ruf al-Kurkhi berkata kepada dirinya sendiri, “Wahai diriku, 
berbuat ikhlaslah niscaya engkau akan selamat.”  

7. Memulai berbagai amalan yang baik (karya-karya tulis)  dengan 
membahas terlebih dahulu urgensi keikhlasan yang merupakan teladan 
dari salafusshalih. 

Pembahasan mengenai keikhlasan adalah pembahasan yang sangat 
penting, karena ini merupakan teladan dari para pendahulu kita. Mereka 
memulai karya-karya tulisnya dengan pembahasan mengenai niat. Bukhari 
memulai kitab shahihnya dengan hadits,  

  إِنََّما اَْألْعَمالُ بِالنِّيَّاِت 

                                                      
27

 “Siyar A’laam an-Nubalaa” (8/400). 
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“Sesungguhnya segala amal perbuatan adalah bergantung pada 
niatnya.”  

Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Barangsiapa yang ingin mengarang 
sebuah buku, hendaknya dia memulai pembahasan bukunya itu dengan 
hadits itu.” Maksudnya, hadits “Sesungguhnya segala amal perbuatan 
adalah bergantung pada niatnya.”  

8. Keikhlasan merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki 
berbagai kondisi yang sedang kita alami. 

Keikhlasan sangat penting karena kebanyakan orang mengalami 
keguncangan dalam diri mereka, baik status mereka sebagai da’i, pelajar 
dan lain sebagainya. Mereka semua mengalami keguncangan dalam 
dirinya. Karena mereka mengalami berbagai masalah sehingga mereka 
tidak mendapatkan keberkahan dan taufik, kecuali orang-orang yang 
dirahmati Allah Swt. Agama Islam dapat tegak sebab adanya para pejuang 
yang ikhlas. Dan ajaran agama Islam dapat disebarkan oleh para pelajar 
yang ikhlas. Keikhlasan adalah sesuatu yang sangat penting yang dapat 
menyelamatkan kita dari kondisi buruk yang kita alami sekarang ini. Umat 
Islam sekarang adalah umat yang terbelakang dan lemah, yang diserang 
dari barat dan timur. Apa penyebabnya? Penyebabnya sangat banyak, 
terutama adalah kehilangan suatu unsur yang sangat penting, yaitu 
keikhlasan. Keikhlasan menjadi (bagaikan) barang yang sangat langka. 
Seandainya terdapat keikhlasan niscaya kondisi tidak seburuk yang kita 
alami sekarang. Pada saat ini banyak sekali terdapat proyek yang mandul, 
lembaga-lembaga dari dakwah yang tercemari oleh perbuatan riya’ dan 
banyak sekali terdapat pergerakan Islam yang sangat besar yang memiliki 
anggota ribuan orang. Semua pergerakan itu hancur karena tidak adanya 
sifat ikhlas. Dan karena hanya bertujuan mencari keuntungan duniawi, 
kepemimpinan, jabatan dan harta. 

9. Keikhlasan merupakan syarat baiknya berbagai amal perbuatan. 

Sudah pasti suatu amal perbuatan menjadi baik apabila dikerjakan 
dengan ikhlas dan baik. Bagaimana niat seseorang menjadi benar jika dia 
tidak mengerti hakikat niat? Bagaimana orang niatnya benar dapat berbuat 
ikhlas jika dia tidak mengerti hakikat keikhlasan? Dan bagaimana seorang 
yang ikhlas dapat berbuat jika dia tidak mengerti hakikat ketulusan? 

10. Para ulama mengajarkan keikhlasan kepada masyarakat. 

Para ulama menganjurkan agar orang-orang mengajarkan ilmu 
keikhlasan kepada masyarakat. Ibnu Abi Jamrah adalah salah seorang 
ulama terkemuka, dia berkata, “Saya sangat berharap ada seorang faqiih 
(ulama) yang hanya bertugas mengajarkan kepada masyarakat tentang 
niat-niat dalam melakukan berbagai amal perbuatan mereka. Hendaknya 
seorang ulama itu hanya mengajarkan masalah-masalah niat saja. Sebab 
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kondisi buruk yang dialami oleh kebanyakan masyarakat adalah karena 
tidakadaannya keikhlasan.” 

Terjadinya berbagai kegagalan, ketiadaan taufik dan tertolaknya amal 
perbuatan disebabkan suatu masalah, yaitu ketidakberesan dalam 
penerapan ikhlas. Alangkah baiknya jika ada seseorang yang bertugas 
mengajarkan kepada masyarakat masalah yang sangat penting ini, yaitu 
keikhlasan dalam ibadah dan aktivitas mereka. 

11. Salah satu manfaat keikhlasan adalah dapat mengubah amalan-amalan 
yang mubah menjadi ibadah. 

Salah satu manfaat keikhlasan adalah, bahwa ia dapat mengubah 
amalan-amalan yang mubah menjadi ibadah sehingga orang yang 
megerjakannya dapat memperoleh derajat yang tinggi. Sebagai contoh, 
seandainya ada seseorang yang memakai minyak wangi pada hari Jum’at 
dengan niat mengikuti petunjuk Rasulullah Saw. ketika akan masuk masjid 
sebagai penghormatan terhadap rumah-rumah Allah Swt., atau dengan 
niat agar orang-orang yang shalat dan malaikat tidak terganggu maka dia 
akan mendapatkan pahala. Salah seorang ulama terdahulu berkata, “Aku 
selalu berniat setiap ingin melakukan aktivitas, baik ketika hendak makan, 
tidur dan masuk wc.” 

Berbagai aktivitas itu bisa diniatkan untuk bertaqarrub (mendekatkan 
diri) kepada Allah Swt.; karena segala sesuatu yang menjadi faktor penguat 
fisik dan penenang hati untuk menghadapi berbagai tugas adalah 
dianjurkan oleh syara’. 

Barangsiapa yang memakan makanan dengan niat agar fisiknya kuat 
menjalani ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala. Barangsiapa yang 
menikah dengan niat menjaga kesucian diri dan kesucian hati istrinya, 
maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian juga jika seseorang berniat 
agar mendapatkan keturunan yang menyembah Allah setelah dia wafat, 
maka dia akan mendapatkan pahala. Janganlah Anda meremehkan 
berbagai amalan yang mubah yang diniatkan untuk mendapatkan pahala 
dari Allah Swt., karena barangkali amalan yang mubah itulah yang 
menyelamatkan Anda pada hari pembalasan. 

Menurut fuqaha (para ulama), niat adalah sesuatu yang menjadi 
pembeda antara ibadah dan adat (kebiasaan), juga menjadi pembeda antara 
satu ibadah dengan ibadah lainnya. Tujuannya adalah mencari keridhaan 
Allah Swt.28 

Ketika kita membicarakan niat dalam tema keikhlasan ini, kita tidak 
bermaksud membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub, atau 
membedakan antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar. Jadi jelasnya, niat 
adalah yang membedakan antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Niat juga 
yang membedakan antara ibadah dan adat (kebiasaan).  Di sini kami tidak 
bermaksud membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Akan 

                                                      
28

 Lihat “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” hal. 85. 
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tetapi yang kami maksudkan dalam masalah niat ini adalah keikhlasan, 
yaitu mencari keridhaan Allah Swt. 

12. Keikhlasan merupakan salah satu penyebab kesucian hati dan penyebab 
diterimanya segala amal perbuatan. 

Keikhlasan dapat membersihkan hati dari rasa dendam dan dengki. 
Keikhlasan juga merupakan penyebab diterimanya suatu amal perbuatan, 
karena Rasulullah Saw. bersabda,  

  َبلُ ِمَن الَْعَملِ إِالَّ َما كَانَ لَه َخاِلًصا َواْبَتَغى بِِه َوْجَههإِنَّ اَهللا الَ َيقْ
“Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan seorang 
hamba kecuali yang dilakukannya itu dengan ikhlas dan dengan 
tujuan mencari keridhaan-Nya.”29 

13. Keikhlasan merupakan salah satu penyebab diampuninya dosa-dosa.                     

Keikhlasan merupakan salah satu penyebab diampuninya dosa-dosa. 
Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah berkata, “Suatu amal perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan penuh ikhlas akan menyebabkan dosa-
dosanya yang besar diampuni oleh Allah Swt. –seperti hadits mengenai 
bathaaqah-. Sebagai bukti, orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa 
besar yang mengucapkan “Laa ilaaha illa allaah, jika mereka mengucapkan 
kalimat syahadat itu dengan ikhlas maka ucapan mereka itu akan 
menghapus segala dosanya dan akan memberatkan sisi amal kebaikannya. 
Juga seperti seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor 
anjing, sehingga Allah Swt. mengampuni dosa pelacur itu. Dan seperti 
seseorang yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu (berupa duri, 
paku dan lain sebagainya) dari jalanan, maka Allah Swt. juga mengampuni 
dosanya.”30 

Bagaimana mungkin menyingkirkan dahan pohon dari jalanan dapat 
menyebabkan diampuninya dosa-dosa?! Hal itu sangat mungkin apabila 
perbuatan itu dilakukannya dengan ikhlas. Mungkinkah seorang wanita 
pelacur dosanya diampuni hanya karena memberikan air minum kepada 
seekor anjing?! Mungkin saja, sebab dia melakukannya dengan penuh 
keikhlasan yang hanya diketahui oleh Allah Swt. 

Perbuatan (memberikan minum kepada seekor anjing) yang jarang 
sekali dilakukan oleh orang-orang, telah dilakukan oleh wanita pelacur itu 
(dengan ikhlas). Demikian pula dengan orang yang mengucapkan kalimat 
syahadat dengan ikhlas, telah dilakukan oleh orang-orang yang telah 

                                                      
29

 Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (3140) dalam kitab “Al-Jihaad” bab “Man Ghazaa Yaltamisu al-
Ajra Wa adz-Dzikra,” hadits riwayat Abu Umamah al-Bahili r.a. Al-Manawi berkata dalam “Faidh al-
Qadiir,” “Hadits itu shahih, dan telah dishahihkan oleh Hakim.” Al-Mundziri berkata, “Sanad hadits itu 
jayyid (baik).” Al-Hafizh al-Iraqi berkata, “Sanad hadits itu hasan.” Ibnu Hajar berkata, “Sanad 
haditsnya jayyid.”    

30
 “Minhaaj as-Sunnah” (6/218) dengan sedikit perubahan. 
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mengerjakan dosa-dosa besar. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu 
dari jalanan juga telah dilakukan oleh seorang lelaki itu. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan berbagai amalan 
yang mubah. Keikhlasan dalam melakukan berbagai amalan yang mubah 
merupakan suatu hal yang sangat penting (dan harus kita lakukan) agar 
amalan-amalan yang mubah itu berubah menjadi ibadah. Kita semua 
melakukan berbagai amalan mubah tersebut. Seperti, tidak ada di antara 
kita seorang pun  yang tidak makan, tidak masuk wc, tidak menikah –
kecuali sedikit saja-, tidak mengenakan pakaian dan tidak memakai 
wewangian. Berbagai perbuatan pasti kita lakukan. Tidak ada seorang pun 
yang tidak berbelanja untuk keluarganya. Dia  pasti berbelanja untuk 
keluarganya. Dan tidak ada seorang pun yang tidak belajar di sekolah atau 
di universitas –kecuali sedikit saja-. Jika semua perbuatan mubah itu 
dilakukan maka Anda akan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda dapat 
memperoleh pahala atas perbuatan-perbuatan mubah itu? Anda dapat 
memperolehnya dengan niat yang benar, yaitu dengan penuh keikhlasan.                    

14. Keikhlasan dapat menghilangkan kesusahan. 

Berbagai keikhlasan akan hilang disebabkan adanya keikhlasan. Bukti 
atas kebenaran hal itu adalah hadits mengenai tiga orang yang terkurung 
di dalam gua karena sebongkah batu besar yang  menutupi mulut gua itu. 
Lalu Allah Swt. memberikan jalan keluar bagi mereka. Salah seorang di 
antara mereka ada yang ikhlas dengan berbakti kepada kedua orang tuanya 
(setiap hari) dari siang hingga malam hanya untuk mencari keridhaan-
Nya. Orang yang kedua dengan penuh ikhlas meninggalkan wanita yang 
mengajaknya berbuat zina. Dan orang yang ketiga adalah orang yang telah 
memberikan upah kepada pekerjanya (pegawainya) dan menaikkan 
upahnya itu. Dia  bersabar dan tetap melakukan perbuatan yang baik itu 
selama bertahun-tahun. Orang ketiga inilah yang amalannya paling besar. 
Kemudian masing-masing dari mereka berdoa, “Ya Allah, Engkau Maha 
Tahu bahwa aku melakukan perbuatan itu dengan tujuan agar mencapai 
keridhaan-Mu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami.” Lalu mereka 
diselamatkan oleh Allah Swt. sebab keikhlasan mereka. 

Keikhlasan bak sampan penyelamat. Dengan keikhlasan berbagai 
kesulitan (yang dialami oleh seseorang) akan dipermudah oleh Allah Swt. 
Bahkan segala kegundahan akan hilang, sehingga orang tersebut 
mendapatkan hikmah (pelajaran). Apabila seseorang berbuat ikhlas hanya 
karena Allah Swt. maka dia layak memperoleh taufik (petunjuk) untuk 
menempuh jalan yang benar,                               

 إن َتتَّقُواْ اللَّه َيْجَعل لَّكُْم فُْرقَاناً
“Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan 
pertolongan kepada kamu.” (QS. al-Anfaal [8]: 29) 

Salah satu doa Rasulullah Saw. adalah,  
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 ِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنَِكِاْهِدنِي ِلَما اْختِلَف ِفْي

“Ya Allah, dengan izin-Mu, maka berilah petunjuk kepadaku agar 
aku dapat mengetahui kebenaran yang diperselisihkan (oleh banyak 
orang).”31   

15. Keikhlasan dapat meninggikan derajat. 

Dengan keikhlasan, seseorang akan memperoleh pahala atas amal 
perbuatannya meskipun dia tidak mampu melaksanakannya dengan 
sempurna, bahkan dia dapat mencapai kedudukan para syuhada’ dan 
mujahid meskipun dia meninggal di atas kasur empuknya. Allah Swt. 
berfirman,  

ْوَك ِلَتْحِملَهْم قُلَْت الَ أَجِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّواْ َوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََت
 وَّأَْعينهْم َتِفيض ِمَن الدَّْمعِ َحَزًنا أَالَّ َيجِدواْ َما ينِفقُونَ

“Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka 
datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu 
kamu berkata, ‘Aku tidak memperoleh kendaraan untuk 
membawamu.’ Lalu mereka kembali, sedang mata mereka 
bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak 
memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.” (QS. at-Taubah [9]: 
92)  

Rasulullah Saw. bersabda,  

َحَبَسهم , إِنَّ أَقَْواًما َخلْفََنا ِفي الَْمِدْيَنِة َما َسلَكَْنا ِشْعًبا َوالَ َواِدًيا إِالَّ َوهْم َمَعَنا
ذْرالْع  

“Sesungguhnya banyak orang yang hanya berdiam di Madinah, 
tetapi mereka selalu bersama kita ketika kita berjalan di suatu 
lembah; mereka terhalang oleh suatu udzur.” (HR. Bukhari)32  

Dalam riwayat Muslim33 disebutkan,  

 إٍالَّ َشرِكُْوكُْم ِفي اَْألْجرِ

“...mereka ikut serta mendapatkan pahala bersama kalian.” 

                                                      
31

 Diriwayatkan oleh Muslim (770) dalam kitab “Shalaah al-Musaafiriin” bab “Ad-Du’aa’ fii 
Shalaah al-Lail wa Qiyaamih.”  

32
 Diriwayatkan oleh Bukhari (2839) dalam kitab “Al-Jihaad” bab “Man habasahum al-‘Udzru 

‘an al-Khauf,” dari hadits riwayat Anas bin Malik r.a. 
33

 Diriwayatkan oleh Muslim (1911) dalam kitab “Al-Imaarah” bab “Man Habasahu ‘an al-
Ghazwi maradh aw ‘Udzr Aakhar,” dari hadits riwayat Anas bin Malik r.a. 
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16. Dengan keikhlasan dapat memperoleh pahala. 

Seseorang akan memperoleh pahala jika dengan keikhlasan, meskipun 
dia melakukan kesalahan. Seperti seorang mujtahid, atau seorang alim atau 
seorang faqiih. Apabila ketika berijtihad, seorang mujtahid berniat 
mencurahkan segala kemampuannya dan mencari kebenaran karena Allah 
Swt., maka dia akan memperoleh pahala dan apabila ijtihadnya salah maka 
dia akan tetap memperoleh pahala atas ijtihadnya itu.              

17. Keikhlasan dapat menyelamatkan kita dari berbagai ujian. 

 Dengan keikhlasan, seseorang dapat selamat dari berbagai ujian. 
Keikhlasan juga dapat melindunginya dari hawa nafsu dan dari perbuatan 
jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik dan suka bermaksiat. 
Oleh karena itu, Allah Swt. menyelamatkan Nabi Yusuf a.s. dari bujukan 
wanita, yaitu salah seorang istri raja, sehingga dia tidak terjerumus kepada 
kefasikan dan kedurhakaan. Allah Swt. berfirman, 

 ْرَهانَ َربِِّه كَذَِلَك ِلَنْصرَِف َعْنهَولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّأَى ب
 السُّوَء َوالْفَْحَشاء إِنَّه ِمْن ِعَباِدَنا الْمْخلَِصَني

“Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan 
itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) 
dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya.  Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya 
kemungkaran dan kekejian.  Sesungguhnya Yusuf itu termasuk 
hamba-hamba Kami yang mukhlashiin (terpilih).” (QS. Yuusuf [12]: 
24) 

مَّْعلُوم ْم رِْزقونَ, أُْولَِئَك لَهم مُّكَْرمَوه ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ, فََواِكه 
“Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. 
Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-
surga yang penuh dengan kenikmatan.” (QS. ash-Shaffaat [37]: 41-
43) 

 Dengan keikhlasan maka berbagai kebajikan akan dilipat gandakan 
menjadi tujuh ratus kali lipat, bahkan menjadi berlipat-lipat ganda lagi dan 
Allah Swt. akan meneguhkan orang-orang yang berbuat ikhlas. 

Seyogyanya kita menjadi orang-orang yang berbuat ikhlas untuk 
mendapatkan berbagai manfaat tersebut di atas, karena semuanya itu 
diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang berbuat ikhlas. 
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Beberapa Hadits Nabi Saw. yang Menjelaskan Urgensi 
Keikhlasan 

Ada banyak sekali hadits Nabi Saw. yang berbicara tentang keikhlasan 
agar manusia memperhatikannya. Di antaranya yaitu: 

 Ikhlas dalam bertauhid 

Rasulullah Saw. bersabda,  

َما قَالَ َعْبد الَ ِالََه إِالَّ اُهللا قَطُّ إِالَّ فُِتَحْت لَه أَْبَواب السََّماِء َحتَّى َتفِْضي إِلَى 
  َما اْجتنَِب الْكَبِاِئرالَْعْرشِ

“Apabila seorang hamba mengucapkan “Laa ilaaha illa Allaah” 
dengan ikhlas maka pintu-pintu langit dibukakan baginya, selama 
dia menjauhi dosa-dosa besar.”34 

 Ikhlas ketika bersujud 

Rasulullah Saw. bersabda,  

بَِها َخِطْيئَةًَما ِمْن َعْبٍد َيْسج طَّ َعْنهاُهللا بَِها َدَرَجةً َوح ِهللا َسْجَدةً إِالَّ َرفََعه د 

“Apabila seorang hamba melakukan sekali sujud (dengan penuh 
ikhlas) maka Allah akan mengangkatnya satu derajat dan 
menghapuskan satu dosanya.”35 

 Ikhlas ketika berpuasa 

Rasulullah Saw. bersabda,  

 َمْن َصاَم َرَمَضانَ إِْيَماًنا َواْحِتَساًبا غُِفَر لَه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه

“Barangsiapa yang berpuasa (di bulan) Ramadhan dengan penuh 
keimanan dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka 
dosanya yang telah lalu akan diampuni.”36  

                                                      
34

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi (3590) dalam kitab “Ad-Da’awaat” bab “Du’aa Ummi Salamah,” 
hadits riwayat Abu Hurairah r.a. Setelah menyampaikan hadits itu Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits 
hasan gharib melalui redaksi ini.” Hadits tersebut dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam “Shahiih 
Al-Jaami’ ash-Shaghiir” (5647). 
      

35
 Diriwayatkan oleh Ahmad (21865), Muslim (488) dalam kitab “Ash-Shalaah” bab “Fadhl as-

Sujuud wa al-Hatsts ‘Alaih,” an-Nasa’i (1139), Ibnu Majah (1423) dari hadits riwayat Tsauban, seorang 
pembantu Rasulullah Saw.    
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Rasulullah saw. juga bersabda,  

 َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِْيلِ اِهللا َباَعَد اُهللا َوْجَهه َعنِ النَّارِ َسْبِعْيَن َخرِْيفًا

“Barangsiapa yang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan 
menjauhkan wajahnya dari api neraka selama tujuh puluh musim 
panas (khariif).”37 

 Ikhlas ketika mengerjakan shalat malam 

Rasulullah Saw. bersabda,  

  َمْن قَاَم َرَمَضانَ إِْيَماًنا َواْحِتَساًبا غُِفَر لَه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
“Barangsiapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan dengan mengharap pahala dari Allah, maka 
dosanya yang lalu akan diampuni.”38 

 Ikhlas ketika mencintai seseorang karena Allah Swt., ikhlas ketika 

bersedekah dan ikhlas meninggalkan hal-hal yang haram 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda,  

اُهللا ِفي ِظلِِّه َيْوَم الَ ِظلَّ إِالَّ ِظلُّه  مِظلُّهالَْعاِدلُ, َسْبَعةٌ ي َوَشابٌّ َنَشأَ ِفي , اِْلإَمام
َوَرجلٌ قَلْبه مَعلَّق ِفي الَْمَساجِِد َوَرجالَِن َتَحابَّا ِفي اِهللا اْجَتَمَعا , ِعَباَدِة َربِِّه

َرجلٌ َدَعْته اْمَرأَةٌ ذَاَت َمْنِصبٍ َوَجَمالٍ فَقَالَ إِنِّي أََخاف َو, َعلَْيِه َوَتفَرَّقَا َعلَْيِه
, َوَرجلٌ َتَصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى الَ َتْعلََم ِشَمالُه َما تْنِفق َيِمْينه, اهللا

لٌ ذَكََر اَهللا َخاِلًيا فَفَاَضْت َعْيَناهَوَرج 

“Ada tujuh (macam) orang yang dinaungi oleh Allah pada hari 
ketika tiada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu pemimpin yang 
adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada  Allah, 
seseorang yang hatinya terpaut pada masjid, dua orang yang saling 
                                                                                                                              
36

 Diriwayatkan oleh Bukhari (38) dalam kitab “Al-Iimaan” bab “Shaum Ramadhaan Ihtisaaban 
min al-Iimaan,” Muslim (160) dalam kitab “Shalaah al-Musaafiriin” bab “Targhiib fii Qiyaam 
Ramadhaan wa Huwa at-Taraawiih,” hadits riwayat Abu Hurairah r.a.  

37
 Diriwayatkan oleh Bukhari (2840) dalam kitab “Al-Jihaad” bab “Fadhl ash-Shawm fii 

Sabiilillaah,” Muslim (1153) dalam kitab “Ash-Shiyaam” bab “Fadhl ash-Shawm fii Sabiilillaah li Man 
Yuthiiquh,” hadits riwayat Abu Sa’id al-Khudri r.a.  

38
 Diriwayatkan oleh Bukhari (37) dalam kitab “Al-Iimaan” bab “Tathawwu’ Ramadhaan min 

Iimaan,” Muslim (760) dalam kitab “Sahalaah al-Musaafiriin” bab “Targhiib fii Qiyaam Ramadhaan wa 
Huwa at-Taraawiih,” hadits riwayat Abu Hurairah r.a.   
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mencintai, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, 
seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang 
berkedudukan dan sangat cantik, lalu lelaki itu berkata, 
‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah’, seseorang yang bersedekah, 
lalu dia merahasiakan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya dan 
seseorang yang berzikir mengingat Allah lalu air matanya 
berlinang.”39 

 Ikhlas ketika berangkat ke masjid 

Rasulullah Saw. bersabda,  

ف َعلَى َصالَِتِه ِفي َبْيِتِه َوِفي سْوِقِه َخْمًسا َصالَةُ الرَّجلِ ِفي الَْجَماَعِة تَضعَّ
َوذَِلَك أَنَّه إِذَا َتَوضَّأَ فَأَْحَسَن الْوضْوَء ثُمَّ َخَرَج إِلَى الَْمْسجِِد , َوِعْشرِْيَن ِضْعفًا

حطَّ َعْنه بَِها لَْم َيْخطُ خطَْوةً إِالَّ رِفَعْت لَه بَِها َدَرَجةً َو, الَ يْخرِجه إِالَّ الصَّالَةَ
فَإِذَا َصلَّى لَْم َتَزلْ الَْمالَِئكَةُ تَصلِّي َعلَْيِه َما َداَم ِفي مَصالَّه اللَّهمَّ َصلِّ , َخِطْيئَة
 َوالَ َيَزالُ أََحدكُْم ِفي َصالٍَة َما اْنَتظََر الصَّالَة, اَللَّهمَّ اْرَحْمه َعلَْيِه

“Shalat seseorang berjamaah pahalanya dilipatgandakan daripada 
shalat sendirian di rumah dan di pasar sebanyak dua puluh lima kali 
lipat. Sebab, apabila ia berwudhu lalu ia mengerjakan wudhu itu 
dengan sempurna kemudian ia berangkat ke masjid hanya untuk 
mengerjakan shalat, maka setiap langkahnya akan meninggikan 
derajatnya dan menghapuskan dosanya. Kemudian apabila ia 
mengerjakan shalat, para malaikat senantiasa memohonkan 
amupunan untuknya selama ia masih berada di tempat shalatnya. 
Para malaikat berkata, ‘Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. 
Salah seorang dari kalian senantiasa dalam shalat selama ia menanti 
shalat berikutnya.”40 

 Ikhlas mencari mati syahid 

Rasulullah Saw. bersabda,  

  ِشِهَمْن َسأَلَ اَهللا الشََّهاَدةَ بِِصْدقٍ َبلََغه اُهللا َمَنازِلَ الشَُّهَداِء َوإِنْ َماَت َعلَى ِفَرا
                                                      
39

 Diriwayatkan oleh Bukhari (660) dalam kitab “Al-Adzaan” bab “Man Jalasa fii al-Masjid 
Yantazhiru ash-Shalaah wa Fadhl al-Masaajid,” Muslim (1031) dalam kitab “Az-Zakaah” bab “Fadhl 
Ikhfaa ash-Shadaqah,” hadits riwayat Abu Hurairah r.a.   

40
 Diriwayatkan oleh Bukhari, redaksi itu adalah redaksi Bukhari (647) dalam kitab “Al-Adzaan” 

bab “Fadhl shalaah al-Jamaa’ah, Muslim [649] Kitaab al-Masajid” bab “Fadhl Shalaah al-Jamaa’ah wa 
Bayaan at-Tasydiid fii at-takhlalluf ‘Anhaa,” hadits riwayat Abu Hurairah r.a. 
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“Barangsiapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan tulus 
maka Allah akan memasukannya ke dalam golongan para syuhada 
walaupun ia mati di atas kasurnya.”41 

 Ikhlas dalam mengurus jenazah 

Rasulullah Saw. bersabda,  

إِْيَماًنا َواْحِتَساًبا َوكَانَ َمَعه َحتَّى يَصلَّي َعلَْيَها َوَيفْرغُ َمنِ اتََّبَع َجَناَزةَ مْسِلمٍ 
َوَمْن َصلَّى , ِمْن َدفْنَِها فَإِنَّه َيْرجِع ِمَن اَْألْجرِ بِِقْيَراطَْينِ كُلُّ ِقْيَراطٌ ِمثْلَ أُحٍد

 َراٍطَعلَْيَها ثُمَّ َرَجَع قَْبلَ أَنْ تْدفََن فَإِنَّه َيْرجِع بِِقْي

“Barangsiapa yang mengurus jenazah seorang muslim dengan penuh 
keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Swt. dan ia tetap 
bersama jenazah itu hingga dishalatkan dan dikuburkan, maka ia 
kembali dengan membawa pahala sebanyak dua qirath. Satu 
qirathnya sebesar gunung Uhud. Barangsiapa yang menshalatkan 
(jenazahnya) kemudian ia kembali sebelum jenazah itu dikuburkan, 
maka ia kembali membawa pahala sebanyak satu qirath.”42 

 Ikhlas dalam bertaubat 

Sebab keikhlasan inilah, Allah Swt. menerima taubat seseorang yang 
telah membunuh seratus jiwa. Malaikat pemberi rahmat juga akan 
menerima orang itu. Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Nabi 
Saw. bersabda,  

فََسأَلَ َعْن أَْعلَمِ أَْهلِ , كَانَ ِفْيَمْن كَانَ قَْبلَكُْم َرجلٌ قََتلَ ِتْسَعةً َوِتْسِعْيَن َنفًْسا
إِنِّه قََتلَ ِتْسَعةً َوِتْسِعْيَن َنفًْسا فََهلْ لَه ِمْن : اَْألْرضِ فَدلَّ َعلَى َراِهبٍٍ فَأََتاه فَقَالَ

ثُمَّ َسأَلَ َعْن أَْعلَمِ أَْهلِ اَْألْرضِ فََدلَّ , فَكَمَّلَ بِِه ِمائَةٌفَقََتلَه , الَ: َتْوَبٍة؟ فَقَالَ
َوَمْن , َنَعْم: إِنِّه قََتلَ ِمائَةَ َنفْسٍ فََهلْ لَه ِمْن َتْوَبٍة؟ فَقَالَ: َرجلٍ َعاِلمٍ فَقَالَ َعلَى

 َوكَذَا فَإِنَّ بَِها أَُناًسا َيْعبدْونََ اَهللا َيحْولُ َبْيَنه َوَبْيَن التَّْوَبِة؟ ِاْنطَِلْق إِلَى أَْرضِ كَذَا
فَاْنطَلََق َحتَّى إِذَا . َوالَ َتْرجِع إِلَى أَْرِضَك فَإِنََّها أَْرض سْوء, فَاْعبد اَهللا َمَعهْم

الَْمْوت الطّرِْيقِ أََتاه َعذَابِفَاْخَتَصَمْت ِفْيِه َمالَِئكَةُ الرَّْحَمِة َوَمالَِئكَةُ الْ. نِْصف .
                                                      
41

 Diriwayatkan oleh Muslim (1909) dalam kitab “Al-Imaarah” bab “Istihbaab Thalab asy-
Syahaadah fii Sabiilillaah,” hadits riwayat Sahal bin Hanif r.a.  

42
 Diriwayatkan oleh Bukhari (47) dalam kitab “Al-Iimaan” bab “Ittibaa’ al-Janaa-iz min al-

Iimaan,” Muslim (945) dalam kitab “Al-Janaa-iz” bab “Fadhl ash-Shalaah ‘alaa al-Janaa-iz wa 
Ittibaa’haa,” hadits riwayat Abu Hurairah r.a. 
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َوقَالْت َمالَِئكَة . َجاَء َتاِئًبا مقْبِالً بِقَلْبِِه إِلَى اهللا: فَقَالَْت َمالَِئكَةُ الرَّْحَمِة
, فَأََتاهْم َملَك ِفي صْوَرة آَدِمي فََجَعلُْوه َبْيَنهْم. إِنَّه لَْم َيْعَملْ َخْيًرا قَطُّ: الَْعذاَب
فَقَاسْوه فََوَجدْوه . َألْرَضْينِ فَإِلَى أَيِِّتهَِما كَانَ أَْدَنى فَهَو لَهِقْيسْوا َما َبْيَن اْ: فَقَالَ

  .فَقََبَضْته َمالَِئكَةُ الرَّْحَمِة, أَْدَنى إِلَى اَْألْرضِ الَِّتى أََراَد
 

“Dahulu kala ada seseorang yang telah membunuh sembilan puluh 
sembilan jiwa. Lalu orang itu bertanya tentang seseorang yang paling 
alim di bumi ini. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Maka ia 
datang menemui rahib itu. Orang mengatakan bahwa ia telah 
membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah masih dapat 
bertaubat. Rahib menjawab, ‘Tidak.’ Lalu ia membunuh rahib itu. 
Maka jumlah jiwa yang telah dibunuhnya menjadi seratus jiwa. 
Kemudian ia bertanya tentang seseorang yang paling alim di bumi 
ini. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang alim. Ia menjelaskan kepada 
orang alim itu bahwa ia telah membunuh seratus jiwa apakah ia 
masih dapat bertaubat. Orang alim itu menjawab, ‘Ya. Tidak ada 
yang menghalangimu bertaubat. Maka pergilah ke suatu tempat. Di 
tempat itu engkau akan mendapati orang-orang yang beribadah 
kepada Allah Swt. Beribadahlah bersama mereka dan jangan kembali 
ke negerimu, sebab negerimu itu adalah negeri yang penuh 
kejahatan.’ Kemudian orang itu pun berangkat. Ketika sampai di 
tengah perjalanan, orang itu meninggal dunia. Maka malaikat 
pemberi rahmat dan malaikat adzab berselisih. Malaikat pemberi 
rahmat berkata, ‘Dia berangkat dalam keadaan bertaubat menghadap 
Allah Swt. dengan sepenuh hati.’ Malaikat pemberi adzab berkata, 
‘Orang itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun.’ Lalu 
datanglah malaikat dengan wujud manusia, dan berkata, ‘Hitunglah 
jarak antara tempat ia mati dan negeri yang ia tuju. Juga hitunglah 
jarak antara tempat ia mati dan negeri yang ia tinggalkan. Jika ia 
lebih dekat ke negeri yang ia tuju maka malaikat rahmat berhak 
membawanya. Jika ia lebih dekat ke negeri yang ia tinggalkan maka 
malaikat adzab berhak membawanya. Maka Malikat-malaikat itu 
pun mengukur jarak, dan mereka mendapati bahwa ia lebih dekat ke 
negeri yang ia tuju. Maka malaikat rahmat pun membawanya.”43 

 Terkadang seseorang harus mengucapkan apa yang dia niatkan agar 

pahalanya bertambah 

                                                      
43

 Diriwayatkan oleh Bukhari (2470) dalam kitab “Ahaadiits al-Anbiyaa,” bab “hadiits al-Ghaar,” 
Muslim (2766) redaksi ini adalah redaksi Muslim, dalam kitab “At-Taubah,” bab “Qabuul taubah al-
Qaatil Wa In Katsura Qatluh,” hadits riwayat Abu Sa’id al-Khudri.    
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Terkadang seseorang perlu mengucapkan apa yang dia niatkan agar 
pahalanya bertambah. Misalnya, ada seseorang yang tidak memiliki harta, 
lalu dia berkata, “Seandainya aku memiliki harta seperti Fulan, maka aku 
akan melakukan (kebaikan) seperti yang dilakukan olehnya.” 

Rasulullah Saw. bersabda,  

َعْبد َرَزقَه اُهللا َماالً َوِعلًْما فَهَو َيتَِّقي ِفْيِه َربَّه َوَيِصلُ ِفْيِه : إِنََّما الدُّْنَيا ِلأَْرَبَعِة َنفَرٍ
َوَعْبد َرَزقَه اُهللا ِعلًْما َولَْم . َضلِ الَْمَنازِلِفََهذَا بِأَفْ, َرِحَمه َوَيْعلَم ِهللا ِفْيِه َحقًّا
لَْو أَنَّ ِلي َماالً لََعِملْت ِفْيِه بَِعَملِ فُالٍَن فَهَو : َيقُْولُ, َيْرزقْه َماالً فَهَو َصاِدق النَِّيِة

قْه ِعلًْما فَهَو يْخبِطُ ِفي َوَعْبد َرَزقَه اُهللا ِماالً َولَْم َيْرز. فَأَْجرهَما َسَواٌء, بِنِيَِّتِه
الَ َيتَِّقي ِفْيِه َربَّه َوالَ َيِصلُ بِِه َرِحَمه َوالَ َيْعلَم ِهللا ِفْيِه َحقًّا فََهذَا , َماِلِه بَِغْيرِ ِعلْمٍ
 ِلي َماالً لَْو أَنَّ: َوَعْبد لَْم َيْرزقُه اُهللا َماالً َوالَ ِعلًْما فَهَو َيقُْولُ. أَْخَبثُ الَْمَنازِلِ

 لََعِملْت ِفْيِه بَِعَملِ فُالٍَن فَهَو بِنِِيَِّتِه فَوِْزرهَما َسَواٌء

“Sesunguhnya di dunia itu ada empat macam golongan orang. 
Pertama, seorang hamba yang diberikan harta dan ilmu. Lalu  ia 
bertakwa kepada Allah Swt. dalam mempergunakan harta itu. Ia 
menggunakan hartanya untuk menjalin kekerabatan dan mengetahui 
bahwa di dalamnya ada hak Allah Swt. Maka ini adalah tingkatan 
tertinggi. Kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Swt. namun 
tidak diberikan harta. Ia memiliki niat yang tulus. Ia berkata, 
‘Seandainya aku memiliki harta niscaya aku akan berbuat (kebaikan) 
seperti yang dilakukan oleh Fulan.’ Dengan niatnya yang tulus itu 
maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala Fulan. 
Ketiga, seorang hamba yang diberikan harta namun tidak diberikan 
ilmu. Ia menghamburkan (membuang-buang) hartanya tanpa 
menggunakan ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Allah Swt. dalam 
mempergunakan harta itu, ia tidak mempergunakannya untuk 
menjalin kekerabatan dan ia tidak mau tahu bahwa di dalam 
hartanya itu ada hak Allah Swt. Maka ini adalah tingkatan yang 
paling buruk. Keempat, seorang hamba yang tidak diberikan harta 
juga tidak diberikan ilmu. Ia berkata, ‘Seandainya aku memiliki harta 
niscaya aku akan melakukan (perbuatan buruk) seperti yang 
dilakukan oleh Fulan.’ Dengan niat yang buruk itu, maka ia 
mendapatkan dosa yang sama dengan dosa Fulan.’”44 

                                                      
44

 Diriwayatkan oleh Ahmad (17570), Tirmidzi (2325) dalam kitab “Az-Zuhd” bab “Maa Jaa-a 
fii Matsal ad-Dunyaa matsal Arba’ah Nafar,” Ibnu Majah (4228) dalam kitab “Az-Zuhd” bab “An-
Niyyah,” hadits riwayat Abu Kabsyah al-Anmari. Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” 
Syaikh al-Albani menilai shahih hadits itu dalam “Shahiih al-Jaami’ ash-Shaghiir” (3034).   
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Beberapa Kisah Mengenai Orang-orang yang Berbuat 
Ikhlas 

Dalam sejarah umat Islam, banyak sekali terdapat orang-orang yang 
telah berbuat ikhlas. Perjalanan hidup mereka merupakan contoh dan 
teladan yang patut ditiru oleh generasi yang akan datang setelah mereka. 
Oleh karena itu, Allah Swt. mengekalkan perjalanan hidup mereka agar 
diteladani oleh generasi saat ini. Mereka adalah para nabi. Terutama Nabi 
Muhammad Saw. 

Kemudian para sahabat nabi. Terutama para sahabat Nabi Muhammad 
yang telah membebaskan (menaklukkan) berbagai negeri dengan 
keikhlasan mereka sehingga sangat banyak orang yang memeluk agama 
Allah. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi’in dan orang-
orang setelah tabi’in. 

1. Abdullah Ibnul Mubarrak 

Abdah bin Sulaiman berkata, “Kami bersama Abdullah Ibnul Mubarrak 
dalam suatu pasukan di negeri Romawi. Lalu kami berhadapan dengan 
musuh. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, majulah salah seorang 
dari pasukan musuh mengajak untuk bertarung. Lalu seseorang dari 
pasukan muslimin pun maju untuk bertarung dengannya. Akhirnya orang 
muslim itu berhasil membunuhnya. Kemudian maju lagi seseorang dari 
pasukan musuh. Orang tersebut juga menantangnya untuk bertarung. Lalu 
orang muslim maju menghadapinya dan berhasil membunuhnya. 
Kemudian majulah orang ketiga dari pasukan musuh. Lalu orang muslim 
maju menghadapinya dan berhasil membunuhnya lagi. Kemudian 
beberapa orang dari pasukan muslimin mengerumuninya untuk 
mengetahui siapa seorang muslim itu, lalu orang muslim itu menutup 
mukanya dengan kain.” 

Abdah berkata, “Aku adalah salah satu di antara orang-orang yang 
berkerumun untuk mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Lalu aku 
menyingkap kain penutup wajahnya, bahwa orang itu adalah Abdullah 
Ibnul Mubarrak. Dia berkata kepadaku yang telah menyingkap kain 
penutup wajahnya, ‘Wahai Abu Umar, mengapa engkau ikut serta bersama 
mereka yang memperburuk namaku?’”45 (Abdullah Ibnul Mubarrak ingin 
menjaga keikhlasannya dalam berjihad sehingga dia menutup wajahnya 
agar tidak diketahui oleh banyak orang. Dan dia menilai orang yang 
membuka tutup wajahnya itu sebagai orang yang telah mengotori niat 
tulusnya dan memperburuk citranya. Wallaahu A’lam. Keterangan penerj.).               

2. Hasan al-Bashri merahasiakan amal perbuatannya 

Hasan al-Bashri berkata, “(Dahulu) ada seseorang menghafal al-Qur`an 
dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia seorang tahfidz 
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 “Taarikh Baghdaad” (10/167). 
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(penghafal al-Qur`an). Ada juga seseorang yang sangat menguasai ilmu 
fiqh dan tidak ada orang yang mengetahui bahwa dia adalah orang yang 
sangat menguasai ilmu fiqh. Kemudian ada pula seseorang yang 
mengerjakan shalat sangat lama di rumahnya, padahal di rumahnya ada 
banyak orang yang sedang berkunjung, tetapi orang-orang itu tidak tahu 
bahwa dia sedang mengerjakan shalat. Tetapi sekarang, aku mendapati 
banyak orang yang sama sekali tidak dapat merahasiakan amal 
perbuatannya. Mereka selalu mengerjakan amal perbuatan mereka secara 
terang-terangan.” 

Kaum muslimin bersunguh-sungguh ketika berdoa dengan suara yang 
tidak terdengar. Mereka berbisik kepada tuhannya, sebab Allah Swt. 
berfirman,  

 اْدعواْ َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوخفَْيةً
“Berdoalah kepada tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang 
lembut.” (QS. al-A’raaf [7]: 55) 

3. Ali bin Bikar takut berbasa-basi46 

Ali bin Bikar al-Bashri berkata, “Sungguh aku lebih suka bertemu 
dengan setan daripada bertemu dengan Fulan, karena aku takut berbasa-
basi di hadapannya sehingga aku tidak dipandang oleh Allah Swt.”47  

Para pendahulu kita sangat takut terhadap masalah basa-basi. 

Maksud basa-basi adalah, apabila seseorang bertemu dengan 
sahabatnya, dia menampakkan sikapnya yang sangat santun, tetapi apabila 
dia sedang bersama istri dan anak-anaknya dia bersikap tidak baik. Maka 
sudah wajar apabila para pendahulu kita takut terhadap masalah basa-basi. 
Yaitu, seseorang menampakkan dirinya sebagai sosok yang ramah dan 
santun di hadapan para sahabatnya. Jika dia berbicara di hadapan mereka 
dengan perkataan yang baik dan bertingkah laku dengan tingkah laku yang 
baik. Tetapi pada saat itu dia bukanlah dirinya yang sebenarnya (apa yang 
dia lakukan hanya sebuah tindakan mengada-ada). 

4. Abul Hasan al-Qaththan takut menampakkan ilmunya 

Ibnu Faris menyebutkan dari Abul Hasan al-Qaththan, dia berkata, 
“Mataku sakit, aku mengira bahwa aku diberikan hukuman sebab terlalu 
banyak berbicara (dalam perjalanan) pada saat bepergian.” Ketika 
mengomentari ungkapan itu, adz-Dzahabi berkata, “Dia benar, demi Allah, 
sesungguhnya mereka (para pendahulu kita) -meskipun memiliki niat yang 
benar dan tulus- merasa takut jika terlalu banyak berbicara dan 

                                                      
46

 Maksudnya, bersikap sangat santun di hadapan seseorang agar dinilai baik, padahal sikapnya 
itu hanya di ada-adakan olehnya dan bukan sikap aslinya. (Keterangan penerj.)    

47
 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (8/260).  
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menampakkan ilmunya.”48 Dia (Abul Hasan) berpendapat bahwa sakit 
yang dialami oleh matanya itu merupakan hukuman hanya disebabkan dia 
menampakkan ilmunya. Dia berkata, “Aku kira ini adalah hukuman, sebab 
aku menampakkan ilmuku di hadapan banyak orang.” 

5. Hisyam ad-Dastuwa’i, pencari hadits Nabi Saw. 

Hisyam ad-Dastuwa’i berkata, “Demi Allah, aku sama sekali tidak dapat 
berkata bahwa pada suatu hari aku pergi untuk mencari hadits hanya 
dengan tujuan mencari keridhaan Allah Swt.”49 Mereka adalah para imam 
yang menjadi teladan, tetapi meskipun demikian mereka sangat 
memperhatikan tingkah laku mereka. 

Umar bin Khattab berkata, “Barangsiapa yang memiliki niat yang tulus 
maka Allah akan melindunginya dari (keburukan yang mungkin terjadi) 
antara dirinya dan orang lain.”50  

6. Penggali lorong 

Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan mengenai orang yang 
berbuat ikhlas. Pada suatu peperangan, pasukan muslimin mengepung 
benteng musuh. Semua pasukan sibuk menyerang musuh dengan panah 
dan senjata lainnya. Lalu salah seorang prajurit dari pasukan muslimin 
menggali sebuah lorong. Lalu kaum muslimin pun meraih kemenangan 
karena adanya lorong itu. Pintu benteng itu berhasil dibuka sehingga 
pasukan muslimin dapat masuk dan berhasil mengalahkan musuh-
musuhnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa orang yang telah 
menggali lorong tersebut. Maslamah ingin mengetahui siapa penggali 
lorong itu agar dia dapat memberikan hadiah kepadanya. Karena dia tidak 
mengetahuinya, maka dia meminta dengan sangat agar orang yang telah 
menggali lorong tersebut datang menemuinya. Lalu datanglah seseorang 
yang mengetuk pintu di malam hari. Orang itu membuat sebuah 
persyaratan dengan Maslamah, yaitu apabila dia telah memberitahukan 
kepada Maslamah siapa yang telah menggali lorong itu, hendaknya 
Maslamah tidak mencarinya lagi. Maslamah pun berjanji kepadanya. 
Orang itu memberitahukannya bahwa penggali lorong itu dalah dirinya. 
Maslamah pernah berdoa, “Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama penggali 
lorong itu (di akhirat nanti).” Sebab dia menyaksikan keikhlasannya. 
Perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih disukai oleh 
para pendahulu kita daripada perbuatan yang dilakukan secara terang-
terangan. 

                                                      
48

 “Siyar A’laam an-Nubalaa” (15/464). 
49

 “Siyar A’laam an-Nubalaa” (7/152). 
50

 Diriwayatkan oleh Hanad Ibnu Sari dalam “Az-Zuhd” (2/436). 
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7. Merahasiakan tangis 

Hamad bin Zaid berkata, “Ayub pernah mengajarkan hadits di sebuah 
majelis. Dia merasa sedih hingga air matanya mengalir. Lalu dia 
membuang ingus dan berkata, ‘Aku sakit flu.” Dia berpura-pura sakit flu 
hanya untuk menyembunyikan tangisnya.’”51 

Hasan al-Bashri berkata, “(Dahulu) ada seorang yang duduk disuatu 
majelis sambil menangis. Kemudian dia menahan air matanya itu. karena 
dia merasa khawatir tidak dapat menahan air matanya, maka dia pergi 
meninggalkan majelis itu.”52 

Seorang tabi’in yang bernama Muhammad bin Wasi’ berkata, 
“(Dahulu) ada seseorang yang sering menangis dalam kurun waktu dua 
puluh tahun, tetapi istrinya yang tinggal bersamanya tidak 
mengetahuinya.”53 Istrinya tidak tahu bahwa di malam hari suaminya 
selalu bermunajat dengan Allah Swt. 

8. Imam Mawardi ketika mengarang buku-bukunya 

Ada sebuah kisah mengenai keikhlasan yang sangat menarik yang 
dialami oleh Imam Mawardi. Dia telah banyak mengarang buku-buku 
tentang ilmu tafsir, fiqih dan lain sebagainya. Pada  masa hidupnya, tidak 
ada satu pun bukunya yang tersebar di kalangan masyarakat. Setiap kali dia 
menulis buku-bukunya, dia selalu menyembunyikannya di suatu tempat 
yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika hampir meninggal dunia, dia 
berkata kepada seseorang yang dipercayainya, ‘Buku-buku yang ada di 
tempat itu semuanya karanganku. Apabila aku sedang menghadapi 
kematian dan ruhku akan dicabut, maka peganglah telapak tanganku, 
apabila aku menggenggam tanganmu (saat ruhku dicabut) maka 
ketahuilah, bahwa amalanku ini (mengarang buku-buku) tidak akan 
diterima oleh Allah Swt. Oleh sebab itu ambillah buku-buku itu dan 
lemparkanlah di sungai Dajlah di malam hari. Tetapi apabila aku membuka 
telapak tanganku, dan tidak menggenggam tanganmu (saat ruhku dicabut), 
maka ketahuilah, bahwa amalanku ini akan diterima oleh Allah Swt. 
sehingga aku berhasil meraih apa yang aku harapkan, yaitu niat yang 
ikhlas (murni).” Ketika dia menghadapi kematian, dia meletakkan 
tangannya di tangan sahabatnya itu. Dan membuka telapak tangannya dan 
tidak menggenggamnya. Setelah itu, buku-bukunya pun tersebar di 
kalangan masyarakat.54 

Selama hidup di dunia, dia sama sekali tidak mengharapkan kata 
sanjungan dan pujian, tidak mengharapkan kata pengantar dari orang lain, 
resensi, pemeliharaan hak dan lain sebagainya.   

                                                      
51

 “Siyar A’laam an-Nubalaa” [6/20].  
52

 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dalam “Az-Zuhd.”  
53

 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (2/347). 
54

 “Siyar A’laam an-Nubalaa” (18/66).  
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9. Ali bin Husain bersedekah di malam hari 

Pada suatu malam, Ali bin Husain pernah membawa beberapa potong 
roti di atas bahunya. Dia membagikan roti-rotinya itu kepada orang-orang 
miskin di kegelapan malam. lalu dia berkata, “Sedekah di malam hari akan 
memadamkan kemurkaan Allah.”55 Beberapa orang dari penduduk 
Madinah hidup dengan mendapatkan banyak rezeki. Mereka tidak 
mengetahui dari mana rezeki itu datang. Ketika Ali bin Husain meninggal 
dunia, barulah mereka tahu bahwa orang yang datang membagikan roti 
kepada mereka di malam hari adalah Ali bin Husain. Karena mereka 
melihat di bahu Ali ada bekas karung yang dipikulnya saat dia mendatangi 
rumah janda-janda, dan menanggung seratus rumah orang miskin.56 

Kisah-kisah di atas diabadikan oleh Allah Swt. agar orang-orang yang 
telah melakukan kebajikan itu menjadi imam57, Allah Swt. berfirman,  

 َواْجَعلَْنا ِللْمتَِّقَني إَِماًما
“Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. 
al-Furqaan [25]: 74);  

  َوَجَعلَْناهْم أَِئمَّةً َيْهدونَ بِأَْمرَِنا 
“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami.” (QS. al-Anbiyaa` 
[21]: 73) 

10. Merahasiakan amal kebajikan (sangat dianjurkan) bahkan 
terhadap keluarga dan istri 

Salah seorang dari para pendahulu kita (merahasiakan amal 
kebajikannya), ketika tidur bersama istrinya, dia mengecoh istrinya seperti 
layaknya seorang ibu mengecoh anak kecilnya. Lalu dia beranjak 
meninggalkan istrinya untuk mengerjakan shalat tahajjud. Dawud bin Abi 
Hind sering berpuasa dalam kurun waktu empat puluh tahun, tetapi 
keluarganya tidak mengetahui bahwa dia sering berpuasa. Dia mengambil 
jatah makan siangnya lalu membawanya dan membagikannya kepada 
orang-orang miskin. Kemudian dia kembali di sore harinya dan berbuka 
puasa bersama keluarganya.58 

                                                      
55

 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (3/135-136).   
56

 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (3/136), lihat “Siyar A’laam an-
Nubalaa” (4/393-394).   

57
 Yaitu, imam yang menjadi teladan. Disebutkan dalam “Al-Mishbaah al-Muniir,” bahwa al-

Imaam adalah seorang alim yang menjadi teladan.   
58

 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (3/94).    
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11. Seorang badui dan ghanimah (harta rampasan perang) 

Ada seorang badui datang menemui Rasulullah Saw., lalu dia beriman 
dan mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku ingin berhijrah bersamamu.” Lalu beliau berpesan kepada 
para sahabatnya agar berbuat baik kepada orang badui itu. Lalu setelah 
terjadi peperangan Khaibar dan Rasulullah mendapatkan banyak 
ghanimah, beliau membagikannya kepada para sahabatnya. Beliau juga 
menentukan bagian (harta rampasan) untuk orang badui itu. Karena pada 
saat itu orang badui tersebut sedang tidak ada (di tempat pembagian 
ghanimah), maka beliau menyerahkan bagiannya kepada para sahabatnya. 
Lalu para sahabat datang menemui orang badui itu dan menyerahkan 
bagiannya. Orang badui berkata, “Apa ini?” Para sahabat menjawab, “Ini 
adalah (harta) bagianmu yang telah ditentukan oleh Nabi.” Si badui pun 
mengambil jatahnya itu lalu membawanya kepada Rasulullah. Kemudian 
dia berkata kepada beliau, “Apa ini?” Rasulullah menjawab, “Ini adalah 
bagian yang telah aku tetapkan untukmu.” Si badui berkata, “Aku 
mengikutimu bukan karena (harta) ini, aku mengikutimu agar aku dipanah 
di sini –ia menunjuk tenggorokannya- lalu aku gugur dan masuk surga.” 
Rasulullah bersabda, “Jika engkau berbuat tulus kepada Allah, niscaya Dia 
akan berbuat tulus kepadamu.” (Maksudnya, “Jika engkau tulus berniat 
demikian niscaya Allah akan mewujudkan harapanmu itu.” Wallaahu 
A’lam. Keterangan penerj.). Selang beberapa lama kemudian, kaum 
muslimin berperang lagi melawan musuh. Lalu orang badui itu gugur dan 
jenazahnya dibawa ke hadapan  Rasulullah. Dia gugur terkena anak panah 
tepat di tenggorokannya seperti yang diharapkannya. Rasulullah bertanya, 
“Apakah orang ini si badui itu?” Para sahabat menjawab, “Ya.” Rasulullah 
bersabda, “Dia telah berbuat tulus kepada Allah, sehingga Allah 
mewujudkan harapannya.” Yaitu, gugur sebagai syahid. 

Kemudian Rasulullah mengkafani jenazah orang badui tersebut, dan 
menshalatinya. Dalam shalatnya Rasulullah berdoa,  

  َج مَهاجًِرا ِفي َسبِْيِلَك فَقُِتلَ َشهِْيًدا أََنا َشهِْيد َعلَى ذَِلَكاَللَّهمَّ َهذَا َعْبدَك َخَر
“Ya Allah, dia adalah hamba-Mu. Dia telah berhijrah di jalan-Mu 
lalu gugur sebagai syahid. Dan aku telah menjadi saksi atas 
perbuatan baiknya itu.”59 

Perkataan Para Ulama Mengenai Keiklasan 

Ibrahim bin Adham berkata, “Seorang hamba yang mencintai 
ketenaran (popularitas) berarti tidak berbuat ikhlas karena Allah.”60 

                                                      
59

 Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (1953) dalam kitab “Al-Janaaiz” bab “Ash-Shalaah ‘alaa asy-
Syuhadaa,” hadits riwayat Syadaad Ibnul Had r.a. Hadits itu dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam 
“Shahiih al-Jaami’ ash-Shaghiir” (1415).  

60
 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Al-Hilyah” (8/31).  
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Ulama yang lain berkata, “Hendaknya seorang alim berbicara dengan 
niat dan tujuan yang baik. Apabila perkataanya membuatnya ‘ujub 
(berbangga diri) maka hendaknya dia diam. Namun apabila diam 
membuatnya ‘ujub maka hendaknya dia berbicara. Apabila dia khawatir 
mendapat pujian maka hendakya dia diam. Dan hendaknya dia selalu 
mengintrospeksi dirinya, bila dirinya mencintai ketenaran dan pujian.” 

Ada yang bertaya kepada Sahal bin Abdullah at-Tasatturi, “Apakah 
yang paling berat dilakukan oleh jiwa?” Dia menjawab, “Keikhlasan, sebab 
jiwa sangat enggan melakukan keikhlasan.”61 Karena dengan adanya 
keiklasan, maka ambisi jiwa dapat dilupakan. 

Sufyan berkata, “Sesuatu yang paling sukar aku obati adalah niatku. 
Sebab ia suka berbalik menyerangku.”62  

Apabila seseorang ingin berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia 
akan mengalami pergolakan dalam dirinya sehingga dia tidak tahu apakah 
dia berbuat dengan ikhlas atau riya’. Wajar, apabila seseorang merasakan 
pergolakan di dalam dirinya. Jiwanya tidak menyerah, ketika dia 
menghadapi banyak serangan dari setan dan jiwa yang selalu menyuruh 
kepada keburukan. Karena inilah keadaan yang baik. Tetapi apabila 
jiwanya merasa tenang-tenang saja, maka ini merupakan masalah bagi 
dirinya. 

Yahya bin Abi Katsir berkata, “Pelajarilah niat, sebab niat itu lebih 
penting daripada amal perbuatan.”63 

Zubaid al-Yami berkata, “Aku selalu niat bila ingin melakukan aktivitas 
hingga pada saat makan dan minum.”64  

Dawud ath-Tha’i berkata, “Aku melihat seluruh kebajikan dipadukan 
oleh niat yang baik. Niat yang baik adalah sebuah amalan yang baik 
meskipun Anda tidak lelah.”65 Sebab niat Anda yang tulus karena Allah 
Swt. dan penyingkiran Anda terhadap ambisi nafsu dalam hati merupakan 
suatu tindakan yang sangat baik. 

Abu Bakar ash-Shiddiq dapat mengungguli para sahabat lainnya bukan 
karena dia paling sering berpuasa atau mengerjakan shalat, tetapi karena 
dia memiliki keikhlasan di dalam hatinya.66 

                                                      
61

 “Shifah ash-Shafwah” (4/65).  
62

 Diriwayatkan oleh “Al-Khathiib Al-Baghdadi” dalam “Al-Jaami’ Li Akhlaaq ar-Ruwaah wa 
Aadaab as-Saami’” (1/317). 

63
 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (3/70).   

64
 “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” (70). 

65
 “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” (70). 

66
 Hakim dan Tirmidzi menisbatkan perkataan itu dalam “Nawaadir al-Ushuul” kepada Bakar bin 

Abdullah al-Mazni, tetapi dalam “Al-Manaar al-Muniif” (115), Ibnul Qayyim menisbatkan perkataan 
tersebut kepada Abu Bakar bin ‘Ayasy. Perkataan itu diriwayatkan secara marfu’ tetapi tidak shahih. 
Lihat “Kasf al-Khafaa’” (2/248).    
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Dawud ath-Tha’i berkata, “Kebajikan adalah obsesi orang yang 
bertakwa. Apabila seluruh organ tubuhku terpaut pada kecintaan dunia, 
niscaya pada suatu hari niat ini akan mengembalikannya ke asalnya.”67  

Yusuf bin Asbath berkata, “Memurnikan niat dari kerusakan lebih sulit 
bagi orang-orang beramal daripada melakukan ijtihad dalam waktu yang 
sangat lama.”68  

Ada yang bertanya kepada Nafi’ bin Jubair, “Apakah engkau tidak 
menyaksikan jenazah.” Dia menjawab, “Sama sepertimu, aku ingin berniat 
dulu.”69 Maksudnya, “Aku ingin berjihad melawan hawa nafsuku dulu.” 

Fudhail berkata, “Yang Allah inginkan darimu adalah niat dan 
keinginanmu.”70 

Barangsiapa yang memperbaiki keadaan batinnya niscaya Allah Swt. 
akan memperbaiki keadaan lahirnya. Barangsiapa yang memperbaiki 
hubungannya dengan Allah Swt. niscaya Allah akan memperbaiki 
hubungannya dengan orang lain. Barangsiapa yang menyembunyikan 
suatu niat buruk niscaya Allah Swt. akan menampakkan niat buruknya itu 
pada raut wajahnya dan dalam ucapannya. 

Orang yang berbuat ikhlas adalah orang yang menutupi berbagai 
kebajikan yang telah dilakukannya, sebagaimana dia menutupi berbagai 
keburukannya. Barangsiapa yang dapat menyaksikan keikhlasannya, maka 
hal itu perlu diperbaiki hingga menjadi keikhlasan yang baik. 

Macam-macam Pengertian Keikhlasan 

- Keikhlasan adalah melupakan pandangan makhluk dengan 
senantiasa memandang kepada Sang Khalik. 

- Keikhlasan adalah hanya menjadikan Allah Swt. sebagai tujuan 
dalam melakukan ketaatan. 

- Keikhlasan adalah kesetaraan antara amal zahir dan amal batin. 

- Barangsiapa yang menampakkan dirinya sebagai sosok yang baik di 
hadapan manusia maka dia tidak akan mendapatkan pandangan 
Allah Swt. 

- Keikhlasan adalah rahasia antara seorang hamba dengan tuhannya 
yang tidak diketahui oleh malaikat, sehingga malaikat itu tidak dapat 
mencatatnya dan tidak diketahui oleh setan sehingga ia tidak dapat 
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 “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” (70). 
68

 “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” [70], lihat perkataan yang sama dari Abdullah bin Muthrif 
dan as-Sari as-Saqathi dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (10/121).   

69
 “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” (70). 

70
 “Jaami’ al-‘Uluum wa al-Hikam” (71). 
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merusaknya. Dan Allah Swt. telah mengajarkan kepada para 
malaikat-Nya keadaan seorang hamba. 

- Keikhlasan adalah hendaknya hanya menjadikan Allah Swt. sebagai 
saksi atas amal perbuatan Anda. Apabila seseorang selalu berbuat 
ikhlas maka Allah akan memberikan hikmah (pelajaran) kepadanya. 

 

Makhul berkata, “Apabila seorang hamba berbuat ikhlas selama empat 
puluh hari maka hikmah yang tumbuh di hatinya akan nampak dalam 
ucapannya.”71 

Abu Sulaiman ad-Darani berkata, “Apabila seorang hamba berbuat 
ikhlas maka semua rasa gundah dan riya’ akan hilang.”72  

Ada juga ulama yang berkata, “Para pendahulu kita menganjurkan, 
hendaknya seseorang merahasiakan amal shalihnya sehingga istrinya 
dan orang lain tidak mengetahui perbuatan shalih yang telah 
dilakukannya.” 

Sesuatu yang paling langka di dunia ini adalah keikhlasan, Yusuf Ibnul 
Husain berkata, “Sering sekali aku berupaya menghilangkan riya’ dari 
hatiku, tetapi muncul lagi riya’ yang lain.”73 

Muthrif bin Abdullah pernah berdoa, “Ya Allah, aku memohon 
ampunan kepada-Mu dari dosa yang telah aku tinggalkan kemudian 
aku kembali mengerjakannya. Aku memohon ampunan kepada-Mu 
atas hak-Mu yang tidak aku penuhi. Aku Juga memohon ampunan 
kepada-Mu atas amal perbuatan yang aku kira bahwa aku telah 
mengerjakannya dengan ikhlas untuk mencari keridhaan-Mu, tetapi 
niat di hatiku itu bercampur dengan riya’ yang Engkau telah 
mengetahuinya.”74 

Beberapa Hal dan Masalah Mengenai Keikhlasan yang 
Perlu Diperhatikan 

Kapan menampakkan amal perbuatan dibolehkan? 

Ibnu Qudamah –semoga Allah Swt. mencurahkan rahmat kepadanya- 
berkata, “Bagian yang menjelaskan rukhsah (keringanan) berniat dalam 
menampakan amal ketaatan.” Dia berkata, “Ada beberapa manfaat jika kita 
menampakkan amal ketaatan, di antaranya agar amal ketaatan itu dapat 
dicontoh oleh orang lain dan untuk menganjurkan orang lain melakukan 

                                                      
71

 “Madaarij as-Saalikiin” (2/92). 
72

 “Madaarij as-Saalikiin” (2/92). 
73

 “Madaarij as-Saalikiin” (2/92). 
74

 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam “Hilyah al-Auliyaa’” (2/207). 
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kebajikan. Ada beberapa amal ketaatan yang tidak mungkin dirahasiakan, 
seperti mengerjakan ibadah haji dan berjihad. Hendaknya orang yang 
menampakkan amal ketaatannya mengawasi hatinya agar selalu bersih dari 
kecintaan terhadap riya’ yang tersembunyi. Dan hendaknya dia berniat 
(agar amal ketaatan yang dinampakkannya) dicontoh oleh orang lain.” 

Jadi, kita harus memperbaiki niat kita ketika menampakkan berbagai 
amal ketaatan agar rasa riya’ menjadi hilang. Ketika menampakkan amal 
ketaatan kita juga harus berniat agar amal ketaatan yang kita lakukan itu 
dicontoh oleh orang lain sehingga kita mendapatkan pahala. Ibnu 
Qudamah berkata, “Orang yang tidak dapat melakukan perbuatan itu 
(yaitu, menampakkan amal ketaatan dengan niat agar dicontoh oleh orang 
lain) seharusnya jangan menipu dirinya dengan melakukan perbuatan 
seperti itu. Karena hal tersebut bagaikan seseorang yang tidak pandai 
berenang, lalu orang itu melihat beberapa orang yang tenggelam. Karena 
merasa kasihan, lalu dia berenang menuju mereka. Lalu mereka semua 
berpegangan dengannya, sehingga dia dan mereka tenggelam bersama.”75 

Masalah yang Perlu Dijelaskan Secara Terperinci 

Ada beberapa kategori amal ketaatan, yaitu: 

 Amal-amal yang sunnah dilakukan secara rahasia. 

 Amal-amal yang sunnah dilakukan secara terang-terangan. 

Amal-amal yang dapat dilakukan secara rahasia dan terang-terangan. 
Mengenai kategori ini hendaknya seseorang melihat kemampuan dirinya. 
Apabila dirinya sanggup menanggung pujian dan celaan orang lain, maka 
dia boleh melakukannya secara terang-terangan. Namun apabila dia tidak 
sanggup menanggung pujian dan celaan mereka, maka hendaknya dia 
merahasiakan amal perbuatannya itu. Apabila dirinya kuat, maka dia boleh 
menampakkan amal perbuatannya, karena menganjurkan orang lain untuk 
melakukan kebajikan merupakan suatu kebaikan. 

Diriwayatkan dari para pendahulu kita bahwa mereka menampakkan 
beberapa amal perbuatannya yang mulia agar mereka diteladani oleh orang 
lain. Di antara mereka ada yang berkata kepada keluarganya menjelang 
kematian, “Janganlah kalian menangisiku sebab aku tidak pernah 
mengucapkan perkataan yang buruk sejak aku memeluk agama Islam.” 

Abu Bakar bin ‘Ayasy berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, 
janganlah engkau bermaksiat kepada Allah di dalam kamar ini; sebab aku 
telah menghatamkan al-Qur`an di dalam kamar itu sebanyak dua belas 
ribu kali.”76 

Dia berkata demikian hanya untuk menasihati anaknya. Jadi, seseorang 
boleh menampakkan beberapa amal kebaikan kepada orang-orang tertentu 
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 “Mukhtashar Minhaaj al-Qaashidiin” hal. 223. 
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 “Mukhtashar Minhaaj al-Qaashidiin” hal. 224. 
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dengan tujuan yang baik, dan dengan tetap menjaga keikhlasan seperti 
yang telah dilakukan oleh beberapa pendahulu kita yang shalih. 

Tidak Mengerjakan Suatu Amal Perbuatan Karena Takut 
Berbuat Riya’ 

Ini adalah tindakan yang berbahaya. Anda dapat menyaksikan, ada 
beberapa orang yang biasa melakukan amal ketaatan, namun secara tiba-
tiba datanglah sebuah hambatan, yaitu rasa riya’. Sehingga dengan 
demikian dia tidak melakukan amal ketaatannya itu karena takut berbuat 
riya’. Tidak diragukan lagi, bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak 
benar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Fudhail bin ‘Iyadh dengan 
perkataannya, “Tidak melakukan suatu amal perbuatan karena manusia 
merupakan perbuatan riya’. Dan melakukan suatu amal perbuatan karena 
manusia merupakan perbuatan syirik (mempersekutukan Allah Swt. 
dengan makhluk). Sedangkan perbuatan ikhlas adalah, apabila Allah Swt. 
menyelamatkan Anda dari kedua perbuatan itu.”77 

Imam Nawawi –semoga Allah Swt. mencurahkan rahmat kepadanya-, 
“Barangsiapa yang telah berniat melakukan suatu amal ibadah kemudian 
dia tidak melakukannya karena takut dilihat oleh orang lain, maka dia 
adalah orang yang telah berbuat riya’, sebab dia tidak melakukan amal 
ibadahnya itu karena orang lain. Tetapi apabila dia menunda amal 
ibadahnya dan akan melakukannya ketika tidak ada orang yang 
memperhatikannya maka dia tidak berbuat riya’. Barangsiapa yang sama 
sekali tidak melakukan amal ibadah maka dia telah berbuat riya’. Apabila 
ada suatu amal perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan secara terang-
terangan oleh seseorang, maka hendaknya dia melakukan amalnya itu 
secara terang-terangan. Misalnya, dia menjadi seorang alim yang patut 
diteladani. Seseorang juga boleh menampakkan amal perbuatannya, 
apabila amal perbuatannya itu dianjurkan untuk dilakukan secara terang-
terangan.                                                   

Seruan Untuk Merahasiakan Seluruh Amal Shalih dari 
Pandangan Manusia, Benarkah? 

Sesungguhnya orang yang menyerukan bahwa seluruh amal shalih 
harus dirahasiakan dari pandangan manusia adalah orang yang sangat 
buruk yang bermaksud mematikan ajaran Islam. Apabila orang-orang 
munafik melihat seorang mukmin memberikan sedekah yang sangat 
banyak, maka mereka berkata, “Orang itu berbuat riya’.” Apabila mereka 
melihat seorang mukmin memberikan sedekah yang sedikit, maka mereka 
berkata, “Allah tidak memerlukan sedekahnya itu.” Tujuan mereka adalah 
menghancurkan keikhlasan niat kaum muslimin, dan agar tidak ada lagi 
amal shalih dalam masyarakat Islam itu. Mereka tidak senang melihat 
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orang-orang mukmin melakukan amal kebajikan dan ketaatan. Apabila 
mereka melihat seorang mukmin menampakkan suatu amal kebajikannya 
dengan niat mengharapkan pahala dari Allah swt. dan untuk 
menampakkan kebajikannya dalam masyarakat Islam,  maka dia akan 
menjadi sasaran mereka. Yaitu mereka akan melakukan tindakan-tindakan 
yang menyakitkannya. Oleh karena itu, maka hendaknya dia bersabar 
dalam menampakkan kebajikannya itu selama niatnya tulus karena Allah 
Swt. Dan hendaknya dia terus menampakkan kebajikannya tersebut dalam 
masyarakat dengan niat meencapai keridhaan Allah Swt. Allah swt. 
berfirman,  

لْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن الَ الَِّذيَن َيلِْمزونَ الْمطَّوِِّعَني ِمَن ا
 َيجِدونَ إِالَّ جْهَدهْم فََيْسَخرونَ ِمْنهْم

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-
orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 
(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk 
disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang 
munafik itu menghina mereka.” (QS. at-Taubah [9]: 79) 

 Perbedaan Antara Riya’ dan Tujuan Untuk Mendapatkan 
Suatu Keuntungan Duniawi Dalam Beramal 

Seyogyanya kita membedakan antara riya’ dan tujuan untuk 
mendapatkan suatu keuntungan duniawi dalam beramal. 

Pertanyaan: Kapan suatu amal perbuatan bisa batal pahalanya? Apa 
hukumnya, apabila dalam melakukan suatu amal perbuatan seseorang 
hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi? Kapan dia 
berdosa? Dan kapan dia tidak berdosa? 

Jawaban: Semoga Allah Swt. mencurahkan rahmat-Nya kepada kalian. 
Dalam mengerjakan suatu amal perbuatan, orang terbagi menjadi beberapa 
tingkatan, yaitu: 

1. Seseorang yang melakukan suatu amal perbuatan semata-mata 
karena Allah Swt., dan dia tidak memiliki tujuan lain. Maka ini 
adalah tingkatan tertinggi. 

2. Seseorang yang melakukan suatu amal perbuatan karena Allah Swt. 
dan dia menoleh kepada tujuan lain yang boleh ditoleh. Maksud 
menoleh adalah memikirkan, berniat dan menginginkannya. 
Misalnya, seseorang berpuasa karena Allah Swt., tetapi disamping 
itu, dia juga berniat menjaga kesehatannya (dengan berpuasa). 
Maka bagaimana hukum perbuatannya itu? Bagaimana hukumnya 
apabila ada seseorang yang berniat menunaikan ibadah haji juga 
berniat melakukan perniagaan? Bagaimana hukumnya apabila ada 
seseorang yang berjihad di jalan Allah (karena Allah Swt.) tetapi 
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dia juga bertujuan mendapatkan ghanimah? Bagaimana hukumnya 
apabila ada seseorang yang pergi ke masjid (karena Allah Swt.) 
juga berniat olah raga dengan berjalan kaki? Bagaimana 
hukumnya apabila ada seseorang yang ikut shalat berjamaah 
(karena Allah Swt.) juga berniat dengan tujuan agar dia dinilai 
sebagai orang yang shalih dan tidak dituduh sebagai orang yang 
tidak shalih? Apakah tujuan-tujuan itu membatalkan pahala amal 
kebajikan? Tujuan-tujuan tersebut tidak membatalkan amal 
kebajikannya, tetapi dapat mengurangi pahalanya. Yang lebih 
utama adalah, hendaknya tujuan-tujuan itu tidak menyertai 
berbagai amal kebajikan tersebut. 

3. Seseorang yang melakukan suatu amal perbuatan karena Allah Swt. 
tetapi dia menoleh tujuan lain yang tidak boleh ditoleh. 
Maksudnya, melakukan suatu amal shalih sekaligus memiliki 
tujuan lain yang tidak boleh dituju, seperti riya’, sum’ah, pujian 
atau sanjungan orang lain dan lain sebagainya. Apakah amal 
perbuatannya itu batal atau tidak? 

a. Apabila dalam melakuan amal shalih dia berniat untuk riya’, 
sum’ah dan untuk mendapat pujian atau sanjungan orang 
lain maka (pahala) amal shalihnya itu batal. Seperti orang 
yang mengerjakan shalat karena manusia. 

b. Apabila ketika melakukan amal shalih terlintas perasaan 
riya’, lalu dia berupaya menghilangkan perasaannya itu 
dengan sungguh-sungguh maka amal shalihnya tetap sah 
dan dia mendapatkan pahala atas upayanya itu. 

c. Apabila ketika melakukan amal shalih terlintas perasaan 
riya’, namun dia tidak berupaya menghilangkan perasaannya 
itu, dan justru menikmatinya, maka tindakan ini akan 
membatalkan (pahala) amal shalihnya. 

4. Seseorang yang melakukan amal shalih hanya untuk tujuan 
duniawi saja; dia berpuasa hanya karena untuk diet saja, tidak 
berniat mencari pahala, atau seseorang yang menunaikan ibadah 
haji hanya karena ingin berniaga saja, atau seseorang yang 
mengeluarkan zakat hanya untuk hartanya menjadi banyak, atau 
seseorang yang ikut berjihad hanya untuk mendapatkan ghanimah 
saja, atau seseorang yang pergi ke masjid hanya dengan tujuan 
berolah raga dan menjaga kesehatan saja, maka amal-amal shalih 
mereka menjadi sia-sia dan batal. Allah Swt. berfirman,                                    

َمن كَانَ يرِيد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيد ثُمَّ 
 َجَعلَْنا لَه َجَهنََّم َيْصالَها َمذْموًما مَّْدحوًرا

“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), 
maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami 
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kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan 
baginya Neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam 
keadaan tercela dan terusir.” (QS. al-Israa` [17]: 18)  

لَهْم ِفي اآلِخَرِة إِالَّ النَّار َوَحبِطَ َما َصَنعواْ أُْولَـِئَك الَِّذيَن لَْيَس 
 ِفيَها َوَباِطلٌ مَّا كَانواْ َيْعَملُونَ

“Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali 
neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka 
usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka 
kerjakan.” (QS. Huud [11]: 16) 

5. Seseorang yang melakukan suatu amal perbuatan hanya dengan 
tujuan berbuat riya’ saja. 

Pertanyaan: Apakah perbuatan riya’ akan membuat suatu amal 
perbuatan menjadi sia-sia atau orang yang melakukannya berdosa?  

Jawaban: Perbuatan riya’ akan membuat suatu amal perbuatan menjadi 
sia-sia dan orang yang melakukannya berarti telah berbuat dosa. Ada 
beberapa hal yang dapat membatalkan suatu amal perbuatan tetapi 
pelakunya tidak berdosa, seperti mengeluarkan angin (kentut) ketika 
mengerjakan shalat. 

Ada orang yang berbuat riya’ dalam memberikan fatwa. Dia  
menyampaikan kepada orang-orang terpandang dan orang-orang kaya 
dengan sebuah fatwa yang tidak disampaikan kepada orang-orang miskin. 
Dia berkata kepada orang yang kaya, “Kami memberikan fatwa kepada 
orang lain bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Tetapi untuk Anda semua 
hal itu boleh dilakukan.” Terkadang dia berbuat demikian hanya karena 
kelemahannya di hadapan mereka. Oleh karena itu, salah seorang 
pendahulu kita berkata, “Apabila engkau melihat seorang alim yang 
berlindung kepada penguasa maka ketahuilah, bahwa dia adalah seorang 
pencuri. Dan apabila engkau melihatnya berlindung kepada orang-orang 
kaya, maka dia adalah orang yang telah berbuat riya’.”78 Sedangkan orang 
yang datang kepada penguasa atau orang-orang kaya dengan tujuan untuk 
mengingkari perbuatan mereka dan untuk menyampaikan kebaikan, maka 
mereka akan mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang 
diniatkannya. 
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Beberapa Hal yang Dianggap Sebagai Perbuatan Riya’ 
Tetapi Sebenarnya Bukan Perbuatan Riya’ 

- Apabila ada orang yang memberikan pujian kepada Anda tanpa 
Anda niatkan, maka hal ini merupakan kabar gembira bagi kaum 
mukminin. Dan hal ini bukan perbuatan riya. 

- Ada seseorang yang melihat orang-orang yang rajin beribadah, lalu 
dia menjadi giat beribadah karena melihat orang lain. Apabila dalam 
menjalankan ibadahnya itu dia berniat mencapai keridhaan Allah 
Swt., maka dia akan mendapatkan pahala. 

- Apabila seseorang memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, 
berpenampilan indah dan menggunakan wewangian, maka semua 
hal ini termasuk bukan perbuatan riya’. 

- Menutupi dosa-dosa dan tidak membicarakannya. Ada orang yang 
mengira bahwa agar Anda benar-benar berbuat ikhlas, maka Anda 
harus memberitahukan dosa-dosa Anda. Kita dituntut untuk 
menutupi dosa-dosa kita oleh syara’. Menutupi dosa-dosa bukanlah 
termasuk perbuatan riya’ tetapi itu adalah perbuatan yang dicintai 
Allah Swt., meskipun ada yang mengira bahwa perbuatan itu 
merupakan penipuan setan, penyebaran kekejian dan aib. 

- Memperoleh ketenaran (popularitas) tanpa mencarinya. Seperti 
seorang alim yang terkenal. Dia bertujuan untuk memberikan 
manfaat kepada masyarakat, menjelaskan kebenaran, memerangi 
kebatilan, menghilangkan kesamaran-kesamaran mengenai ajaran 
Islam dan menyebarkan agama Allah Swt.. Apabila dia melakukan 
berbagai amal perbuatan tersebut lalu dia mendapatkan ketenaran 
tanpa dicarinya, maka hal itu bukanlah termasuk perbuatan riya’. 

- Seseorang yang mendapatkan popularitas bukanlah orang yang 
telah berbuat riya’, tetapi popularitas dapat menjatuhkannya ke 
dalam perbuatan riya’. 

Tanda-tanda Keikhlasan 

 Kami menutup pembahasan buku ini dengan menyebutkan 
beberapa tanda keikhlasan, yaitu: 

1. Bersemangat dalam melaksanakan amal kebajikan. 

2. Amal kebajikan yang dilakukannya secara rahasia lebih banyak 
daripada amal kebajikan yang dilakukannya secara terang-
terangan. 

3. Segera melakukan amal kebajikan dan mengharapkan pahala dari 
Allah Swt. 

4. Sabar dan tidak mengeluh. 
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5. Berupaya merahasiakan amal kebajikan. 

6. Mengerjakan amal kebajikan dengan sempurna dan baik secara 
rahasia (tidak terang-terangan).  

7. Mengerjakan banyak amal kebajikan secara rahasia. 

Semua hal tersebut di atas adalah beberapa tanda keikhlasan. Inilah 
yang dapat kami sampaikan (di buku ini) dalam tema keikhlasan. 
Pembahasan mengenai keikhlasan ini merupakan sebuah pembahasan yang 
baik yang dianjurkan oleh Allah Swt. 

Kita memohon kepada Allah Swt. agar Dia menjadikan kita sebagai 
hamba-hamba yang ikhlas, membersihkan hati dan perbuatan kita dari 
riya’, kemunafikan, keyakinan dan perbuatan yang buruk.   


