
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
األقوال واألحوال البارزة والخفيفي جميع األعمال و  باب اإلخالص وإحضار النية -1  

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصالةَ  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدلِيَـْعُبُدوا الل َكاَة  قَاَل اهللاُ تـََعاَلى : { َوَما ُأِمُروا ِإالَوَذِلَك َويـُْؤتُوا الز
] ، َوقاَل تـََعاَلى : { َلْن يـََناَل اللَه ُلُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـْقَوى ِمْنُكْم  5ِديُن اْلَقيَمِة } [ البينة : 

اللُه } [ آل عمران :  ] ، َوقاَل تـََعاَلى : { ُقْل ِإْن ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدورُِكْم َأْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمهُ  37} [ الحج : 
29 . [  

Bab 1 Ikhlash dan Menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan, ucapan dan kondisi 

apapun baik yang Nampak maupun yang tersembunyi 

"Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 

yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 

demikian itulah agama yang lurus" (QS. Al Bayyinah : 5).  

Firman-Nya Subhanahu wa Ta'alaa : "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali 

tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat 

mencapainya" (QS. Al Hajj : 37). 

Dan Firman-Nya Subhanahu wa Ta'alaa : "Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa 

yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui." (QS. Ali 

Imroon : 29). 

 

Faedah :  

1. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya agar 

mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. 

2. Niat yang ikhlas itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa, 

adapun selain itu maka Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa tidak akan menerimanya. 

3. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang 

kita nampakkan dari hati kita, oleh karenanya percuma saja kita rajin beribadah, 

jika ternyata itu adalah berasal dari niat yang tidak ikhlas. 

4. Agama Islam adalah agama yang lurus yang hanya satu-satunya yang diterima 

Allah, karena didalam ajarannya sangat mementingkan pengikhlasan diri kepada 

sang Pencipta, Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa. 

 

 

 

 

 

 



AMALAN TERGANTUNG NIATNYA 

 

Hadits No. 1 

وعن أمير المؤِمنين أبي َحْفٍص عمَر بِن الخطاِب بِن نـَُفْيِل بِن عبِد الُعّزى بن رياِح بِن عبِد اِهللا بن  -)1(
، قاَل : َسِمعُت  -رضي اهللا عنه  -بِن ُلَؤي بِن غالٍب الُقرِشي الَعدوي  قـُْرِط بن َرزاِح بِن عِدي بِن كعب

، يُقوُل : (( إنَّما اَألْعَماُل بالنـّياِت ، َوِإنَما ِلُكل امِرىٍء َما نـََوى ، َفَمْن   - صلى اهللا عليه وسلم  -َرُسوَل اِهللا 
ورسوله ، ومن كانت ِهْجَرتُُه ِلُدنـَْيا ُيصيبُـَها ، َأْو اْمَرَأٍة َكاَنْت هجرته إلى اهللا ورسوله ، فهجرته إلى اهللا 

ِتِه . َرَواُه إَماَما اْلُمَحّدثِيَن ، أبُو عَ  َفٌق َعَلى ِصحُد ْبُن يـَْنَكُحَها ، َفِهْجَرتُُه ِإلى َما َهاَجَر ِإلَْيه )) . ُمتـْبِد اهللا ُمَحم
بِن بـَْرِدْزبْه الُجْعِفي الُبَخاِري ، َوَأبُو الُحَسْيِن ُمْسلُم ْبُن الَحجاِج ْبِن ُمْسلٍم إْسَماعيَل ْبن إبراِهيَم ْبن الُمغيَرِة 

 اْلُقَشيري النـْيَسابُوِري رضي اهللاُ عنهما ِفي صحيحيهما اللَذْيِن هما َأَصح الُكتِب المصنفِة .
"dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khothob bin Nufail bin Abdil Uzzaa bin 

Riyaah bin Abdillah bin Qurthi bin Rozaah bin 'Ady bin Ka'ab bin Luai bin Ghoolib al-

Qurosyi al-'Adawy rodhiyallahu anhu, ia berkata : "aku mendengar Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam bersabda : "Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan 

sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya, barangsiapa yang niatnya 

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Sedangkan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang diinginkannya atau kepada 

wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan tersebut". 

Disepakati atas kesahihannya, diriwayatkan oleh 2 Imam Muhadits yakni Abu 
Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fiy al-
Bukhori dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaaj bin Muslim al-Qusyairiy an-Naisabury 
rodhiyallahu anhumaa dalam kedua kitab shahihnya yang mana kitab tersebut 
adalah kitab hadits yang paling shahih. 

    

Faedah :  

1. Niat ikhlas adalah separuh dasar agama, barangsiapa yang tidak mengikhlaskan 

niatnya, maka tidak akan diterima amalannya. Sedangkan separuh dasar agama 

lainnya adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi sholallahu alaihi wa salam. 

Barangsiapa yang tidak merealisasikan kedua dasar ini, yakni niat yang ikhlas 

dan petunjuk dari Nabi sholallahu alaihi wa salam, maka amalannya niscaya 

seperti fatamorgana.  

2. Hijrah kepada dunia dan perhiasannya adalah perkara yang rendah dalam Islam. 

  

 

 

 



SEORANG DIBANGKITKAN SESUAI DENGAN NIATNYA 

 

Hadits No. 2 

:  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  وعن أم المؤِمنيَن أم عبِد اِهللا عائشَة رضي اهللا عنها ، قالت : قالَ 
يَا َرُسوَل (( يْغُزو َجْيٌش اْلَكْعَبَة فِإَذا َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمَن اَألرِض ُيْخَسُف بَِأوِلِهْم وآِخرِِهْم )) . قَاَلْت : قلُت : 

ُهْم ؟! قَاَل : (( ُيْخَسُف بَِأوِلِهْم َوآِخرِِهْم  ِخرِِهْم َوِفيهْم أْسَواقـُُهمْ اِهللا ،َكْيَف ُيْخَسُف بأوِلِهْم َوآ َوَمْن لَْيَس ِمنـْ
. َفٌق َعَليِه . هَذا َلْفُظ اْلُبَخاِريَعثُوَن َعَلى نِّياتِهْم )) ُمتـ  ثُم يـُبـْ

"dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah Rodhiyallahu 'anha beliau berkata, 

Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : "tentara (Gajah) akan menyerang 

Ka'bah, ketika mereka sampai di tanah lapang, semuanya dibenamkan kedalam bumi dari 

barisan pertama sampai yang terakhir". Aisyah Rodhiyallahu 'anha berkata : "Wahai 

Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan dari barisan pertama sampai yang terakhir, 

padahal ada rakyat jelata dan orang-orang yang bukan bagian dari pasukan tersebut?". 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : "dibenamkan barisan yang pertama sampai 

yang terakhir, lalu mereka akan dibangkitkan sesuai niatnya".  

Disepakati atas kesahihannya (oleh Bukhori-Muslim), ini lafadznya Bukhori. 

    

Faedah :  

1. Jangan ikut bergabung dengan ahlu maksiat dalam acara-acara maksiatnya, 

sekalipun kita tidak mendukung dalam hati acara-acara tersebut, karena 

khawatir akan ditimpakan adzab kepada mereka yang mengenai juga semuanya 

yang hadir disitu. Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman :  

"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang 

yang zalim saja di antara kamu" (QS. Al Anfaal : 25).   

2. Seandainya terpaksa atau mau tidak mau harus bergabung dengan mereka ahlu 

maksiat, setidak-tidaknya dalam diri kita ditanamkan niat untuk tidak bermaksiat 

kepada Allah Azza wa Jalla. 

3. Terlebih di Negara kita yang sangat akrab dengan bencana, sehingga kita perlu 

meluruskan niat sholih setiap hari seperti, kita bekerja karena mengharap pahala 

Allah, jadikan itu sebagai ibadah, kita makan dan minum, niatkan sebagai ibadah 

agar tubuh kita kuat dalam melakukan ibadah lainnya dan semisalnya dari 

perkara-perkara yang pada asalnya adalah kebiasaan rutinitas sehari-hari, itu 

semua diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena bencana 

datangnya bisa kapan saja, sebagai hukuman kepada penduduknya yang banyak 

bermaksiat kepada Allah dan jika memang kita ditakdirkan terkena 

azab/bencana tersebut, semoga kita berharap dibangkitkan dengan niat ikhlas 

kepada-Nya. Amiin. 



  

 

TIDAK ADA HIJRAH SETELAH FATHU MEKKAH 

 

Hadits No. 3 

: (( ال ِهْجَرَة بـَْعَد الَفْتِح ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعن عاِئشَة رضَي اهللاُ عنها ، قَاَلْت : قَاَل النبي 
 ْنِفْرُتمْ َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِي فاْنِفُروا )) ُمتـَفٌق َعَلْيِه . ٌة ، َوِإَذا اْستـُ  

َمّكَة َألنـَها َصاَرْت َداَر إسَالٍم .َوَمعناُه : ال ِهْجَرَة ِمْن   
"dari  Aisyah Rodhiyallahu 'anha beliau berkata, Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam 

bersabda : "tidak ada hijrah setelah penaklukkan Mekkah, namun yang ada jihad dan niat, 

jika kalian diseru untuk berperang, maka berperanglah".  

Disepakati atas kesahihannya (oleh Bukhori-Muslim). Maknanya, tidak ada hijrah 
dari Mekkah karena ia telah menjadi negeri Islam. 

    

Faedah :  

1. Setelah Mekkah ditaklukkan pada masa Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, maka 

tidak ada lagi hijrah yakni berpindah dari Mekkah ke negeri Islam. 

2. Namun syariat untuk berjihad tetap masih ada dan niat untuk berjihad yakni 

meninggikan kalimat Allah. 

3. Jika pemerintah menyeru untuk berjihad, maka wajib memenuhi seruannya 

untuk bergabung berjihad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang yang Berniat Berjihad, namun Terhalangi Udzur maka 

Tetap akan Mendapatkan Pahala 

 

Hadits No. 4 

 بيا َمَع النَرضي اهللاُ عنهما ، قَاَل : ُكن صلى اهللا عليه  -وعن أبي عبِد اِهللا جابر بن عبِد اِهللا األنصاري
بالمِديَنِة َلرَِجاالً ما ِسْرُتْم َمِسيراً ، َوَال َقَطْعُتْم َواِدياً ، إال َكانُوا َمَعكْم في َغَزاٍة ، َفقاَل : (( ِإن  - وسلم 

ْم في األْجِر )) رواُه مسلٌم .َحَبَسُهُم اْلَمَرُض )) . َوفي رَوايَة : (( إال َشرَُكوكُ   
"dari  Abu Abdillah Jaabir bin Abdillah al-Anshory rodhiyallahu anhumaa ia berkata : 

"Kami bersama Nabi sholallahu alaihi wa salam dalam sebuah peperangan, Beliau 

sholallahu alaihi wa salam bersabda : "sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang 

tidaklah kalian berjalan menempuh suatu perjalanan dan melewati lembah, kecuali mereka 

bersama kalian, (hanyalah) yang menghalangi mereka sakit". 

Dalam riwayat lain : "kecuali mereka berserikat dengan kalian dalam mendapatkan 

pahala".  

HR. Muslim. 

صلى اهللا عليه وسلم  -ُبوَك َمَع النبي ، قَاَل : َرَجْعَنا ِمْن َغْزَوِة تَـ  -رضي اهللا عنه  - ورواُه البخاري عن أنٍس 
َوالَ َوادياً ، إالّ َوُهْم َمَعَنا ؛ َحَبَسُهُم الُعْذُر )) ِديَنِة َما َسَلْكَنا ِشْعباً ، فقال : (( إن أْقواماً َخْلَفَنا باْلمَ  -  

Dalam riwayat Bukhori dari Anas rodhiyallahu anhu ia berkata : "kami kembali dari 

perang Tabuuk  bersama Nabi sholallahu alaihi wa salam, Beliau bersabda : "Sesungguhnya 

ada suatu kaum yang kita tinggalkan di Madinah, yang tidaklah kita berjalan melewati 

celah bukit atau lembah, kecuali mereka bersama kita, yang menghalangi mereka adalah 

udzur".  

    

Faedah :  

1. Seorang yang biasa beramal sholih kemudian karena ada suatu udzur, sehingga 

tidak bisa mengerjakan amal tersebut, maka tetap akan mendapatkan pahala, 

sebagaimana hadits diatas. Yang menguatkan hal ini juga adalah hadits Bukhori 

dari Abu Musa rodhiyallahu anhu bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam 

bersabda :  

 ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َسافـََر ، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن يـَْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا
"Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan ditulis pahala seperti yang biasa ia 

lakukan ketika mukim dan sehat". 

2. Niat sholih dapat pahala seperti orang yang mengerjakan amalan sholih 

tersebut, sekalipun ia tidak mengerjakannya karena adanya udzur. 



3. Hal ini dorongan agar kita senantiasa berniat untuk berjihad, dimana jihad 

adalah amalan yang memiliki pahala yang sangat besar, semoga udzurlah yang 

menghalangi kita untuk tidak terjun berjihad/berperang selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang yang Berniat Melakukan Sesuatu, namun Ternyata 

Kenyataannya Berbeda dengan Maksud Awalnya Tetap 

Mendapatkan Pahala 

 

Hadits No. 5 

، وهو وأبوه َوَجده صحابيون ، قَاَل : َكاَن  -رضي اهللا عنهم  -وعن أبي يَزيَد َمْعِن بِن يَزيَد بِن األخنِس 
َل : أْخَرَج َدنَانِيَر يـََتَصدُق ِبَها ، فـََوضَعَها ِعْنَد َرُجٍل في اْلَمْسِجِد ، َفِجْئُت فَأخْذتُها فَأَتـَْيُتُه ِبَها . فقا أبي يَزيدُ 

، فَقاَل : (( لَك َما نـََوْيَت يَا  -صلى اهللا عليه وسلم  -واِهللا ، َما إياَك أَرْدُت ، َفَخاَصْمُتُه ِإلى رسوِل اِهللا 
، وَلَك ما أَخْذَت يَا َمْعُن )) رواُه البخاري . يزيدُ   

"dari  Abu Yaziid Ma'na bin Yaziid ibnul Ahnas rodhiyallahu anhum, beliau, bapaknya 

dan kakeknya semua sahabat. Beliau rodhiyallahu anhu berkata : "Abu Yaziid pernah 

mengeluarkan beberapa dinar untuk bershodaqoh, lalu beliau menyerahkan kepada 

seseorang di Masjid –untuk membagikan kepada fakir miskin-pent.-lalu aku datang untuk 

mengambil sedekah tersebut dan ia memberikannya. Yaziid rodhiyallahu anhu berkata : 

"Wallahi bukan engkau yang aku maksud, aku akan melaporkannya kepada Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam. Lalu Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : "bagimu apa 

yang engkau niatkan wahai Yaziid dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'na".   

HR. Bukhori. 

    

Faedah :  

1. Seorang tetap mendapatkan pahala niatnya, sekalipun pada kenyataannya 

berbeda dengan apa yang ia maksud awalnya. Misalnya seorang niat untuk 

berzakat, kemudian ia menyerahkan kepada orang yang ia anggap memiliki hak 

menerima zakat, namun ternyata diketahui bahwa orang yang ia beri zakat 

adalah orang kaya yang sebenarnya tidak berhak menerima zakat, maka 

zakatnya sah, tetap mendapatkan pahala. 

2. Bolehnya bersedakah kepada sanak famili, misalnya kepada Bapak, anak, suami 

atau istri dengan catatan sedekahnya tersebut bukan sebagai pelepas kewajiban 

nafkah kepada mereka. 

3. Bolehnya mewakilkan penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menafkahi Keluarga dengan Niat Mengharapkan Wajah Allah 

Azza wa Jalla akan Mendapatkan Pahala 

 

Hadits No. 6 

وعن أبي إسحاَق َسعِد بِن أبي َوقاٍص ماِلِك بِن ُأَهْيب بِن عبِد مناِف بِن زُهَرَة بِن كالِب بِن ُمرَة بِن كعِب بِن 
 هريالز الُقرِشي قَاَل  -رضي اهللا عنهم  -) المشهوِد لهم بالجنِة  ، َأَحِد الَعَشَرةِ  -رضي اهللا عنه  - ُلؤي ،
يـَُعوُدِني َعاَم َحجِة الَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتد بي ، فُقْلُت : يَا  - صلى اهللا عليه وسلم  -: جاءِني رسوُل اِهللا 

َما تـََرى ، َوَأنَا ُذو ماٍل َوال يَرِثُني إال ابـَْنٌة لي ، أفأََتَصدُق بِثـُلَُثْي َماِلي  َرُسوَل اِهللا ، إني َقْد بـََلَغ بي ِمَن الَوَجعِ 
 : ؟ قَاَل : (( ال )) ، قـُْلُت : فالشْطُر يَا َرُسوَل اِهللا ؟ فَقاَل : (( ال )) ، قـُْلُت : فالثـُلُث يَا َرُسوَل اِهللا ؟ قَالَ 

يتكفُفوَن الناَس ،  ُهْم َعاَلةً إنَك إْن َتَذْر َورَثـََتَك أغِنَياَء خيٌر ِمْن أْن َتَذرَ  -ْو كبيٌر أَ  -(( الثـُلُث والثـُلُث َكثيٌر 
َها َحتى َما َتْجَعُل في ِفي اْمَرَأِتَك ) :  ) ، قَاَل : فـَُقلتُ َوإنَك َلْن تُنِفَق نـََفَقًة تـَْبَتغي ِبَها َوجَه اِهللا إال ُأِجْرَت َعَليـْ

بعَد أْصَحابي ؟ قَاَل : (( ِإنَك َلْن ُتَخلَف فـََتعمَل َعَمالً تَبَتغي ِبِه َوْجَه اِهللا إال اْزَددَت  ا رسوَل اِهللا ، ُأخلفُ يَ 
َحابي بِِه َدرَجًة ورِفَعًة ، َوَلعلَك أْن ُتَخلَف َحّتى يَنَتِفَع ِبَك أقْـَواٌم َوُيَضر ِبَك آخروَن . اللُهم َأْمِض ألصْ 

صلى اهللا عليه  -تـَُردُهْم َعَلى أعَقابهْم ، لكِن الَباِئُس َسعُد ْبُن َخْوَلَة )) يـَْرثي َلُه َرُسوُل اِهللا  ِهْجَرتـَُهْم والَ 
أْن ماَت بَمكة . ُمتـَفٌق عليِه . - وسلم   

"dari  Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqoosh Maalik nin Uhaib bin Abdi Manaaf bin Zuhroh 

bin Kilaab bin Murroh bin Ka'ab bin Luai al-Qurosyi az-Zuhriy Rodhiyallahu 'anhu –

salah satu sahabat yang dijamin masuk surga-, beliau berkata : "Rasulullah Sholallahu 

'alaihi wa salaam mengunjungiki pada tahun haji wada' pada saat saya sakit keras, aku 

berkata : "wahai Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, sebagaimana engkau lihat, 

sedangkan aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku, kecuali 1 anak perempuan. 

Bolehkah aku bersedekah dua pertiga hartaku kepadanya?". Nabi Sholallahu 'alaihi wa 

salaam menjawab : "tidak boleh". Lanjutku : "kalau setengahnya?". Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam menjawab : "tidak boleh". Lanjutku : "jika sepertiga, wahai Rasulullah?". Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa salaam menjawab : "ya sepertiga, sepertiga itu banyak –atau besar-, 

sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Lebih 

baik daripada engkau meninggalkannya dalam kefakiran yang menjadi beban manusia. 

Tidaklah engkau menafkahkan hartamu dengan mengharao Wajah Allah, kecuali engkau 

akan diberi pahala, sampai pun apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu". Lanjutku lagi 

: "wahai Rasulullah, apakah aku akan dtinggalkan setelah (kepulangan) sahabat-

sahabatku?". Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menjawab : "engkau tidak akan 

ditinggalkan, maka tidaklah engkau beramal dengan suatu amalan yang engkau harapkan 



dengannya Wajah Allah, melainkan akan meninggikan derajat dan kemulianmu, mungkin 

engkau akan (meninggal dunia) lebih akhir, hingga suatu kaum akan merasakan manfaat 

darimu dan kaum lainnya (orang kafir) akan mendapatkan mudhorot karenamu. Ya Allah 

kokohkanlah para sahabatku karena hijrah mereka dan jangan kembalikan mereka kepada 

kekafiran, namun yang rugi adalah Sa'ad bin Khoulah". 

Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam menyayangkan Sa'ad bin Khoulah yang wafat di 

Mekkah.           

Disepakati keshahihannya oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. 

    

Faedah :  

1. Nafkah kepada keluarga yang memang itu adalah kewajiban seorang suami atau 

Bapak kepada anak-istrinya, jika memang diniatkan untuk mengharap ridho 

Allah Subhanahu wa Ta'alaa, akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa. 

2. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta pewaris. 

3. Amalan sholih yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 

akan mengangkat derajat pelakunya disisi Allah Subhanahu wa Ta'alaa. Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa berfirman :  

"Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang 

dikerjakannya " (QS. Al An'aam : 132)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allah Subhanahu wa Ta'alaa Tidak Melihat Fisik, namun Hati 

dan Amalan Sholihnya 

 

Hadits No. 7 

صلى اهللا عليه وسلم  -، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعْن أبي هريرَة عبِد الرحماِن بِن صخٍر 
: (( إن اهللا ال يْنُظُر ِإلى أْجَساِمُكْم ، وال ِإلى ُصَورِكْم ، َوَلكن يْنُظُر إلى قـُُلوِبكْم وأعمالكم )) رواه مسلم  -  

"dari Abu Huroiroh Abdur Rokhman bin Shokhr Rodhiyallahu 'anhu beliau berkata : 

"Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad dan rupa kalian, namun Dia melihat hati dan 

amalan kalian".  

HR. Muslim. 

    

Faedah :  

1. Betapa banyak orang yang kuat badannya, namum ternyata fisiknya 

menyebabkan ia sombong dan mengantarkannya kepada kemurkaan sang 

Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman :  

"(keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin) adalah seperti keadaan 

orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta 

dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu 

telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati 

bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka 

mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; 

dan mereka itulah orang-orang yang merugi" (QS. At Taubah : 68).  

2. Rupa yang bagus tidak menjamin bahwa amal perbuatannya bagus. Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa berfirman :  

" Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. 

Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah 

seakan-akan kayu yang tersandar" (QS. Al Munafikun : 4).  

Tim penerjemah Depag RI berkata : 'Mereka diumpamakan seperti kayu yang 

tersandar, maksudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk meskipun tubuh 

mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara, akan tetapi sebenarnya otak 

mereka adalah kosong tak dapat memahami kebenaran'.  

3. Allah hanya melihat hati yaitu keikhlasannya dan amal yakni sesuai petunjuk-

Nya dan kedua perkara inilah yang akan diberikan ganjaran pahala. 

 

 

 

 

 

 



Barangsiapa yang Berperangnya dengan Ikhlas,  

maka itulah Jihad Fii Sabilillah 

 

Hadits No. 8 

 صلى اهللا عليه  -، قَاَل : ُسِئَل رسوُل اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن أبي موسى عبِد اِهللا بِن قيٍس األشعري
َحِميًة، ويـَُقاِتُل رِيَاًء، َأي ذِلَك في سبيِل اهللا ؟ فقال َرُسول اهللا َعِن الرُجِل يُقاتُل َشَجاَعًة ، ويـَُقاِتُل  - وسلم 

: (( َمْن قَاَتَل لَِتكوَن َكِلَمُة اِهللا هي الُعْلَيا ، َفهَو في سبيِل اِهللا )) ُمتـَفٌق َعَليهِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -  
"dari Abu Musa Abdillah bin Qois al-Asy'ariy rodhiyallahu anhu beliau berkata : 

"Rasulullah sholallahu alaihi wa salam pernah ditanya oleh seseorang yang manakah 

diantara ini yang merupakan jihad fii sabilillah, seorang berperang kerena keberaniannya 

atau karena melindungi sesuatu atau karena riya?", maka Rasulullah sholallahu alaihi wa 

salam menjawab : "Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi, maka itulah 

jihad fii sabilillah".  

Disepakati keshahihannya oleh Bukhori-Muslim. 

    

Faedah :  

1. Berjihad dengan niat yang ikhlaslah yang akan diperhitungkan sebagai amal 

sholih. 

2. Seandainya seorang Muslim berperang karena membela negrinya, maka 

hendaknya diniatkan juga untuk membela Islam, karena negerinya adalah negeri 

Islam, tidak sekedar hanya membela negerinya, karena jika seperti itu, tidak ada 

bedanya dengan orang kafir yang juga mencintai negeri tersebut. Dari sinilah 

diketahui batilnya hadits yang mengatakan : "Cinta tanah air sebagian daripada 

iman" (penulis memiliki artikel terkait hadits ini, silakan merujuk kesana). 

3. Hadits ini masih terkait dengan hadits sebelumnya, yakni jika seorang karena 

kekuatan fisik dan pikirannya, sehingga ia berani berperang, kalau ia memang 

berperang sekedar hanya untuk menunjukkan keberaniannya saja, tidak terbesit 

dalam hatinya untuk membela islam, maka ia tidak sedang berperang di jalan 

Allah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang Yang Berniat Jahat, Sekalipun Menjadi Korban akibat 

Kejahatannya Tetap Mendapatkan Balasan 

 

Hadits No. 9 

 رضي اهللا عنه  -وعن أبي َبكَرَة نُفيع بِن الحارِث الثقفي-  بيالن قَاَل :  -صلى اهللا عليه وسلم  - : َأن ،
َفيِهَما فالَقاِتُل َوالَمْقُتوُل في الّنارِ  )) قُلُت : يا َرُسوَل اِهللا ، هذا الَقاِتُل َفَما بَاُل  (( ِإَذا التَـَقى الُمسِلَمان بَسيـْ

 المْقُتوِل ؟ قَاَل : (( إنُه َكاَن َحريصاً َعَلى قتِل َصاِحبِه )) ُمتـَفٌق عليِه 
"dari Abu Bakrah Nufai' ibnul Haarits ats-Tsaqofiy Rodhiyallahu 'anhu bahwa Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : "Jika dua orang Muslim bertemu dengan 

menghunuskan pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka". Aku bertanya 

: "wahai Rasulullah, itu yang membunuh, namun bagaimana bisa yang terbunuh juga 

masuk neraka?". Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menjawab : "karena ia bernafsu juga 

membunuh sahabatnya". 

Disepakati keshahihannya oleh Bukhori-Muslim. 

    

Faedah :  

1. Niat jahat dan sudah berusaha merealisasikan niatnya tersebut, sekalipun 

kemudian ternyata ia yang menjadi korban akibat aksi kejahatannya tetap akan 

mendapatkan hukuman. 

2. Dosa besar selain syirik, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dengan dalil 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam masih menyebut para pembunuh tersebut 

dengan Muslim. 

3. Dosa pembunuhan pelakunya akan diancam dengan neraka dan didunia 

pembunuh akan diqishosh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keluar dari Rumah Menuju Masjid dengan Niat Sholat akan 

Mendapatkan Keutamaan yang Sangat Besar 

 

Hadits No. 10 

: (( َصالُة الرجِل  -عليه وسلم صلى اهللا  -، قَاَل : قاَل َرُسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - وعن أبي هريرَة 
َن في جَماَعٍة َتزيُد َعَلى َصالتِه في ُسوِقِه وبيتِه بْضعًاوِعشرِيَن َدرََجًة ، َوَذِلَك أن َأحَدُهْم ِإَذا تـََوضأَ فََأْحسَ 

َهُزُه ِإال الَصالُة  : َلْم َيْخُط ُخْطَوًة ِإال رُِفَع َلُه ِبَها َدرَجٌة الُوضوَء ، ثُم َأَتى الَمْسِجَد ال يُرِيُد إال الصالَة ، َال يـَنـْ
ِهي ، َوُحط َعْنُه بها َخِطيَئٌة َحتى َيْدُخَل الَمْسِجَد ، فِإذا َدَخَل الَمْسِجَد َكاَن في الصالِة َما َكاَنِت الصالُة 

ْجِلِسِه الِذي َصلى ِفيِه ، يـَُقوُلوَن : اللُهم اْرَحْمُه ، َتْحِبُسُه ، َوالَمالِئَكُة ُيَصلوَن َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم في مَ 
فظ مسلم .اللُهم اْغِفْر َلُه ، اللُهم ُتْب َعَليِه ، َما َلم يـُْؤِذ فيه ، َما َلْم ُيْحِدْث ِفيِه )) . ُمتـَفٌق عليه ، وهذا ل  

َهُزُه )) ُهَو  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقوله  بَِفْتِح الَياِء واْلَهاِء وبالزاِي : َأْي ُيْخرُِجُه ويـُْنهُضُه .: (( يـَنـْ  
"dari Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sholallahu alaihi wa 

salam bersabda : "sholat seorang laki-laki secara jamaah akan mendapatkan pahala yang 

lebih dari 20-an derajat, dibandingkan sholat di pasar dan rumahnya. Demikian juga jika 

kalian berwudhu, lalu memperbagus wudhunya, lalu mendatangi masjid, tidaklah yang ia 

inginkan kecuali untuk sholat, tidaklah ia keluar (rumah), kecuali memang hendak 

mengerjakan sholat, maka tidaklah setiap langkahnya, melainkan akan diangkat 

derajatnya dan dihapus kesalahannya, sampai ia masuk masjid. Jika sudah masuk masjid, 

akan dianggap sholat, selama ia menunggu sholat jamaah ditegakkan dan Malaikat akan 

mendoakannya, selama ia masih berada di tempat sholatnya, para malaikat berdoa : "Ya 

Allah rakhmati dia, ampuni dia dan terimalah taubatnya". Selama ia tidak membuat 

kegaduhan dan selama belum batal wudhunya".  

Disepakati keshahihannya oleh Bukhori-Muslim. Dan ini lafadz Muslim. 

    

Faedah :  

1. Keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian dengan pahala yang 

lebih dari 20-an kali lipat. Bahkan dalam riwayat Muslim, kelipatannya adalah 27 

kali lipat, dimana Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

ًعا َوِعْشرِينَ َصَالُة الرُجِل ِفي اْلَجمَ  اَعِة َتزِيُد َعَلى َصَالتِِه َوْحَدُه َسبـْ  

"sholat laki-laki secara jamaah adalah 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat 

sendirian". 

2. Keutamaan niat sholat ketika berangkat dari rumah ke masjid dengan pahala 

yang dihitung dari setiap langkah kita. 



3. Keutamaan duduk berdzikir atau melakukan aktivitas ibadah di masjid, dengan 

mendapatkan doa dari Malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada 

Allah dan doanya makbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berniat Kebaikan Saja sudah Mendapatkan Pahala,  

sekalipun belum Sempat Mengamalkannya 

 

Hadits No. 11 

صلى اهللا عليه  -وعن أبي العباِس عبِد اِهللا بِن عباِس بِن عبد المطلب رِضَي اهللاُ عنهما ، عن َرُسول اهللا 
إن اهللاَ َكَتَب الَحَسَناِت والسيَئاِت ثُم بـَيَن ذِلَك ، ، فيما يروي عن ربِه ، تبارَك وتعالى ، قَاَل : ((  - وسلم 

ِمَلَها َكَتبَـَها اهللاُ َعْشَر َفَمْن َهم بَحَسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتَبها اهللاُ تـََباَرَك وتـََعالى ِعْنَدُه َحَسَنًة كاِمَلًة ،َوإْن َهم بَها فـَعَ 
لى َأضَعاٍف َكثيرٍة ، وإْن َهم ِبَسيَئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اهللاُ تـََعاَلى ِعْنَدُه َحَسَنًة  َحَسناٍت ِإلى َسْبعمئِة ِضْعٍف إِ 

َعِمَلَها َكَتبَـَها اهللاُ َسيَئًة َواِحَدًة )) ُمتـَفٌق عليهِ   َكاِملًة ، َوإْن َهم ِبَها فـَ
"dari Abul 'Abbas Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthoolib rodhiyallahu anhumaa dari 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam yang Beliau riwayatkan dari Rabbnya –Maha Suci 

dan Maha Tinggi- Beliau bersabda : "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan 

kejelekan-kejelekan, lalu menjelaskannya. Barangsiapa yang berniat kebaikan, namun 

belum mengerjakannya, Allah akan menuliskan satu kebaikan yang sempurna baginya, jika 

ia berniat kebaikan lalu mengerjakannya, Allah akan menuliskan untuknya kebaikan 

sebanyak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat bahkan sampai berlipat-lipat yang sangat 

banyak. Dan jika ia berniat jelek, namun tidak jadi mengerjakannya, Allah akan 

menuliskan untuknya satu kebaikan secara sempurna, namun jika berniat jelek dan jadi 

melakukannya, Allah akan menuliskan satu kejelekan baginya".  

Disepakati keshahihannya oleh Bukhori-Muslim.  

    

Faedah :  

1. Keutamaan niat baik yang langsung akan dipahalai, sekalipun belum dilakukan. 

2. Niat jelek baru akan dibalas ketika ia merealisasikannya, sekalipun pada saat 

merealisasikannya ternyata tidak berhasil, sebagaimana hadits terdahulu tentang 

orang yang berniat membunuh kemudian ketika bertarung ternyata ia yang 

menjadi korban, tetap mendapatkan balasan. 

3. Kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang membalas kebaikan 

dengan berlipat-lipat, namun hanya membalas kejelekan satu kali lipat saja. 

4. Banyaknya hamba yang durhaka, karena setelah dihisab pada hari kiamat 

ternyata kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, padahal balasan kebaikan 

lebih berlipat-lipat dibandingkan balasan kejelekan, namun kenyataannya hamba 

yang masuk neraka lebih banyak dibandingkan yang masuk surga. 

 

 

 



Amal Sholih yang Ikhlas dapat Digunakan untuk Bertawasul 

kepada Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa  

 

Hadits No. 12 

صلى  -سمعُت رسوَل اهللا  وعن أبي عبد الرحمان عبِد اهللا بِن عمَر بن الخطاِب رضَي اهللاُ عنهما ، قَاَل :
َلُكْم َحتى آَواُهُم الَمبيُت ِإلى َغاٍر َفَدخُلوُه،  : (( انطََلَق َثالثَُة نـََفرٍ  ، يقول - اهللا عليه وسلم  ِممْن َكاَن قـَبـْ

ال أْن َتْدُعوا فاْنَحدَرْت َصْخَرٌة ِمَن الَجَبِل َفَسدْت َعَلْيِهُم الَغاَر ، َفقاُلوا : ِإنُه الَ يـُْنِجيُكْم ِمْن هِذِه الصْخَرِة إِ 
اِلِح أْعَماِلُكْم .اهللاَ بصَ   

ُهْم : اللُهم َكاَن ِلي َأبَواِن َشْيَخاِن كبيراِن ،  َلُهَما  وُكْنُت ال أْغِبقُ قَاَل رجٌل ِمنـْ ِبي  أْهًال وَال ماالً ، فـََنَأىقـَبـْ
ْدتـُُهما نَاِئَميِن ، َفَكرِْهُت أْن طََلب الشَجِر يـَْوماً فلم َأرِْح َعَلْيهَما َحتى نَاَما ، َفَحَلْبُت َلُهَما َغُبوقـَُهَما فـََوجَ 

َلُهَما أْهالً أو ماًال ، فـََلَبْثُت  أنَتِظُر اْسِتيَقاَظُهما َحتى َبِرَق  -واْلَقَدُح َعَلى َيِدي  -ُأوِقَظُهَما َوَأْن أْغِبَق قـَبـْ
َيُة يـََتَضاَغْونَ  الَفْجرُ  َقظَا َفَشرِبا َغُبوقَـ  والصبـْ ُهما . اللُهم إْن ُكْنُت فـََعْلُت ذِلَك ابِِتَغاء ِعْنَد َقَدمي ، فاْستَـيـْ

 َوْجِهَك فـََفرْج َعّنا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن هِذِه الصْخَرِة ، فانـَْفَرَجْت َشْيئاً ال َيْسَتطيُعوَن الُخروَج ِمْنُه .
 ُه كاَنْت ِلَي ابـَْنُة َعّم ، َكاَنْت َأَحبإن ُهمقَاَل اآلخر : الل َما  -الّناِس إلي ها كَأَشدوفي رواية : ُكْنُت ُأِحب

فَأَرْدتـَُها َعَلى نـَْفِسَها فاْمتَـنَـَعْت مني َحتى َأَلمْت بها َسَنٌة ِمَن السِنيَن َفَجاءْتِني  -ُيِحب الرَجاُل النساَء 
َها فََأْعطَْيتـَُها ِعْشرِيَن َومئَة ديَناٍر َعَلى أْن ُتَخلَي بـَيْ  وفي رواية  - ني َوبـَْيَن نـَْفِسَها َففَعَلْت ، َحتى ِإَذا َقَدْرُت َعَليـْ

َها وَ  َها ، قالْت : اتِق اَهللا َوَال تـَُفض الَخاَتَم إالّ ِبَحقِه ، فَانَصَرْفُت َعنـْ هَي َأَحب الناِس : فـََلما قـََعْدُت بَيَن رِْجَليـْ
ي أْعطَيُتها . اللُهم إْن ُكْنُت فـََعْلُت ذِلَك ابِْتغاَء َوْجِهَك فافْـُرْج َعنا َما َنْحُن فيِه ، إلي َوتـَرَْكُت الذَهَب الذِ 

َها . َر َأنـُهْم ال َيْسَتِطيُعوَن الُخُروَج ِمنـْ  فانـَْفَرَجِت الصْخَرُة ، َغيـْ
ْم أْجَرُهْم غيَر َرُجل واحٍد تـََرَك الِذي َلُه َوَذهَب، فَثمْرُت أْجَرُه َوقَاَل الثاِلُث : اللُهم اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراَء وَأْعطَْيتـُهُ 

ا تـََرى ِمْن َحتى َكثـَُرْت ِمنُه األْمَواُل، َفَجاءِني بَعَد ِحيٍن ، َفقاَل : يَا عبَد اِهللا ، َأد ِإَلي أْجِري ، فـَُقْلُت : ُكل مَ 
َنِم والرقيِق ، فقاَل : يَا عبَد اِهللا ، َال َتْستَـْهِزىْء بي ! فـَُقْلُت : َال أْستَـْهِزئ ِبَك أْجِرَك : ِمَن اإلبِل َوالبَـَقِر واْلغَ 

ُرْك ِمنُه َشيئاً . اللُهم إْن ُكنُت فـََعْلُت ذِلَك ابِِتَغاَء َوْجِهَك فافْـرُ  ْج َعنا َما َنحُن ِفيِه ، فََأَخَذُه ُكلُه فاْسَتاَقُه فـََلْم يتـْ
يَْمُشوَن )) ُمتـَفٌق عليِه . َرَجِت الصْخَرُة َفَخَرُجوافَ ، فانْـ   

"dari Abu Abdir Rokhman Abdullah bin Umar bin al-Khothoob rodhiyallahu anhumaa ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda : "ada 3 orang dari 

umat sebelum kalian yang sedang bepergian, hingga mereka kemalaman lalu akhirnya 



menginap di sebuah goa. Tiba-tiba sebuah batu dari atas gunung jatuh dan menutupi pintu 

goa. Mereka berkata : 'kita tidak akan selamat di tengah padang pasir ini, kecuali jika 

kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal sholih kalian'. 

Salah satunya berdoa : 'Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta, aku 

tidak pernah mendahulukan keluarga dan hartaku dalam melayani mereka. Pada suatu hari 

saat aku mencari kayu bakar, ada sesuatu yang membuatku lambat pulang dan aku tidak 

menjumpai kedua orang tuaku, kecuali mereka sudah tertidur, aku membuatkan susu untuk 

mereka, namun mereka masih tertidur, aku tidak suka membangungkan mereka dan 

mendahulukan keluarga dan hartaku sebelum keduanya minum, maka aku tertidur –

sedangkan gelas susu masih ada di tanganku-, aku menunggu mereka bangun, hingga 

akhirnya fajar sudah menyingsing, padahal anak-anakku merengek (minta susu tersebut). 

Lalu ketika kedua orang tuaku bangun, aku segera meminumkannya. Ya Allah jika aku 

melakukan hal tersebut karena mengharap Wajah-Mu, maka berilah jalan keluar kami agar 

dapat terbuka batu tersebut. Maka batunya bergeser, namun belum bisa dijadikan jalan 

keluar.' 

Orang yang kedua berkata : 'Ya Allah aku memiliki sepupu wanita, ia adalah wanita yang 

paling aku cintai –dalam lafadz lain : 'aku mencintainya, sebagaimana seorang laki-laki 

mencintai wanita-', aku sangat ingin berhubungan dengannya, namun ia selalu menolakku, 

hingga ia mendapatkan kesulitan (keuangan) selama berapa tahun, lalu ia mendatangiku 

dan aku memberinya 120 dinar, dengan syarat ia melakukan apa yang aku inginkan selama 

ini. Hingga pada saat aku akan berhubungan dengannya –dalam riwayat lain : 'ketika aku 

sudah berada diatas kedua kakinya, ia berkata : 'bertakwalah kepada Allah, janganlah 

memasukkan cincin, kecuali setelah resmi (akad pernikahan)' . maka aku pun 

meninggalkannya, padahal ia adalah wanita yang selama ini aku cintai, aku biarkan emas 

yang telah kuberikan padanya. Ya Allah jika aku melakukan ini, karena mengharap 

Wajah-Mu, maka keluarkan kami dari goa ini'. Batu tadi bergeser, namun masih belum 

bisa memberikan jalan keluar. 

Orang yang ketiga berkata : 'Ya Allah aku memiliki karyawan dan aku rutin memberikan 

upahnya kepada mereka semuanya, kecuali pada waktu itu ada seseorang yang ia pergi 

sebelum menerima upahnya, kemudian aku kembangkan upah orang tersebut, hingga 

akhirnya menjadi harta yang sangat banyak. Lalu setelah beberapa waktu, orang tersebut 

mendatangiku, lalu berkata : 'wahai Abdullah, berikanlah upahku yang dulu!'. Aku 

menjawab : 'semua yang engkau lihat berupa Unta, Sapi, Kambing dan Unggas adalah 

upahmu'. Ia berkata : 'Wahai Abdullah, engkau jangan mengejekku!'. Aku berkata : 'aku 

tidak mengejekmu, maka ia mengambil seluruh harta tersebut dan sama sekali tidak 

menyisakannya. Ya Allah jika aku melakukan hal ini karena mengharap Wajah-Mu, maka 

keluarkan kami dari goa'. Maka bergeserlah batu tersebut dan mereka bisa keluar dari 

sana".  



Disepakati keshahihannya oleh Bukhori-Muslim.  

    

Faedah :  

1. Amalan sholih yang ikhlas kepada Allah dapat memberikan pertolongan kepada 

pelakunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'alaa. 

2. Berbakti kepada kedua orang tua adalah seutama-utamanya amal sholih. 

3. Kesulitan hidup tanpa dibarengi keimanan yang kuat, akan membuat pelakunya 

mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'alaa. 

4. Menunaikan hak kepada yang berhak adalah seutama-utamanya amal. 

5. Yang menarik ketiga amalan ini adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh 

syahwat, yaitu seorang anak mendahulukan orang tua dibandingkan harta dan 

keluarganya, seorang pemuda yang mendapatkan kesempatan berbuat mesum 

dengan pasangan yang sangat ia inginkan dan pengusaha yang memiliki 

kekuasaan menunaikan hak-hak bawahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


