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AMALAN-AMALAN HATI: 

IKHLAS 

BUAH KEIKHLASAN DI DUNIA (YANG DISEGERAKAN) 
DAN DI AKHIRAT 

 

 

 

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. 

    BUAH KEIKHLASAN DISEGERAKAN 

Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan dua buah 
keikhlasan; yakni Ikhlas merupakan asas diterimanya amal dan 
Allah akan menumbuhkan rasa cinta dalam hati manusia kepada 
orang-orang yang ikhkas. 

Selanjutnya di antara buah keikhlasan di dunia adalah 
sebagai berikut: 

Ketiga: Ikhlas adalah jalan untuk meraih cinta dan per-
tolongan Allah Ta’ala. 

Allah Ta’ala berfirman tentang Ahlu Baitur Ridhwan: 
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  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  کژ 

 ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
  “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin 

ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan 
ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan 
kemenangan yang dekat (waktunya).” (QS. Al-Fat`h [48]: 18) 
Nabi  bersabda, 

ر اللر  َة بَِضِعيْ  ـٰهِذهِ  إِنََّما َينُْصر مَّ
ر
 . ِفَها بَِدْعَوتِِهْم وََصََلتِِهْم َوإِْخََلِصِهمْ اْْل

  “Allah menolong ummat ini dengan sebab orang-orang 
lemah di antara mereka, dengan do’a mereka, dengan shalat 
mereka, dan dengan keikhlasan mereka.”1 

Maknanya yaitu, ibadah dan do’a orang-orang lemah itu 
–biasanya– lebih ikhlas. Hal itu karena kebersihan jiwa mereka 
dari ketergantungan terhadap kemewahan dunia, yang ada dalam 
pikiran mereka hanya satu (yakni akhirat) sehingga do’a-do’a 
mereka pun dikabulkan.2 

Keempat: Ikhlas itu menjadikan amal semakin besar. 

Nabi  bersabda, 

َحٌد بَِصَدقٍَة ِمْن َطِي  
َ
َق أ ُر اللر إِلَّ َوَل  -ٍب َما تََصدَّ ََ ْْ ِي   َي  إِلَّ  -َب  اطََّّ

َخَذـَها 
َ
 َحّتَّ  ِن الرَّْحٰ  ى َكِف  ـبِيَِمينِِه َوإِْن ََكنَْت َتْمَرًة َفََتْبرو فِ  نر الرَّْحٰ أ

ْعَظَم ِمَن اطْ 
َ
وَن أ ُِ َكَما يرَرِب  ـتَكر حَ َجََ

َ
ْو فَِصيلَهر  أ

َ
ْم فَلروَّهر أ كر  . در

                                                     
1  Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (no. 3178) dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Ash-

Shahiihah (II/409). 
2  ‘Aunul Ma’buud (VII/184). 
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  “Tidaklah seseorang bersedekah dari harta yang baik –dan 
Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik (halal)– 
kecuali Allah menerimanya dengan Tangan kanan-Nya 
walaupun berupa satu biji kurma dan ia akan berkembang 
di telapak tangan Ar-Rahman hingga menjadi lebih besar 
dari gunung sebagaimana seseorang di antara kalian mem-
besarkan anak kudanya atau anak untanya.”3 

Itu terjadi karena keberkahan sedekah dan karena sempurna 
keikhlasan pelakunya, karena itulah Anda dapati bahwa ke-
banyakan penyakit dalam sedekah adalah riya`.4 

Terkadang seseorang melakukan sedikit amal, akan tetapi 
hasil yang ia dapatkan adalah besar. Tidaklah demikian terjadi, 
kecuali karena apa yang ada dalam hatinya. 

Abu Bakr bin ‘Ayyasy  berkata: 

  مْ كر َْ ََ ا سَ مَ 
َ
ِ  نْ كِ طَ وَ  ةٍ ََل  َص َل وَ  مٍ وْ َص  ةِ ْثَ كَ بِ  رٍ كْ و بَ بر أ  رٍ قَ وَ  ءٍ َشْ ب

 . هِ َِ لْ قَ  يْ ـفِ 

  “Tidaklah Abu Bakr mengungguli kalian karena banyak-
nya puasa, tidak pula karena banyaknya shalat, akan tetapi 
karena sesuatu yang menetap dalam hatinya.”5 

Kelima: Orang yang ikhlas itu bisa bertahan dalam amal-
nya dan tidak terputus. 

Keikhlasan itu menjadikan pelakunya bertahan dalam amal 
yang ia lakukan, sebabnya adalah karena orang yang ikhlas itu 
meyakini akan janji Allah dan ridha walau ditangguhkan. Ia pun 
senantiasa mengharap pahala dari Allah dalam musibah. Adapun 

                                                     
3  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 1410) dan Muslim (no. 1014). 
4  A’maalul Quluub (I/87). 
5  Miftaahu Daaris Sa’aadah (I/82). 
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orang yang beramal karena kepentingan lain, maka amalnya akan 
terputus ketika kepentingan itu tidak ia dapatkan. 

Keenam: Orang yang ikhlas akan mendapat ketenangan 
dan kebahagiaan. 

Imam Ibnu Hazm  berkata: 

“Jika engkau memperhatikan semua urusan (dunia), maka 
sungguh ia akan merusakmu dan pada akhirnya engkau berfikir 
bahwa semua urusan dunia itu akan musnah sehingga engkau 
pun meyakini bahwa amal yang sejati hanyalah amalan akhirat, 
karena sungguh segala cita-cita dunia yang engkau dapatkan 
berujung dengan kesedihan, bisa jadi karena dunia yang meninggal-
kanmu atau kamu yang meninggalkannya, salah satu dari kedua-
nya mesti terjadi, kecuali setiap amal untuk Allah, maka akibat-
nya adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, adapun 
dunia adalah dengan sedikitnya kegundahan dengan apa yang 
menjadi pusat pikiran manusia, dengannya kamu pun dihormati 
oleh kawan dan musuh, adapun di akhirat kebahagiannya adalah 
Surga.”6 

Tidak ada yang lebih menenangkan daripada menggantung-
kan hati hanya kepada Allah. Sungguh, pujian manusia maupun 
ejekan mereka tidak memberikan manfaat atau pun madharat 
sama sekali kepada kita. Maka, berjalanlah terus di atas jalan 
kebenaran karena Allah. Allah Ta’ala berfirman, 

 ژک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ژ 

  “Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus 
[10]: 58) 

                                                     
6  Al-Akhlaaq was Siyar (hlm. 75-76) karya Imam Ibnu Hazm. 
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Ketujuh: Masyarakat menjadi baik, demikian pula dengan 
pemimpin dan rakyatnya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: 

ْ  ِت مَّ تَ  اـهْ َّت مَ وَ  ِ  حَ لر ، َص  اِس الَّ  ِن يْ دِ  ِح ََل ْص إِ ـبِ  ةر َل ور ال  ْيِ تَ فَ ائِ لََّّ ل
ْْ لَّ إِ ، وَ  مْ اـهر يَ نْ در وَ  مْ هر نر يْ دِ    ِت بَ رَ ََّ  ا

ر
ل  لَِك ذٰ  كر ََل مَ وَ ،  مْ هِ يْ لَ عَ  رر وْ مر اْْل  هر كر

ِ  ةِ يَّ الِ   حر ََل َص  ل  ِن يْ اِل   صر ََل خْ إِ ، وَ  ةِ يَّ عِ لرَّ ل ر وَ الَّ ، وَ  لِلِ  هر كر ،  هِ يْ لَ عَ  ّكل
َ وَ الَّ وَ  َص ََل خْ اْلِ  نَّ إِ فَ   . ةِ امَّ عَ اطْ وَ  ةِ اصَّ خَ ـاطْ  ِح ََل َص  اعر ِجَ  ّكل

  “Ketika penguasa memperhatikan kemaslahatan agama 
rakyatnya, maka akan baik urusan agama dan dunia untuk 
keduanya (penguasa dan rakyat). Jika tidak, maka semua 
urusannya akan menjadi kacau. Inti masalah semua itu 
adalah niat yang baik pada rakyat dan ikhlasnya agama 
hanya untuk Allah, demikian pula tawakkal hanya kepada-
Nya, sungguh keikhlasan dan tawakkal adalah inti kebaikan 
bagi khusus atau keumuman manusia.”7 

Kedelapan: Allah akan memberikan kecukupan bagi orang 
yang ikhlas. 

Allah Ta’ala berfirman, 

 ژگ    ...  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎژ 

  “Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. 
Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) 
yang selain Allah?” (QS. Az-Zumar [39]: 36) 

‘Umar Ibnul Khaththab  pernah menulis surat kepada 
Abu Musa , yang di antara isinya: 

                                                     
7  Majmuu’ul Fataawaa (XXVIII/361). 
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 نَ يَّ زَ تَ  نْ مَ وَ  ، اِس الَّ  ْيَ بَ وَ  هر نَ يْ ا بَ  مَ اَل عَ تَ  اللر  اهر فَ كَ  هر تر يَّ نِ  ْت َص لَ خَ  نْ مَ 
 ِ  .  اللر  هر انَ شَ  هِ َِ لْ قَ  يْ ـفِ  َس يْ ا طَ مَ بِ  اِس لنَّ ل

  “Barangsiapa yang ikhlas niatnya, niscaya Allah berikan 
kecukupan dalam perkara yang ada di antara dirinya dengan 
manusia. Adapun orang yang menghiasi diri di hadapan 
manusia pada apa yang tidak ada dalam hatinya, niscaya 
Allah  akan menghinakannya.”8  

 

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

 

ْجَِعْيَ .وََصَّلَّ اللر وََسلََّم لََعَ 
َ
َِِه أ ٍد َولََعَ آِطـِه وََصْح َمَّ  نَِبيِ نَا ُمر

 

 

21 JUMADIL AKHIR 1442 H 
3  FEBRUARI 2021 M 

 
Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

 

                                                     
8  Hilyatul Auliyaa` (I/50). 


