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AMALAN-AMALAN HATI: 

IKHLAS 

(BERATNYA KEIKHLASAN DAN SOLUSINYA) 

 

 

 

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. 

Ikhlas merupakan perkara yang berat dan sulit bagi jiwa, 
sehingga untuk mengaplikasikannya, setiap hamba membutuhkan 
perjuangan besar. Intinya, ia harus mengawasi setiap gerak hati, 
sehingga ia benar-benar kokoh di atas keikhlasan. Jika seorang 
hamba sudah memilikinya, maka ikhlas itu merupakan fadhiilah 
besar yang Allah berikan kepadanya, juga perkara yang paling 
ia cintai. 

Uwais Al-Qarni  berkata: 

ِد الَْموَْت إَِذا نِْمَت   ، َوإَذا ُقْمَت َفاْدعُ  ، َواْجَعلُْه نَْصَب َعيْنَيَْك  تَوَسَّ
ْن يُْصِلَح لََك قَلْبََك َونِيَّتََك 

َ
َشدَّ َعلَْيَك فَلَْن ُتَعالَِج شَ ،  اهلَل أ

َ
يًْئا أ

 . اِمْنُهمَ 
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  “Jadikan kematian sebagai bantal ketika engkau tidur serta 
jadikan kematian di pelupuk matamu. Dan ketika engkau 
bangun, maka berdo’alah kepada Allah agar memperbaiki 
hati dan niatmu. Sungguh, tidaklah engkau bisa mengobati 
sesuatu yang lebih berat dari keduanya (hati dan niat.”1 

Terkadang seorang hamba berusaha untuk senantiasa mem-
perhatikan gerak hatinya, tetapi ia kandas di akhir perjalanan, 
atau tergelincir karena begitu lama prosesnya.  

Mengapa keikhlasan ini begitu berat dan sulit? 

  Mengapa perjuangannya tidak boleh berhenti hingga ajal 
menjelang?! 

Berikut ini sejumlah sebab yang menjadikan keikhlasan 
terasa begitu berat: 

Pertama: Tidak ada jatah bagi kepentingan diri di dalam 
keikhlasan. 

Banyak sekali perbuatan yang memiliki porsi bagi diri di  
dalamnya, sehingga niat (maksud) dalam hatinya tidak bergeming 
(terganggu) sedikit pun, hal itu karena ada kepentingan diri yang 
bisa dipenuhi karenanya. Sedangkan keikhlasan itu harus benar-
benar murni untuk Allah , tidak ada kepentingan dunia 
di dalamnya, dan tidak ada tujuan untuk dipuji maupun diagung-
kan oleh orang lain. Oleh karena itulah, keikhlasan menjadi terasa 
berat bagi jiwa. 

Kedua: Bisikan jiwa selamanya tidak pernah berhenti. Oleh 
karena itulah, dalam bahasa Arab, hati itu disebut Qolbun karena 
ia senantiasa berubah-ubah. Keikhlasan itu artinya tulus karena 
Allah Ta’ala semata. Oleh karenanya, menjaganya bukan hal yang 
biasa. 

                                                     
1  Syarh Shahiih Al-Bukhari karya Ibnu Baththal. 
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Sufyan Ats-Tsauri  berkata:  

َشدَّ َعلَ ـَما ََعلَ 
َ
 . يَّ ـا َتَقلَُّب َعلَ إِنَّهَ ، ْي ـتِ يَّ ِمْن نِيَّ ـْجُت َشيْئًا أ

  “Tidak pernah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat 
daripada niatku sendiri, karena sungguh ia selalu berubah-
ubah.”2 

Yusuf Ibnul Husain  berkata: 

ٍء فِ  َعزُّ ََشْ
َ
ْنيَا اْلِ ـأ ْجتَِهُد  ُص لْْخَا ي ادلُّ

َ
ِء ايَ إِْسَقاِط الِر   يْ ـفِ ، َوَكْم أ

نَُّه يَنْبُُت ِفيِْه لََعَ لَْوٍن آلَْخرَ  يْ ـَعْن قَلْبِ 
َ
 . ، فََكأ

  “Sesuatu paling sulit di dunia ini adalah Ikhlas. Aku sudah 
berusaha keras untuk menghilangkan riya` dari hatiku, lalu 
seolah-olah ia tumbuh dalam bentuk lainnya.”3 

Seorang hamba yang berusaha untuk menghilangkan riyaa` 
di dalam dirinya, sehingga ketika ia dipuji, maka ia tolak pujian 
tersebut. Bahkan, ia hinakan dirinya di hadapan orang lain. Lalu 
seketika itu tumbuh niatan lainnya, yakni keinginan agar orang 
lain menganggap dirinya benar-benar orang yang Tawadhu’. 

Ketiga: Allah  menciptakan manusia dengan beragam 
syahwat (keinginan). Allah  berfirman, 

   ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ

  ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ

 ژ  ۈ  ...  ڭڭ    ڭ   ڭ
                                                     
2  Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jaami’ li Akhlaaqir Raawi (no. 699) dan Abu Nu’aim 

dalam Al-Hilyah (V/62). Lihat A’maalul Quluub (I/79). 
3  Dibawakan oleh Ibnu Asakir dalam Taariikhnya (74/226). 
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  “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia...” 
(QS. Ali ‘Imran [3]: 14) 

Allah  mengabarkan bahwa perkara-perkara di atas 
memang dihiaskan bagi manusia. Mata mereka memandangnya, 
hati mereka menganggapnya manis, dan jiwa pun menikmatinya. 
Setiap manusia condong pada kenikmatan di atas. Bahkan, ter-
kadang mereka menjadikan hal itu sebagai tujuan hidup dan 
puncak keilmuan, padahal semuanya perhiasan yang sangat 
sedikit dan dalam waktu yang begitu singkat. 

Allah  mengawalinya dengan wanita, karena ia adalah 
fitnah paling besar bagi laki-laki, lalu anak-anak yang dijadikan 
sebagai kebanggaan, kemudian harta yang dikumpulkan serta 
membuat mereka semakin bakhil dan sombong di hadapan orang-
orang lemah, selanjutkan kendaraan dan binatang ternak. 

Itulah di antara beragam keinginan manusia. Akan tetapi, 
keinginan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi ragam 
keingian yang lebih berbahaya, bahkan seringkali lebih tersem-
bunyi karena keinginan tersebut bukan dalam bentuk benda, akan 
tetapi sangat merusak seorang hamba, yakni keinginan terhadap 
kedudukan dan kemasyhuran. 

Nabi  bersabda, 

رِْسَا مَ 
ُ
فَْسَد لَ  يْ ـفِ  ا ِذْئبَاِن َجائَِعاِن أ

َ
َها ِمْن ِحْرِص الَْمْرِء ـَغنٍَم بِأ

يْ  َِف دِلِ  . ِنهِ لََعَ الَْماِل َوالَّشَّ

  “Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada 
sekelompok domba itu lebih merusak daripada kerakusan 
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seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agama-
nya.”4 

Sufyan Ats-Tsauri  berkata: 

“Aku tidak pernah melihat sikap zuhud yang lebih sedikit 
daripada zuhud terhadap kedudukan. Seseorang bisa zuhud dalam 
makanan dan minuman, dalam harta dan pakaian, akan tetapi 
ketika kepentingan dalam kepemimpinannya diganggu, niscaya 
ia membela dan melawan demi hal itu.”5 

Semua keinginan di atas sangat mempengaruhi keikhlasan, 
sehingga menjadi begitu berat untuk diwujudkan. Banyak orang 
yang mengerjakan sesuatu karena wanita, karena harta, juga 
karena kedudukan. Hanya kepada Allah Ta’ala, kita memohon 
pertolongan. 

Maka, tidak ada cara untuk selamat darinya selain dengan 
mengalahkan segala hawa nafsu tersebut seraya memohon per-
tolongan kepada Allah . 

Imam Ibnul Qayyim  berkata: 

“Orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah dengan 
beragam suluk (jalan dan prilaku), semuanya sepakat bahwa hawa 
nafsu itu dapat memutuskan hati seseorang dari jalan yang bisa 
menyampaikannya kepada Allah . Jalan kepada-Nya tidak 
bisa ditempuh, kecuali dengan mematikan dan mengalahkan 
hawa nafsu.”6 

 

 
                                                     
4  Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2376). 
5  Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (VII/39). 
6  Ighaatsatul Lahafaan (I/75). 
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    BUAH KEIKHLASAN DI DUNIA 

Buah keikhlasan yang disegerakan bagi seorang hamba di 
dunia sangatlah banyak. Di antaranya sebagai berikut: 

Pertama –yang paling utama–:  Keikhlasan merupakan azas 
(pondasi) diterimanya amal, bahkan keikhlasan ini bisa merubah 
amal yang hukumnya mubah menjadi ibadah. 

Kedua: Allah  akan menumbuhkan di hati para hamba-
Nya kecintaan kepada orang yang ikhlas, bahkan ia menjadi ber-
wibawa di hadapan mereka. 

Imam Ibnul Qayyim  berkata: 

“Sunnatullaah (aturan Allah) telah berlaku dan tidak dirubah, 
yaitu bahwa Allah memberikan wibawa, cahaya, dan kecintaan 
kepada orang-orang yang ikhlas di dalam hati para mahluk-Nya, 
yang semua itu berjalan sesuai dengan kadar keikhlasan niat dan 
mu’alamah (interaksi)nya kepada Allah. Sebaliknya, Allah akan 
memberikan kehinaan dan kebencian kepada orang yang riyaa` 
di hati para makhluk.”7 

Hamdun bin Ahmad Al-Qashshar pernah ditanya, “Apa 
sebabnya perkataan kaum Salaf lebih bermanfaat daripada per-
kataan kita?” 

Beliau menjawab, 

 
َ
ِن ، الرَّْحم  اَض رِ وَ ،  ِس وْ فُ الُّ  اةِ َنَ وَ  ، مِ َا سْ اْلِ  ِز  عِ ـوا لِ مُ لَّ كَ تَ  مْ هُ نَّ ِل
 . ِق لْ خَ ـا الْ َض رِ ا ، وَ يَ نْ ادلُّ  ِب لَ َط ، وَ  ِس وْ فُ الُّ  ِز  عِ ـلِ  مُ َكَّ تَ نَ  نُ َنْ وَ 

   “Karena mereka itu berbicara untuk kemuliaan Islam, untuk 
keselamatan jiwa, dan keridhaan Ar-Rahman. Sementara 

                                                     
7  I’laamul Muwaqqi’iin (VI/106). 
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kita berbicara untuk kemuliaan diri pribadi, mencari dunia, 
dan agar diterima oleh makhluk.”8 

 

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

 

ْْجَِعْْيَ .
َ
ٍد َولََعَ آِلـِه وََصْحِبِه أ  نَِبيِ نَا ُُمَمَّ

 وََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم لََعَ
 

 

 

6 JUMADIL AKHIR 1442 H 
19  JANUARI 2021 M 

 
Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

 

 

 

                                                     
8  Shifatush Shafwah (II/122) karya Imam Ibnul Jauzi. 


