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MUQADDIMAH #2: 

PENTINGNYA AMALAN-AMALAN HATI 

 

 

 

Segala puji hanya milik Allah . Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad , kepada 
keluarga beliau, Shahabat-shahabat beliau, dan siapa saja yang 
mengikuti beliau sampai akhir zaman. 

Terakhir bahasan kita adalah tentang sebab rusaknya hati 
yang di antaranya adalah bergantung kepada selain Allah , 
juga sikap berlebihan dalam segala perkara. 

Sebenarnya hal-hal yang merusak hati itu adalah banyak. 
Setiap maksiat itu merusak hati. Di antara kitab yang sangat rinci 
membahas perkara itu adalah kitab Ad-Daa` wad Dawaa` karya 
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah . 

Hati itu ketika sudah rusak, maka ia menjadi keras dan sakit. 
Keras dan sakitnya hati merupakan adzab yang Allah  
timpakan kepada seseorang di dunia sebelum di akhirat, jika ia 
tidak berusaha untuk mengobatinya. 

Malik bin Dinar  berkata: 

ب  ي ال ُولُ   ـَباٍت فِ  ُقُو   إِنَّ ِِلِ 
َ  ،  ةِ ـشَ ي ال َمِعي  ـ: َضن ٌك فِ  َدانِ ـِب َواْل 
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َ ةِ ـبَ ، َوَما ُُضَِب َقب ٌد بُِعُو    ي ال ِعبَاَدةِ ـَووََهٌن فِ  َظَم ِمن  قَس  ق 
َ
ٍة أ

 . ال َول ِب 

  “Sungguh, Allah itu menimpakan hukuman pada hati dan 
badan (seseorang), berupa kesempitan dalam hidup, juga 
lemah dalam beribadah. Dan tidaklah seorang hamba itu 
dipukul dengan hukuman yang lebih berat daripada keras-
nya hati.”1 

  PENTINGNYA AMALAN-AMALAN HATI 

Imam Ibnul Qayyim  berkata: 

“Amalan hati adalah ruh dan intinya ibadah. Apabila amal 
anggota badan kosong darinya, maka ia bagaikan jasad yang 
mati.”2 

Beliau  juga berkata, “Mungkinkah seseorang masuk 
Islam kecuali dengan amalan hati sebelum amal anggota badan, 
dan ibadah hati itu lebih agung juga lebih langgeng daripada 
amalan anggota badan, amalan hati itu wajib pada setiap waktu 
(baca: tidak bisa berhenti), oleh karena itu Iman adalah kewajiban 
hati secara terus menerus, adapun Islam adalah kewajiban anggota 
badan pada sebagian waktu.”3 

Berikut ini beberapa hal yang menunjukan keutamaan dari 
amalan hati: 

Pertama: Amalan hati adalah dasar selamatnya seseorang 
dari api Neraka, sekaligus pondasi untuk mendapatkan Surga. 

                                                     
1  Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim al-Asfahani (6/ 287) 
2  Badaa`I’ul Fawaa`id (III/1146) karya Ibnul Qayyim. 
3  Ibid. 
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Keyakinan seseorang akan Allah  Yang Mahaesa adalah 
amalan hati, dan tentunya itu menjadi dasar akan segala amalan-
amalan anggota badannya. Dan Tauhid ini merupakan kunci 
Surga. 

Demikian pula, misalnya bersihnya hati seorang hamba dari 
segala kedengkian adalah amalan hati. Tentang hal ini ada hadits 
dari Shahabat Anas bin Malik  yang menceritakan tentang 
seseorang yang dikatakan oleh Nabi  sebagai “Seorang 
Lelaki dari Penduduk Surga”, yang sebabnya bukan karena amal 
anggota badannya yang utama, akan tetapi karena bersihnya hati 
orang tersebut dari kedengkian terhadap saudaranya. 

Kedua: Amalan hati adalah sebab mendapatkan kedudukan 
yang tinggi di Surga. 

Akhlaq terpuji seperti ridha, sabar, ridha, dan yang lainnya 
adalah amalan-amalan hati. Rasulullah  bersabda, 

َحِب  
َ
ق َربُِكم  ِمِن  ـُكم  إِلَ إِنَّ ِمن  أ

َ
َم ال   ي  ـيَّ َوأ ِويَاَمِة ََم ِلًسا يَ  

َحاِسنَُكم  
َ
َل  أ خ 

َ
 . قًاأ

  “Sungguh orang yang paling aku cintai dan paling dekat 
tempatnya nanti pada hari Kiamat adalah orang yang paling 
baik akhlaqnya.”4 

Demikian pula orang yang saling mencintai karena Allah. 
Ia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, wajah-wajah 
mereka bercahaya, dan berada di atas mimbar yang terbuat dari 
cahaya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Shahabat 
‘Abdullah bin ‘Abbas . 

                                                     
4  Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2018), dan dibawakan oleh Syaikh Al-Albani dalam 

kitab Shahiihnya (no. 791). 
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Ketiga: Amalan hati merupakan penggerak amalan anggota 
badan. 

‘Utbah Al-Ghulam berkata: “Barangsiapa mengenal Allah, 
niscaya ia akan mencintai-Nya. Dan barangsiapa mencintai-Nya, 
niscaya ia akan mentaati-Nya.”5 

Keempat: Rusaknya amalan hati merusak amalan anggota 
badan. 

Ini sangat jelas, misalnya keikhlasan adalah amalan hati,  
sehingga ketika seseorang mengerjakan shalat tanpa keikhlasan, 
maka shalatnya rusak atau batal.  

Contoh lainnya, yaitu sikap hasad. Ini adalah penyakit hati 
yang merusak hubungan seseorang dengan saudaranya, yang di 
antara sebabnya karena lemahnya amalan hati dalam dirinya, 
yakni kadar cintanya seorang Muslim terhadap saudaranya. 

Kelima: Amalan hati lebih sulit daripada amalan anggota 
badan. 

Yunus bin ‘Ubaid  berkata, “Telah tiba kepadaku surat 
darimu agar aku menuliskan keadaan diriku, maka aku kabarkan 
kepadamu bahwa aku tawarkan pada diriku ini agar ia mencintai 
orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan membenci 
terhadap orang lain segala sesuatu yang ia benci. Ternyata jiwaku 
sangat jauh darinya. Kemudian aku tawarkan kembali kepada 
jiwaku agar ia tidak membicarakan orang lain kecuali kebaikan 
mereka. Ternyata jiwaku merasa bahwa puasa di siang hari yang 
sangat panas di Bashrah itu lebih mudah daripada tidak mem-
bicarakan (keburukan) mereka.”6 

Sulaiman Ad-Darani  berkata, 
                                                     
5  Hilyatul Auliyaa` (VI/236) karya Abu Nu’aim Al-Asfahani. 
6  Hilyatul Auliyaa` (III/18) karya Abu Nu’aim Al-Asfahani. 
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َ ف َضُل اْل 

َ
َماِل ِخَل أ ِس  ُف ق   . َهَ ى انلَّف 

“Seutama-utama amal adalah menyelisihi hawa nafsu.”7 

Keenam: Amalan hati lebih besar pahalanya daripada amalan 
anggota badan. 

Kaum Salaf dahulu lebih mengutamakan amalan hati dari-
pada amalan anggota badan, tentunya tanpa mengabaikan amalan 
anggota badan. 

Abud Darda`  berkata: 

ُر سَ  ٌ ِمن  ِقيَاِم ََل لَةٍ اعَ َتَفكُّ  . ٍة َخْي 

“Tafakkur sesaat lebih baik daripada Qiyamul Lail.”8 

Ketujuh: Amalan hati menjadikan amalan anggota badan 
lebih besar pahalanya. 

Abu Hazim  mengatakan, “Sungguh, ada hamba yang 
melakukan kebaikan hingga ia berbahagia ketika melakukannya, 
padahal keburukan yang Allah ciptakan sangat berbahaya bagi-
nya. Sungguh, ada hamba yang melakukan keburukan hingga ia 
merasa sakit ketika melakukannya, padahal kebaikan yang Allah 
ciptakan untuknya sangat bermanfaat baginya. Hal itu karena 
ketika hamba itu melakukan kebaikan, ia berbahagia dengannya, 
kemudian ia takabbur dan ia melihat bahwa ia lebih utama dari-
pada yang lain, dan bisa jadi Allah menghancurkan amalnya dan 
amal-amal lain yang menyertainya. Adapun seorang hamba yang 
melakukan keburukan, ia merasa sakit karenanya, dan bisa jadi 
Allah menumbuhkan rasa takut dalam hatinya, sehingga ia meng-
hadap Allah dengan rasa takut yang masih ada dalam dirinya.”9 

                                                     
7  Siyar A’laamin Nubalaa` (X/183) karya Imam Adz-Dzahabi. 
8  Diriwayatkan oleh ‘Abdullah Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd (no. 949). 
9  Hilyatul Auliyaa` (III/242) karya Abu Nu’aim Al-Asfahani. 
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Demikian pula menuntut ilmu agama, kualitas amalannya 
sangat tergantung oleh niatnya; ada yang niatnya untuk meraih 
dunia, ada juga yang melakukannya karena ingin mengenal Allah 
, dan niat-niat lainnya. 

‘Abdullah Ibnul Mubarak  berkata: 

ٍ غِ َص  ٍل مَ رُبَّ قَ  ُ كَ تُ  ْي  ٍ ثِ كَ  ٍل مَ رُبَّ قَ ، وَ  ةُ ـيَّ انلِ   هُ ِث   . ةُ ـيَّ انلِ   هُ رُ ِغ  َص تُ  ْي 
  “Berapa banyak amalan kecil menjadi banyak karena niat, 

dan berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena 
niat.”10 

Demikian pula terkait kemaksiatan, terkadang seseorang 
melakukan maksiat yang kecil, akan tetapi disertai rasa bangga 
dalam hati. Ada juga orang yang melakukan maksiat, akan tetapi 
disertai rasa takut kepada Allah . Sungguh, apa yang ada 
dalam hati keduanya menjadikan hasil akhir yang berbeda. 

Kedelapan: Amalan hati memiliki pengaruh yang lebih indah. 

Amalan anggota badan sangat penting. Ini adalah perkara 
yang disepakati, akan tetapi amalan hati lebih penting dan lebih 
indah pengaruhnya. Kaum Salaf dahulu berkata: 

ن يَا َخرَُج    ِل ادلُّ ه 
َ
ُ أ ن يَا َوَما َذاقُ   َمَساِكْي  يََب َما ِفي َهاا ِمَن ادلُّ ط 

َ
،  ا أ

يَُب  قَالُ ا ط 
َ
  : ََمَبَّةُ  ؟ قَاَل  َما ِفي َها : َوَما أ

ُ ُس بِ اِِل َواْل 
ُق ـسْن  ِه َوالشَّ  

 ِ بَاَل َعلَي ِه َواْل  ق  ِ
ا ِسَ اهُ إََِل ِلَوائِِه َواْل  َراُ  َقمَّ  . ع 

  “Orang-orang miskin penghuni dunia sudah keluar dari 
dunia tanpa merasakan hal terbaik yang ada di dalamnya. 
Mereka bertanya, ‘Apakah hal yang terbaik yang ada di 

                                                     
10  Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Ikhlaash (hlm. 70). 
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dalamnya?’ Beliau menjawab, ‘Cinta kepada Allah , 
bermunajat dengan-Nya, rindu untuk berjumpa dengan-Nya, 
menghadap kepada-Nya dan berpaling dari selain-Nya.’”11 

Dan keutamaan-keutamaan lainnya. 

 

 

Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi 
penulis dan para pembaca sekalian. 

. َ َِعْي  ْج 
َ
ِبِه أ ٍد َولََعَ آِلـِه وََصح   نَِبيِ نَا َُمَمَّ

 وََصَّلَّ اُِل وََسلََّم لََعَ
 

 

8 JUMADAL ULAA 1442 H 
23  DESEMBER 2020 M  

 
Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

 

                                                     
11  Tahdziib Madaarijus Saalikiin (hlm. 245). 


