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AMALAN-AMALAN HATI: 

IKHLAS 

 

 

 

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. 

Amalan hati yang pertama kali akan kita bahas adalah 
tentang Ikhlas. Hal ini dibahas pertama kali, karena Ikhlas 
merupakan penggerak dalam hati yang mendorong seseorang 
untuk melakukan ibadah. 

   DEFINISI IKHLAS SECARA BAHASA DAN SYARIAT: 

Secara bahasa, Ikhlas diambil dari kata Al-Khalaash ( ْخْ ـال ْ ْل  ص  ), 
yakni jernih dan bersih. Jadi, Ikhlas secara bahasa berarti mem-
bersihkan. 

Adapun secara istilah, yaitu sebagaimana dikatakan oleh 
Sahl At-Tustari : 

ْ
 
ْعْ وْ ْه ْس  ْرْيْ ـف ْْهْ ن ْوْ كْ سْ وْ ْهْ ت ْكْ رْ حْ ْنْ وْ كْ ت ْْنْ أ ْ ْهْ تْ ي ْن ْل  ْْهْ دْ حْ وْ ِْل  ْل 

 ْ ْْ،ْهْ ـل ْْك ْي ْش  ُْ ل  ْ ْهْ جْ ازْ مْ ْ ْْ،ْءْ ش  َْ ل  ْفْ ْ ْوْ ْس  َْ ل  ْىْوْ وْ ْ ُْ ل   .ْاي َْ ْْ
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  “Gerak dan diamnya, dalam batin dan nampaknya, hanya 
untuk Allah Yang tidak ada sekutu baginya, tidak dicampuri 
kepentingan apapun, tidak kepentingan dirinya, hawanya, 
maupun dunia.”1 

Imam Ibnul Qayyim  berkata: “Yakni, amal tersebut 
tidak bercampur dengan segala hal yang memperkeruhnya dalam 
bentuk segala keinginan jiwa. Bisa jadi keinginan dianggap bagus 
di hati manusia, atau mencari pujian mereka, atau lari dari celaan 
mereka, atau mencari peng-agungan mereka, atau mengharapkan 
harta dan bantuan mereka, atau mengharapkan cinta mereka atau 
penyakit-penyakit lainnya, yang intinya adalah keinginan pada 
segala sesuatu selain Allah .”2 

  PERBEDAAN ANTARA IKHLAASH, ASH-SHIDQU, DAN 
   AN-NUSHU: 

Hubungan antara ikhlash dengan ash-shidqu (jujur terhadap 
diri sendiri), yaitu ikhlash adalah mengesakan Allah dalam setiap 
tujuan atau niat pada ibadah yang kita lakukan, adapun ash-shidqu 
adalah kesesuaian antara penampilan dan hati dalam perbuatan, 
keadaan maupun ucapan. 

Dalam perbuatan, yakni seseorang tidak melakukan amal 
shalih sementara hatinya kosong dari amalan tersebut. 

Dalam keadaan, yakni seseorang tidaklah menampilkan ke-
khusyu’an atau keshalihan sementara hatinya menyelishi keadaan 
tersebut. 

Dalam ucapan, yakni seseorang tidak mengucapkan sesuatu 
yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya3. 

                                                     
1  Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Syu’ab (no. 6468) dan As-Sunanul Kubra (no. 8). 
2  Madarijus Saalikin (II/93) karya Imam Ibnul Qayyim. 
3  Jadi, seandainya seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, 

walaupun ucapan itu –pada akhirnya– sesuai dengan kenyataan, maka ia tetap dianggap 
berbohong dengan ucapannya. 
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Ikhlash dan Shidqu adalah dua makna yang senantiasa ber-
kaitan, keberadaan salah satunya melazimkan yang lainnya. 

Hubungan antara ikhlash dengan an-nushu, yaitu bahwa ikhlas 
itu –sebagaimana dijelaskan di atas– adalah mengesakan Allah 
 dalam setiap tujuan atau niat pada ibadah yang kita lakukan, 
adapun an-nushu adalah mencurahkan segala kemampuan dalam 
melakukan amal. Dan orang yang ikhlas tentunya akan mencurah-
kan segala kemampuannya dalam beramal karena Allah .  

   KEDUDUKAN IKHLAS: 

Pertama: Ikhlas adalah hakikat Islam yang dengannya Allah 
 mengutus para Rasul  ْم ل  ة ْو الس  ل  ْالص  م  ل ي ه   .ع 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 

“Mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah adalah 
hakikat agama, dimana Allah  tidak menerima yang lainnya. 
Dengan itulah, Allah  mengutus para Rasul dari awal 
hingga terakhir. Dengan itulah, Allah menurunkan Kitab-kitab 
suci. Itulah perkara yang disepakati oleh para Imam orang beriman, 
itulah inti dakwah Nabi, dan itulah jantung isi Al-Qur`an.”4 

Ibnu Abi Jamrah  berkata, “Aku berharap ada di antara 
ulama yang hanya sibuk mengajarkan manusia tentang niat dalam 
amal-amal mereka.”5 

Kedua: Ikhlas adalah fitrah. 

Allah  tidak menciptakan manusia dalam keadaan 
riya`, juga tidak menciptakan manusia dalam keadaan membawa 
niat-niat jelek. Allah  berfirman dalam Hadits Qudsi: 

                                                     
4  Majmuu’ul Fataawaa (X/49). 
5  Al-Madkhal  (I/3) oleh Ibnul Hajj Al-Abdari. 
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إ ن رْ ْـو  م  ُْك  ه  اء  ن ف  ْح  ُ ى ب ا ْع  ل ق ت  ْخ  ْى ، ْ ي  ي اط  ْالش  م  ت ت ه 
 
ْأ م  َ ه 

إ  ْو 
ي ْ  ُ ْ ن  ْع  م  ت اَل  ه  مْ ف اج   .ْن ه 

  “Dan sungguh Aku ciptakan hamba-hamba-Ku seluruhnya 
dalam keadaan hanif. Kemudian setan mendatangi mereka, 
lantas menyesatkan mereka dari agama mereka.”6 

Artinya, tidak seorang pun kecuali terlahir dalam keadaan 
hanif, yakni keadan ia siap untuk menerima hidayah dan agama 
ini. Seandainya manusia dibiarkan sesuai dengan keadaannya 
itu. niscaya ia akan terus di atas petunjuk dan agama ini, karena 
kebaikannya terpusat dalam diri mereka. Tidak akan muncul 
penyimpangan, kecuali karena penyakit-penyakit manusia atau 
taklid kepada orang lain.7 

Ketiga: Ikhlas merupakan Ruh bagi amal. 

Amal tanpa keikhlasan bagaikan jasad tanpa ruh. Al-Imam 
Ibnul Qayyim  berkata: 

“Intinya adalah keikhlasan dan kejujuran diri. Maka, orang 
yang jujur lagi ikhlas tidak mesti melelahkan dirinya. Sungguh, 
telah dibentangkan untuknya jalan yang lurus, ia diperjalankan 
sementara ia dalam keadaan tidur.8 Demikian pula orang yang 
tidak mendapatkan keikhlasan dan kejujuran tidak perlu melelah-
kan dirinya, karena jalannya telah terputus. Dan setan pun telah 
menyesatkannya, sehingga ia sendiri dalam keadaan bingung. 
Jika ia mau, maka beramallah; dan jika tidak, maka tinggalkan. 
Sebab, amalnya hanya akan menjadikan ia lebih jauh dari Allah. 
Walhasil, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah dengan ber-
                                                     
6  Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2865). 
7  Mirqaatul Mafaatih Syarh Misykaatul Mashaabih (I/163) oleh ‘Ali Al-Qari. 
8  Maksudnya, Allah  memberikan kemudahan dalam setiap amal yang dilakukan-

nya, bahkan ia merasa kenikmatan dalam beramal. 
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gantung hanya kepada-Nya maka pelakunya termasuk pasukan 
jiwa yang tenang.”9 

Imam Ibnul Jauzi  berkata, “Ikhlas itu ibarat minyak 
Kasturi dalam hati seseorang. Wanginya menunjukkan pelakunya, 
amal adalah gambaran (hati), sementara ikhlas adalah ruhnya.” 

Jadi, ikhlas itu tidak perlu ditampakkan dengan mengatakan 
bahwa Anda ikhlas. Ikhlas nampak dalam setiap gerak dan diam 
kita. Keikhlasan itu tercium wangi tanpa kita harus menunjuk-
kannya. 

Keempat: Tidak ada cara keluar dari segala penyakit yang 
merusak amal kecuali dengan Ikhlas. 

Imam Ibnul Qayyim  berkata:  

“Dan bersihnya hati dari segala keinginan yang bertentangan 
dengan keikhlasan, juga dari segala hawa yang bertentangan 
dengan Ittiba, itulah hakikat hati yang selamat, yang menjadi 
sebab keselamatan dan kebahagiaan bagi pelakunya.”10 

 

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

ْج  عْ 
 
ْأ ب ه  ح  ْو ص  ْآل ـه  ٍدْو لَع   ْن ب ي رن اُْم  م 

ْلَع   ل م  ْو س  ْاِل  َّل  ْ.و ص  ْي  
 

23 JUMADAL ULAA 1442 H 
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Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

                                                     
9  Ar-Ruuh  (I/227) karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. 
10  Ighaatsatul Lahafaan (I/43) karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. 


