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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. 

Sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa keuntungan 
yang diraih oleh orang-orang yang ikhlas, sedangkan luput dari 
keuntungan-keuntungan tersebut merupakan kerugian dan 
kebinasaan. Lalu bagaimana lagi apabila niat yang jelek memiliki 
dampak-dampak buruk lainnya?! 

Berikut ini adalah akibat buruk dari niat-niat yang jelek 
dalam beramal: 

Pertama: Orang yang buruk niatnya dalam amal sama hal-
nya dengan orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam makar 
Allah .1 

Hammad bin Salamah  berkata: 
                                                     
1  Makar artinya menjatuhkan lawan sementara lawan itu sendiri tidak merasakan pada 

awalnya. 
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 . هِ ـَحِديَْث ِلَغْْيِ اهلِل ُمِكَر بِ ـَمْن َطلََب الْ 

  “Barangsiapa yang mencari hadits karena selain Allah, maka 
ia akan dihukum tanpa ia sendiri merasakannya di awal.”2 

Benar apa yang beliau  katakan. Seorang hamba –dalam 
penilaian manusia– sepertinya istiqamah, nampak semangat dalam 
menuntut ilmu, rajin beramal shalih, dan sibuk dengan urusan 
agamanya, kemudian tidak lama setelah itu berubah keadaannya. 
Ia tinggalkan kebiasaan baiknya. Maka bisa jadi, itu disebabkan 
oleh buruknya niat. Hanya kepada Allah , kita memohon 
perlindungan. 

Seandainya seorang hamba bersikap jujur dan ikhlas dalam 
amal-amalnya, niscaya Allah  akan senantiasa menjaganya. 

Kedua: Hilangnya keberkahan amal. 

Berapa banyak buku yang ditulis, tetapi kurang dimanfaat-
kan oleh kaum Muslimin?! Berapa banyak proyek amal kebaikan 
yang dilakukan dengan pengorbanan harta dan tenaga, tetapi 
kurang berfaedah?! Bisa jadi sebabnya adalah lemahnya keikhlasan. 
Setiap kali kadar keikhlasan di dalam hati melemah, niscaya itu 
menjadi sebab kurang, bahkan hilang keberkahannya.  

‘Abdullah Ibnul Mubarak  berkata: 

 . ةُ ـيَّ ُرُه الِ  َورُبَّ َعَمٍل َكِبْْيٍ تَُصِغ  ،  ةُ ـيَّ ُمُه الِ  رُبَّ َعَمٍل َصِغْْيٍ ُتَعِظ  

  “Berapa banyak amalan kecil yang menjadi besar karena 
niat, dan berapa banyak amalan besar yang menjadi kecil 
karena niat.”3 

                                                     
2  Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (VI/251), dan Ibnu ‘Abdil Barr dalam 

Al-Jaami’ (no. 1153). 
3  Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Ikhlaash (70). 



MAKALAH KAJIAN | AKIBAT NIAT YANG BURUK .3. 

Ketiga: Hati menjadi berpaling dari Allah , bahkan 
sibuk dengan yang lainnya. 

Imam Ibnul Qayyim  berkata: 

“Asal dari kesesatan adalah cinta kepada selain Allah . 
Dengannya keikhlasan menjadi lemah. Orang-orang yang terlena 
dengan kerinduan syaithaniy, mereka itu dikuasai oleh setan sesuai 
dengan besarnya kerinduan di hatinya. Sebab, sudah ada unsur 
kesyirikan di dalamnya dan hilangnya keikhlasan. Artinya, ada 
bagian dari sikap menjadikan selain Allah sebagai sekutu di 
dalamnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat banyak di antara 
mereka yang menjadi budak bagi siapa saja yang ia rindukan. 
Seolah ia teriak bahwa ia adalah budaknya, ketika orang yang ia 
rindukan di hadapannya atau tidak. Kerinduannya kepada orang 
tersebut lebih besar daripada kerinduannya kepada Allah. Cinta-
nya kepada orang tersebut lebih agung daripada cintanya kepada 
Allah. Cukuplah hati mereka sebagai saksi.  

Allah  berfirman, 

 ژوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ژ 
  “Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun 

ia mengemukakan alasan-alasannya.” (QS. Al-Qiyaamah [75]: 
14-15).” 

Imam Ibnul Qayyim  melanjutkan: 

“Seandainya ia diberikan pilihan antara keridhaan orang  
yang ia rindukan dengan keridhaan Allah, niscaya ia memilih 
keridhaan orang yang ia rindukan di atas keridhaan Allah. Ber-
jumpa dengan orang yang ia rindukan lebih ia cintai daripada 
perjumpaannya dengan Allah...”4 

                                                     
4  Ighaatsatul Lahaafaan (II/869-870). 
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Keempat: Orang yang niatnya buruk, niscaya rugi di akhirat 
dan tidak akan pernah mendapat buah dari amal kebaikannya. 

Diriwayatkan dari Syufayy Al-Ashbahi , bahwa ketika 
mendatangi Madinah, beliau mendapati seseorang yang sedang 
dikelilingi oleh banyak orang. Beliau pun bertanya, “Siapakah ia?” 
Jawab mereka, “Orang itu adalah Abu Hurairah.” 

Kata Syufayy: Aku pun mendekat hingga duduk tepat di 
hadapannya, sementara ia sedag meriwayatkan hadits kepada 
orang-orang. Setelah beliau berhenti dan sendirian, aku katakan 
padanya, “Aku memintamu dengan kebenaran, dengan kebenaran 
(bukan kebathilan). Tidakkah engkau meriwayatkan kepadaku 
satu hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah , 
engkau memahami dan mengetahuinya.” Abu Hurairah  
menjawab, “Baiklah, akan aku lakukan. Akan aku riwayatkan 
kepadamu satu hadits yang pernah disampaikan oleh Rasulullah 
 kepadaku, aku memahaminya dan aku pun mengetahui-
nya.” Kemudian Abu Hurairah pingsan, dan kami pun terdiam 
sebentar. Saat sadar, beliau pun berkata, “Akan aku riwayatkan 
kepadamu satu hadits yang pernah disampaikan oleh Rasulullah 
 kepadaku di rumah ini. Kala itu hanya ada aku dengan 
beliau.” Lalu beliau kembali pingsan. Saat sadar, beliau mengusap 
wajahnya lalu berkata, “Akan kulakukan. Sungguh, akan aku 
riwayatkan kepadamu satu hadits yang pernah disampaikan oleh 
Rasulullah  kepadaku di rumah ini. Waktu itu hanya ada 
aku dengan beliau.” Beliau kembali pingsan dan terjatuh dengan 
tersungkur pada wajahnya. Lalu aku sandarkan kepadaku sekian 
waktu lamanya. Saat sadar, beliau berkata, “Rasulullah  
meriwayatkan kepadaku: 

“Sungguh ketika hari Kiamat, Allah  turun kepada 
para hamba untuk memutuskan hukum di antara mereka. Setiap 
ummat berjalan dengan cara berlutut. Orang yang pertama kali 
dipanggil adalah seorang penghafal Al-Qur`an, orang yang ter-
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bunuh medan perang di jalan Allah, dan orang yang banyak harta. 
Allah bertanya kepada Ahli Qira’at, “Bukankah aku sudah ajarkan 
kepadamu apa yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku?” Ia menjawab, 
“Tentu, ya Rabb.” Allah bertanya, “Lalu apa yang kau amalkan pada 
apa yang diajarkan kepadamu?” Ia menjawab, “Aku biasa melakukan 
shalat sepanjang malam dan siang.” Allah pun berkata kepadanya, 
“Bohong!” Malaikat juga berkata kepadanya, “Bohong!” Allah 
berkata kepadanya, “Bahkan engkau ingin disebut sebagai seorang 
Qaari` (Ahli Al-Qur`an). Dan hal itu telah dikatakan.” 

Selanjutnya, orang yang kaya pun dipanggil. Allah bertanya 
kepadanya, “Bukankah Aku sudah berikan kelapangan kepada dirimu, 
sehingga tidak membiarkanmu butuh kepada seorang pun?”  Ia men-
jawab, “Benar, ya Rabb.” Allah bertanya kembali, “Lalu apa yang 
engkau lakukan terhadap harta yang telah Aku berikan kepadamu?” Ia 
menjawab, “Aku biasa melakukan silaturrahim dan bersedekah.” 
Allah pun berkata kepadanya, “Bohong!” Malaikat juga berkata 
kepadanya, “Bohong!” Allah Ta’ala berkata kepadanya, “Akan 
tetapi, engkau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan hal 
itu telah dikatakan kepadamu.” 

Selanjutnya, didatangkan orang yang terbunuh di medan 
perang di jalan Allah. Allah bertanya kepadanya, “Apa tujuanmu 
sehingga engkau terbunuh?” Ia menjawab, “Aku diperintah untuk 
berjihad di jalan-Mu. Aku pun bertempur sehingga terbunuh.” 
Allah pun berkata kepadanya, “Bohong!” Malaikat juga berkata: 
“Bohong!” Allah berkata, “Akan tetapi engkau ingin dikatakan sebagai 
pemberani, dan hal itu telah dikatakan kepadamu.” 

Kemudian Rasulullah  menepuk memukul kedua 
pundakku seraya bersabda: 

بَا ُهَريْرَ 
َ
ْوٰلِ َة ، يَا أ

ُ
ُر بِِهُم الَّاُر يَْوَم اثلََّل  َك أ ُل َخلِْق اهلِل تَُسعَّ وَّ

َ
ثَُة أ

 . ِقيَاَمةِ الْ 
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  “Wahai Abu Hurairah, api Neraka pada hari Kiamat dinyala-
kan pertama kalinya untuk tiga (kelompok) orang itu.”5 

Fudhail bin ‘Iyadh  berkata: 

  مْ هُ وَ ، ٌل مَ عَ   اهللِ َل إِ  مْ هُ ـلَ  عُ فَ  يُرْ َل ، ا اد  بَّ عُ  إِنَّ هلِلِ 
َ
 اءِ يَ الِر   اُب حَ ْص أ

 ِ ْعُطوْ وَ ،  اهللِ  ُحِب   ْْيِ غَ  يْ ـفِ  مْ ُحبُّهُ  نُ وْ كُ يَ  نَ يْ اّلَّ
ُ
 َوإِنْ  ، اا رَُضوْ إِْن أ

ِ ذَ َفَمْن ََكن كَ ، ا َسِخُطوْ  اُمِنُعوْ  ثَ  َك ل  . الَْعَم  اهللُ  هُ ـَورَّ

  “Sungguh, ada hamba-hamba Allah yang amal-amalnya 
tidak diangkat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang 
yang riya`, yang cinta mereka bukan atas dasar cinta kepada 
Allah. Jika mereka diberi, maka mereka senang; dan jika 
tidak diberi, maka mereka marah. Barangsiapa yang seperti 
itu (keadaannya), maka mereka akan diberikan kebutaan 
oleh Allah Ta’ala.”6 

Wallaahu a’lam. 

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

ٍد َولََعَ آِلـِه وََصْحِبِه   نَِبيِ نَا ُُمَمَّ
ْْجَِعْْيَ .وََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم لََعَ

َ
 أ

 

19  RAJAB  1442 H 
3  MARET 2021 M 

 
Beni Sarbeni Abu Sumayyah 

 
                                                     
5  Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2382), dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam 

Shahiih Al-Jaami’ (no. 1713). 
6  Taariikh Dimasqa (48/ 446). 


