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Bab 41 Bahwa Amalan-Amalan Tergantung Niat dan 

Tujuannya serta Setiap Orang Mendapatkan  

Sesuai dengan Yang Diniatkannya 

Masuk kedalamnya Iman, Wudhu, Sholat, Zakat, Haji, Puasa dan 

Hukum-Hukum lainya. Allah ���� berfirman : 

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. (Al Israa (17) : 

84) 

Yakni maksudnya menurut niatnya. 

Nabi ���� bersabda : 

“Nafkah seseorang kepada keluarganya yang ia mengharapkan (balasan dari Allah �) adalah 

shodaqoh”. 

Sabda ���� lainnya : 

“Namun yang ada Jihad dan niat”  

 

 

Penjelasan : 

Perkara niat adalah termasuk keimanan, karena ia adalah amalan hati 

yang harus ditujukan hanya kepada Allah �. Adapun penjelasan tentang niat 

telah disebutkan dalam Shohih Bukhori kitab Bid’ul Wahyu hadits no. 1. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits no. Hadits no. Hadits no. Hadits no. 54545454    

“Haddatsanaa Abdullah bin Maslamah ia berkata akhbaronaa Malik dari Yahya bin Sa’id 

dari Muhammad bin Ibrohim dari ‘Alqomah bin Waqqoosh dari  Umar � bahwa Rasulullah 

� bersabda : “Amal-amal tergantung niatnya, setiap orang sesuai dengan apa yang 

diniatkannya, maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrohnya 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan Barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang 

diinginkannya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang 

dihijrahkan kepadanya”. 

 
Penjelasan : 

Telah berlalu penjelasannya pada hadits no. 1 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits no. Hadits no. Hadits no. Hadits no. 55555555    

“Haddatsanaa Hajjaaj bin Minhaal ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, akhbaronii 

‘Adiy bin Tsaabit ia berkata, aku mendengar ‘Abdullah bin Yaziid dari Abu Mas’ud � dari 

Nabi � Beliau bersabda : “Jika seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya 

mengharap (pahala kepada Allah �) maka itu adalah shodaqoh”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abu Muhammad Hajjaaj bin Minhaal 

 Kelahiran : Wafat 216 H atau 217 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hatim, Imam 

Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 

Hibban. 

 Hubungan antar : Syu’bah adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Syu’bah Ibnul Hajaaj biografinya pada hadits no. 10 

 

perowi 



 

3. Nama : ‘Adiy bin Tsaabit 

 Kelahiran : Wafat tahun 116 H 

 Negeri tinggal : Khufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa’I, Imam 

Al’ijli,  Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. Imam 

Abu Hatim berkata : “ia shoduq dan Imam di masjid 

Syi’ah. Imam Ibnu Ma’in juga menilainya, ia seorang 

syiah yang ringan. Begitu juga penilaian dari Imam 

Ahmad bahwa ia seorang Syiah. 

 Hubungan antar : Abdullah bin Yaziid � adalah salah seorang gurunya 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4. Nama : Abu Musa Abdullah bin Yazid �  

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : salah seorang sahabat yang hadir dalam perjanjian 

Hudaibiyyah. 

 Hubungan antar : Abdullah bin Mas’ud � adalah salah seorang gurunya. 

 

 

5.  Abdullah bin Mas’ud � telah berlalu pada hadits no. 32 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits no. Hadits no. Hadits no. Hadits no. 55556666    

“Haddatsanaa Al Hakam bin Naafi’ ia berkata, akhbaronaa Syu’aib dari Az-Zuhriy ia 

berkata, haddatsanii ‘Aamir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqqoosh bahwa ia mengabarinya 

bahwa Rasulullah � bersabda : “Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak memberikan nafkah 

dengan nafkah yang diharapkan dengannya Wajah Allah, melainkan kamu akan diberikan 

pahala, sampai-sampai sesuap nafkah yang kamu berikan kepada mulut istrimu”. 

perowi 

perowi 



 Penjelasan biografi perowi hadits : 

Perowi-perowinya semuanya telah berlalu 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukan bahwa amalan kebaikan seorang laki-laki kepada 

keluarganya juga disebut shodaqoh. 
2. Hadist ini juga menunjukan keutamaan niat, dimana kebiasan (adat) 

seseorang yakni memberi nafkah kepada keluarganya apabila hal 

tersebut dilandasi oleh niat untuk mengharapkan balasan dari Allah �, 

maka akan dianggap sebagai ibadah. 
3. Apa yang kita nafkahkan kepada keluarga kita, Allah � mengetahuinya 

dan akan membalasnya. Firman-Nya : 
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“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang 

kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja 

kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (QS. Al 

Baqoroh (2) : 215) 

 

 
 


