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Prakata

Ini ialah kumpulan ayat dan hadits yang kami pilih 
dari bab tentang keikhlasan dalam kitab,

رياض الصاحلني
من الكم سيد المرسلني 

Karya Al-Hafizh Abu Zakariyya an-Nawawi t. 
Dalam buku kecil ini, kita akan sedikit melihat 
bagaimana para ulama berbicara tentang ikhlas dan 
seperti apa praktik mereka dalam mengupayakan 
keikhlasan. 

Tidak lupa, terhatur doa jazaahumullaahu khoyron, 
juga terima kasih, kepada seluruh pihak yang menjadi 
sebab sehingga catatan ini bisa sampai ke tangan 
para pembaca. Tegur sapa, masukan, dan kritikan 
tentu sangat kami harapkan dari segenap pembaca 
yang mulia apabila mendapati kekeliruan dalam 
buku saku ini. 

Kami memohon kepada Allah, Rabb Yang Maha 
Mengabulkan doa, agar mengaruniakan keikhlasan 
untuk penyusunnya dan seluruh pihak yang terlibat 
ikut dalam prosesnya. 

Hari Ahadi, 

Tenggarong, Kalimantan Timur, 16 Syawal 1441 
/ 08 Juni 2020 
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Allah l berfirman,

الةَ  َ ُمْلِِصنَي َلُ ادّلِيَن ُحَنَفاَء َوُيقِيُموا الصَّ ِمُروا إاِل ِلَْعُبُدوا اللَّ
ُ
}َوَما أ

َكةَ َوَذلَِك دِيُن الَْقّيَِمةِ{ ]ابلينة: 5[ َوُيْؤتُوا الزَّ

"Tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya 
dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya 
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; 
yang demikian itulah agama yang lurus." QS. Al-
Bayyinah: 5

Dan Allah l berfirman,

َ ُلُوُمَها َوال دَِماؤَُها َولَِكْن َيَناُلُ اتلَّْقَوى  َوقاَل َتَعاَلى: }لَْن َيَناَل اللَّ
ِمنُْكمْ{ ]الج: 37[

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak 
dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan 
dari kamulah yang dapat mencapainya." QS. Al-
Hajj: 37

KEIKHLASAN
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Imam Malik bin Dinar t berkata, 

نَّ َحاِمَدُهم 
َ
ُهم؛ أل كَرهْ َذمَّ

َ
فَرْح بَِمدِحِهم، َولَْم أ

َ
ُمْذ َعَرفُْت انلَّاَس لَْم أ

ُهم ُمفرٌِط ُمفرٌِط، َوَذامَّ

"Ketika saya benar-benar mengenal manusia, maka 
saya tidak lagi bahagia bila mereka memuji dan saya 
juga tidak marah jika mereka menghujat. Karena 
jika memuji, manusia (seringkali) berlebihan, dan 
jika menghujat juga berlebihan." (Siyar A'lam 
an-Nubala', V/362)

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah t menerangkan,
  

اَلجيَْتمع اْلِْخاَلص ِف الْقلب وحمبة الَْمْدح َواثلَناء والطمع فِيَما ِعنْد 
الَماء َوانلَّار والضب والوت. فَإِذا حدثتك  انلَّاس إاِلَّ َكَما جيَْتمع 
بسكني  فاذحبه  وال 

َ
أ الطمع  فَأقبل ىلع  ْخاَلص  اْلِ بَِطلَب  نَفسك 

نَْيا ِف  قْبل ىلع الَْمْدح َواثلَناء فازهد فيهَما زهد عّشاق ادلُّ
َ
س َوأ

ْ
اْلَأ

اْلِخَرة فَإِذا استقام لَك ذبح الطمع والزهد ِف اثلََّناء والمدح سهل 
َعلَيْك اْلِْخاَلص

 

BUANG JAUH-JAUH KEINGINAN  DARI 
MANUSIA
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"Keikhlasan dan;
- rasa senang untuk dipuji,
- serta menginginkan yang ada pada manusia, 

ini tidak akan pernah bersatu di dalam hati. Seperti 
mustahilnya air dan api berkumpul, atau seperti 
tidak mungkinnya kadal padang pasir dan ikan 
di air bersatu.
  
Jika hatimu membisikkan untuk mengupayakan 
keikhlasan, maka datangi lebih dulu rasa 
menginginkan untuk memiliki yang ada pada orang 
lain, lalu sembelihlah dengan pisau keputusasaan 
[artinya, jangan harapkan dan lupakan apapun dari 
yang dimiliki oleh manusia].
  
Kemudian setelah itu, datangilah rasa ingin dipuji 
dan disanjung, lalu jauhilah kedua hal itu seperti 
menjauhnya pencinta dunia terhadap akhirat.
  
Jika kamu berhasil;

- menyembelih keinginan memiliki yang dimiliki 
manusia, 

- dan menjauhi rasa ingin pujian dan sanjungan, 

maka ikhlas akan menjadi mudah bagimu." (Al-
Fawa'id, hlm. 149)
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Abu Dzar z berkata, 'Ada yang bertanya kepada 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص,

  
يَْت الرَُّجَل َيْعَمُل الَْعَمَل ِمَن اْلَْيِ َوَيْحَمُدهُ انلَّاُس َعلَيْهِ قَاَل » تِلَْك 

َ
َرأ

َ
أ

ى الُْمْؤِمِن « َعِجُل بُْشَ

Bagaimana pendapat Anda dengan orang yang 
melakukan suatu kebaikan, lalu setelah itu dia 
mendapatkan pujian orang-orang. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
mengatakan, “Itu adalah berita gembira yang 
disegerakan untuk orang beriman." HR. Muslim (2642)

Imam Nawawi t menerangkan,
  

ِ َتَعاَل َعنُْه  لَُة َلُ بِاْلَْيِ َوِهَ َدِلٌل ىلَعَ رَِضاءِ اللَّ ى الُْمَعجَّ َهِذهِ الْبُْشَ
َوحَمَبَّتِهِ َلُ َفُيَحّبُِبُه إَِل اْلَلِْق

“Berita gembira yang disegerakan bagi orang beriman 
ini merupakan pertanda bahwa Allah meridhai 
dan mencintainya. Hingga Allah pun membuat 
makhluk juga menyukai orang itu.” (Syarah Shahih 
Muslim, XVI/189)

JIKA PUJIAN HADIR TANPA DIHA-
RAPKAN 



Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص mengingatkan,

نيا، لَم يُكن ُل ف الخرةِ ِمن نصيٍب فَمن عِمَل منُهم َعَمَل الخرةِ لدلُّ

"Barang siapa di antara umat ini yang melakukan 
amalan akhirat demi mendapatkan dunia; maka dia 
tidak akan mendapatkan pahalanya sedikitpun di 
akhirat." -SHAHIH- (Shahih at-Targhib, 23) HR. 
Ahmad (21258), al-Hakim (7862)

Pernah ada yang bertanya kepada Abdullah bin 
Mubarak, 'Siapa manusia-manusia yang bodoh?'

  
ُكُل بِِدينِهِ

ْ
َمْن يَأ

'Orang yang makan dengan menggunakan agamanya.' 
Jawab beliau. (Hilyah al-Auliya', VIII/168)

Al-Faqih Nafi' bin Jubair t berkata,
  

ْهلَُها، فَاَل يَْشَهْدَها
َ
اهُ أ َمْن َشِهَد ِجَنازَةً لَِيَ

  
"Barang siapa yang menghadiri penyelenggaraan 
jenazah agar dilihat oleh keluarga mayit, maka 
sebenarnya dia tidak menghadirinya." (Siyar A'lam 
an-Nubala', IV/542)

SIA-SIA AMALAN YANG DILAKUKAN 
UNTUK MENDAPATKAN DUNIA
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Ibrahim bin Adham ialah seorang ahli zuhud 
terkemuka pada masanya, Imam Ibnul Jauzi 
menghikayatkan tentang beliau,

  
الُْفاَلِنّ فَدخل انلَّاس  الْبُْسَتان  اْشتهر ابْن أدهم بَِبدَل فَقيل ُهَو ِف 
يْن إِبَْراهِيم بن أدهم فَجعل يطوف َمَعهم َوَيُقول 

َ
يطوفون َوَيُقولُوَن أ

يْن إِبَْراهِيم بن أدهم
َ
أ

  
"Saat Ibrahim bin Adham berada di suatu daerah 
yang beliau sangat dikenal di tempat tersebut, ada 
yang menyampaikan kepada orang-orang, 'Ibrahim 
bin Adham ada di kebun anu..'

Maka seketika itu, mereka memasuki kebun tersebut 
dan mengelilinginya untuk mencari beliau, sambil 
mengatakan, 'Mana Ibrahim bin Adham,, di mana 
Ibrahim bin Adham..' Saat itu, (secara diam-diam) 
beliau langsung bergabung dengan kerumunan 
mereka, juga sambil mengucapkan, 'Di mana 
Ibrahim bin Adham..'." (Al-Mud-hisy, hlm. 400)

MEMBENCI KETENARAN
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Berkata Al-Allamah Ibnul Jauzi t,
  

 ِف الُْمصحف فَدخل َداخل غطاه
َ
َكَن إِبَْراهِيم انلَّخِعّ إِذا قََرأ

"Apabila Ibrahim an-Nakha'i sedang membaca Al-
Qur'an dengan mushaf (di masjid), lalu ada orang 
yang masuk, beliau langsung menutupi mushaf 
tersebut." (Al-Mud-hisy, hlm. 400)

Abdah bin Sulaiman al-Marwazi menceritakan,

ا اتلََق  ، فَلَمَّ ْوِم، فََصاَدْفَنا الَعُدوَّ ُكنَّا َسِيًَّة َمَع ابِْن الُمَباَرِك ِف باِلَدِ الرُّ
اِن، َخَرَج رَُجٌل ِمَن الَعُدّوِ، فََدَع إَِل الِبَازِ، فََخَرَج إَِلْهِ رَُجٌل،  فَّ الصَّ
َفَقَتلَُه، ُثمَّ آَخُر، َفَقَتلَُه، ُثمَّ آَخُر، َفَقَتلَُه، ُثمَّ َدَع إَِل الِبَازِ، فََخَرَج إَِلْهِ 
رَُجٌل، َفَطاَرَدهُ َساَعًة، َفَطَعَنُه، َفَقَتلَُه، فَازَدَحَم إَِلْهِ انلَّاُس، َفَنَظرُْت، 
َخْذُت 

َ
فَإَِذا ُهَو َعبُْد اللِ بُن الُمَباَرِك، ِإَوَذا ُهَو يَْكُتُم وَْجَهُه بُِكّمِهِ، فَأ

بَِطَرِف ُكّمِهِ، َفَمَدْدتُُه، فَإَِذا ُهَو ُهَو

"Kami pernah bersama Abdullah bin Mubarak dalam 
satu pasukan jihad yang sama di negeri Romawi, 
hingga kami pun berhadapan dengan musuh. Ketika 
dua pasukan telah saling berhadapan, keluar salah 
satu pasukan dari barisan musuh dan mengajak 
duel satu lawan satu.





KEBIASAAN SALAF: MENJAGA KE-
IKHLASAN DENGAN MENYEMBU-

NYIKAN AMAL SHALIH
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Salah seorang dari pasukan Islam pun keluar untuk 
menantangnya, namun musuh itu (memenangkan 
pertarungan) dan membunuhnya, keluar lagi satu 
dan dia kembali membunuhnya, keluar lagi satu dari 
umat Islam dan kembali terbunuh. Lalu dia kembali 
menantang duel, dan kembali keluar seseorang dari 
barisan umat Islam, terjadi pertarungan (sengit) 
selama beberapa saat hingga yang muslim berhasil 
mengalahkan musuhnya.
  
Kemudian  berkerumunlah  orang-orang 
mendatanginya, dan saya perhatikan baik-baik 
siapa orang itu, ternyata, dia Abdullah bin Mubarak, 
beliau menutupi wajahnya dengan kain lengan 
bajunya, saya mencoba untuk menarik kain yang 
menutupinya dan ternyata benar, ia Abdullah bin 
Mubarak." (Siyar A'lam an-Nubala', VIII/394)

Orang-orang shalih di masa salaf begitu mudah 
tersentuh dengan nasihat dan wejangan, sebagai 
upaya menjaga keikhlasan, tidak jarang mereka 
sungguh-sungguh untuk menyembunyikan 
tangisannya, Al-Hafizh Hammad bin Zaid t 
pernah mengisahkan,

َشدَّ 
َ
يُّوُْب ِف َمْلٍِس، فََجاءتُْه َعْبَةٌ، فََجَعَل َيْمَتِخُط َوَيُقْوُل: َما أ

َ
َكَن أ

َكَم! الزُّ
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"Ayyub as-Sikhtiyani pernah berada di sebuah majelis 
hingga ia mulai menangis (karena suatu kalimat), 
saat itu, beliau mulai nampak memperlihatkan 
mengeluarkan lendir dari hidung beliau, sambil 
menyatakan, 'Betapa berat penyakit flu!'1." (Siyar 
A'lam an-Nubala', VI/20)

Padahal tidak lain, tangisan lah yang sedang beliau 
usahakan untuk tidak diketahui orang.

Berkata Imam Muhammad bin Wasi' al-Azdi t,

تِهِ ىلَعَ وَِساٍد 
َ
ُس اْمَرأ

ْ
ُسُه َوَرأ

ْ
ْدَرْكُت رَِجااًل َكَن الرَُّجُل يَُكوُن َرأ

َ
لََقْد أ

ِ لََقْد  تُُه، َواللَّ
َ
هِ ِمْن ُدُموِعهِ اَل تَْشُعُر بِهِ اْمَرأ َواِحٍد قَْد بَلَّ َما َتَْت َخّدِ

هِ  ّفِ فَتَِسيُل ُدُموُعُه ىلَعَ َخّدِ َحُدُهْم َيُقوُم ِف الصَّ
َ
ْدَرْكُت رَِجااًل َكَن أ

َ
أ

ِي إَِل َجنْبِهِ اَل يَْشُعُر الَّ

"Sesungguhnya saya mendapati orang-orang yang 
kepalanya dengan kepala istrinya berada di satu 
bantal, basah pipinya karena air mata tanpa diketahui 
oleh istrinya. Dan demi Allah, saya mendapati 
orang-orang yang salah satu dari mereka berada di 
shaf shalat dalam keadaan bercucuran air matanya di 
pipi tanpa disadari oleh orang yang di sampingnya." 
(Al-Ikhlas oleh Ibnu Abid Dunya, hlm. 61)

¹ Pernyataan ini tidak tergolong dusta. Karena beliau hanya 
menyebutkan, 'Betapa berat penyakit flu!' karena flu memang 
benar berat. Baru disebut berdusta jika beliau berkata, 'Saya 
sedang flu.'
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Dalam Tahdzib al-Kamal (XX/392), tentang salah 
satu ibadah yang disembunyikan oleh Imam Ali bin 
al-Husain, yang dikenal dengan gelar Zainul Abidin,

 � Abu Hamzah ats-Tsimali berkata,

أن ىلع بن السني كن حيمل الزب بالليل ىلع ظهره يتتبع به المساكني 
ف ظلمة الليل

"Di malam hari, Ali bin al-Husain memiliki kebiasaan 
memikul banyak roti (dalam karung) di pundaknya, 
beliau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin di 
tengah pekatnya malam."

Dan semua pemberian tersebut, beliau letakkan 
secara diam-diam, kata Muhammad bin Ishaq,

  
كن ناس من أهل المدينة يعيشون ال يدرون من أين كن معاشهم، 

فلما مات ىلع بن السني فقدوا ما كنوا يؤتون به بالليل.

“Orang-orang miskin di kota Madinah pernah hidup 
mendapatkan pemberian tanpa mereka mengetahui 
siapa orang yang selalu berbuat baik tersebut. Ketika 
Ali bin al-Husain meninggal, mereka tidak lagi 
mendapatkan sedekah yang biasa mereka dapat 
pada tiap malam.”





16

Ya, baru ketika meninggalnya beliau orang-orang 
miskin tersebut menyadari bahwa ternyata Zainul 
Abidin yang selama ini bersedekah kepada mereka.

 � Amr bin Tsabit mengisahkan,

لما مات ىلع بن السني وجدوا بظهره أثرا، فسألوا عنه، فقالوا: هذا 
مما كن ينقل اجلرب بالليل ىلع ظهره إل منازل األرامل

“Ketika Ali bin al-Husain meninggal dunia, orang-
orang menemukan sebuah bekas di pundaknya, 
sebagian mereka bertanya kepada yang lain tentang 
penyebab bekas tersebut, lalu ada yang menjelaskan, 
'Itu karena seringnya beliau memikul karung dari 
kulit pada malam hari ke rumah-rumah orang-
orang susah.'.”

Bahkan, selama hidup beliau dikira sebagai orang 
yang kikir, tak diduga oleh mereka, bahwa nyatanya 
Ali bin al-Husain sesosok figur yang namanya tercatat 
oleh sejarah, sebagai pribadi yang memberikan 
contoh teladan dalam menyembunyikan sedekah.

 � Syaibah bin Nu'amah menceritakan,
  

كن ىلع بن السني يبخل، فلما مات وجدوه يعول مئة أهل بيت 
بالمدينة.
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“Semasa hidupnya, Ali bin al-Husain (terlihat) 
jarang berbagi, di saat beliau meninggal dunia, baru 
diketahui bahwa ternyata beliau menjamin nafkah 
seratus keluarga di Madinah.”

Berpuasa sunnah dalam keadaan tidak pernah 
diketahui oleh keluarganya sendiri. Dalam biografi 
Al-Hafizh Dawud bin Abi Hind, adz-Dzahabi 
membawakan, dari Ibnu Abi Adi,

  
ازاً، حَيِْمُل  ْهلُه. َكَن َخزَّ

َ
ْرَبعِنْيَ َسَنًة، اَل َيْعلَُم بِهِ أ

َ
ِب هِنٍْد أ

َ
َصاَم َداُوُد بُن أ

رِيِق ُق بِهِ ِف الطَّ َمَعُه َغَداءهُ، َفَيتصدَّ

"Dawud bin Abi Hind menjalani puasa sunnah 
selama empat puluh tahun tanpa diketahui sama 
sekali oleh keluarganya. Berprofesi sebagai pedagang 
kain, tiap pagi beliau berangkat ke tokonya dengan 
membawa bekal makanan, di tengah perjalanan 
beliau menyedekahkannya." (Siyar A'lam an-
Nubala', VI/378)
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Al-Allamah Yahya bin Aktsam t  pernah 
didatangi oleh seseorang saat beliau menjadi seorang 
Qadhi, lalu orang tersebut bertanya,

أصلح الل القايض كم آلك؟ قال: فوق اجلوع ودون الشبع
فقال: فكم أضحك؟ قال: حىت يسفر وجهك وال يعلو صوتك

قال: فكم أبكي؟ قال: ال تمل من ابلاكء من خشية الل تعال
قال فكم أخيف عميل؟ قال: ما استطعت

قال: فكم أظهر منه؟ قال: مقدار ما يقتدي بك الب الي ويؤمن 
عليك قول انلاس

Penanya, 'Semoga Allah selalu memperbagus 
keadaan Qadhi, berapa banyak sebaiknya saya 
makan?' 
Yahya bin Aktsam, 'Seukuran menghilangkan lapar, 
tidak sampai kenyang.'
  
Penanya, 'Seukuran apa saya boleh tertawa.'
Yahya bin Aktsam, 'Hingga tampak bersinar 
wajahmu namun tidak nyaring suara tawamu.'

Penanya, 'Hingga batas apa saya bisa menangis?'
Yahya bin Aktsam, 'Jangan bosan untuk selalu 
menangis karena takut kepada Allah.'

TIMBANGAN YANG PERTENGAHAN 
DALAM TIAP AKTIVITAS 
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Penanya, 'Berapa amalan yang harus saya 
sembunyikan?'
Yahya bin Aktsam, '(Sembunyikan) semaksimal 
kesanggupanmu.'

Penanya, 'Yang boleh saya tampakkan?'
Beliau menjelaskan, 'Sebatas orang baik bisa 
meneladani dan kamu bisa merasa aman dari 
sanjungan manusia.'" (Wafayat al-A'yan, VI/151)
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Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص bersabda,

ْجَساِمُكْم، وال إِل ُصَورِكْم، َولَكن ينُْظُر إل 
َ
إنَّ الل ال ينُْظُر إَِل أ

قُلُوبِكْم

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan 
rupa kalian. Tapi Allah melihat kepada hati kalian." 
HR. Muslim (2564)

Ali bin Abi Thalib z berkata,
  

رَْجَح ِمْن بَاِطنِهِ َخفَّ ِمزَيانُُه يَوَْم الْقَِياَمةِ 
َ
َمْن َكَن َظاهُِرهُ أ

"Barang siapa yang amalan lahirnya lebih baik 
daripada amalan batinnya (niat), maka akan ringan 
timbangannya di hari kiamat." (Al-Ikhlas oleh 
Ibnu Abid Dunya, hlm. 52, melalui Hayatus Salaf 
hlm. 226)

Imam Ibnu Uyainah berkata,

من تزين للناس بيشء يعلم الل منه غي ذلك شانه الل 

PENILAIAN ALLAH TERHADAP 
HAMBA-NYA
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"Orang yang berhias di hadapan manusia (dengan 
suatu amalan) yang Allah mengetahui di hatinya 
tidak seperti itu; maka Allah akan menyingkap 
keburukannya." (Shifah ash-Shafwah, I/425) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, 

اهَِرةِ، بَْل ِلََقائِقَِها  دِ ُصَورَِها الظَّ ْعَماِل َوثََواَبَها لَيَْس لُِمَجرَّ
َ
نَّ فَْضَل اأْل

َ
أ

الَّىِت ِف الُْقلُوِب. َوانلَّاُس َيَتَفاَضلُوَن َذلَِك ُتَفاُضاًل َعِظيًما

"Sesungguhnya keutamaan dan pahala amalan 
tidaklah diukur sebatas dari tampak lahirnya saja. 
Akan tetap dinilai dari hakikat yang ada dalam 
hatinya. Masing-masing manusia berbeda-beda 
dalam hal ini dengan perbedaan yang besar." (Minhaj 
as-Sunnah, VI/226)



Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

َ ذلَِك، َفَمْن َهمَّ حبََسَنٍة  ّيَِئاِت ُثمَّ َبنيَّ إنَّ الَل َكَتَب اَلَسَناِت والسَّ
فَلَْم َيْعَملَْها َكَتَبها الُل َتَباَرَك وَتَعال ِعنَْدهُ َحَسَنًة كِملًَة، َوإْن َهمَّ بَها 
ضَعاٍف 

َ
َفَعِملََها َكَتَبَها الُل َعْشَ َحَسناٍت إِل َسبْعمائةِ ِضْعٍف إِل أ

َكثيٍة، وإْن َهمَّ بَِسّيَِئٍة فَلَْم َيْعَملَْها َكَتَبَها الُل ِعنَْدهُ َحَسَنًة َكِملًة، 
َوإْن َهمَّ بَِها َفَعِملََها َكَتَبَها الُل َسّيَِئًة َواِحَدةً 

"Allah menulis amal kebaikan dan kejahatan, dan Dia 
menjelaskannya. Siapa yang,

 - berniat melakukan kebaikan lantas tidak jadi ia 
amalkan, Allah mencatatkan satu kebaikan sempurna 
di sisi-Nya,

 - dan jika ia berniat lalu ia kerjakan, Allah mencatatnya 
sepuluh kebaikan, bahkan bisa dilipatgandakan 
hingga tujuh ratus kali lipat, dan bahkan bisa 
dilipatgandakan tanpa batasan.

 
 - Dan barang siapa yang berniat melakukan kejahatan 

kemudian tidak jadi ia amalkan [dia urungkan], 
Allah menuliskan di sisi-Nya sebagai satu kebaikan 
sempurna,

 - dan jika ia berniat kejahatan kemudian jadi ia 
lakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan 
saja." HR. Al-Bukhari (6491) dan Muslim (131)

AMALAN DILIPATGANDAKAN SESUAI 
TINGKAT KEIKHLASAN 
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Imam Abdullah bin Mubarak t berkata, 

ُهُ انلِّيَُّة، َوُربَّ َعَمٍل َكثِْيٍ تَُصّغُِرهُ انلِّيَُّة ُربَّ َعَمٍل َصغِْيٍ تَُكّثِ

"Terkadang ada amalan kecil namun jadi banyak 
pahalanya karena niat (yang ikhlas). Dan terkadang 
ada amalan besar tapi menjadi kecil nilainya 
disebabkan niatnya (jelek)." (Siyar A'lam an-
Nubala', VIII/400)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani t berkata,
  

ٍة َمُْزوٌم بِهِ َوَما َزاَد َعلَيَْها َجائٌِز  نَّ تَْضعِيَف َحَسَنةِ الَْعَمِل إَِل َعْشَ
َ
أ

ِف اْلِْخاَلِص َوِصْدِق الَْعْزِم َوُحُضورِ الَْقلِْب  الّزَِياَدةِ  ُوقُوُعُه حِبََسِب 
َوَتَعّدِي انلَّْفِع

"Dilipatgandakannya kebaikan menjadi sepuluh kali 
lipat ialah hal yang pasti. Adapun dilipatgandakan 
lebih dari ini, maka bisa terjadi seukuran 
meningkatnya nilai keikhlasan, kejujuran tekad, 
hadirnya hati, dan manfaat ibadah yang lebih luas." 
(Fathul Bari, XI/326)
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Sufyan ats-Tsauri t mengatakan,
  

َّ ي
َ

َها َتَتَقلَُّب َعل َّ ِمْن نِيَّىِت إنَّ َشدَّ ىلَعَ
َ
َما َعجَلُْت َشيًْئا أ

"Tidak ada yang lebih sulit bagiku melebihi usaha 
memperbaiki niat, karena niat selalu berubah-ubah 
di hatiku." (Al-Majmu', I/17) 

Sahl at-Tustari t berkata,
  

ليس ىلع انلَّفس يشٌء أشقُّ ِمَن الخالِص

"Tidak ada yang lebih berat bagi jiwa melebihi 
keikhlasan." (Jami' al-Ulum wa al-Hikam, I/85)

Yusuf bin al-Husain t menyatakan,
  

 ، ي نيا الخالُص، وكم أجتهد ف إسقاِط الّرِياءِ َعْن قل�ب أعّز يشٍء ف ادلُّ
وكأنَّه ينُبُت فيه ىلع لون آخر

"Hal yang paling sulit di dunia ini ialah keikhlasan. 
Begitu sering saya berusaha menyingkirkan riya' 
(pamer demi mendapatkan pujian) dari hatiku, 
namun dia kembali muncul dengan bentuk yang 
berbeda." (Jami' al-Ulum wa al-Hikam, I/85)

MENYADARI BETAPA BERAT NYA 
KEIKHLASAN 
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Berkata Abdullah bin Abi Lubabah t,
قَْرَب انلَّاِس ِمَن الّرَِياءِ آَمُنُهْم َلُ  

َ
إِنَّ أ

"Orang yang paling dekat dengan perbuatan riya' 
ialah yang paling merasa aman dari riya'." (Hilyah 
al-Auliya', VI/113)
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Akhir doa kami,
  

لَِما  نَْسَتْغفُِرَك  َو  ، َنْعلَُم َنُْن  َو بَِك  نُْشَِك  ْن 
َ
أ بَِك  َنُعْوُذ  نَّا  إِ للَُّهمَّ  اَ

َنْعلَم اَل 

Ya Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepada-
Mu, agar jangan sampai menyekutukan-Mu sedang 
kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun 
dari perbuatan syirik dari arah yang tidak kami 
ketahui.

PENUTUP


