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Asy-Syaikh Musthafa Mabram haﬁzhahullah berkata:
.ﻋﺎءﻚ ﻻ ﺗُﺮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻪ اﻟﺒﻌﺾ أﻧاﻹﺧﻼص ﻛﻤﺎ ﻳَﻈﻨ
ﺺ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﻠﻪﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺧﻼص أن ﺗُﺨَﻠ
 ﻧﻌﻢ ﻫﺬا ﻧﻮعٌ ﻣﻦ اﻹﺧﻼص؛،ﺎسﻣﻜﺎن ﻻ ﻳﺮاه ﻓﻴﻪ اﻟﻨ
ﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻲﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أﻧ

ٍ

.ﻋﺎءاﻟﺘﻔﺎت ﻟﻸﺳﺒﺎب أﺑﺪًا ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺪ
ﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻇُﻠﻤﺔ
ٌ
!ﻰ ﻟﻸﺳﺒﺎب؟ﻟﻤﺎذا ﻧﻘﻮل ﺣﺘ
 رﻫﺎﺬي ﺳﻴُﻘﺪﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب وﻣﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺘَﻰ ﺳﺘﻜﻮن وﻣﻦ اﻟﻷﻧ
 ﺟ- إﻻ اﻟﻠﻪ
ﺎس؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ زﻳﺪٍ ﻣﻦ اﻟﻨ-ﻞ وﻋﻼ
.ﺒﺐ ﻓﻲ ﻋَﻤﺮو
ُ ﺴ
 ﺴﺒﺐ وﻳﻜﻮن اﻟ
 ﻪ ﻫﻮ اﻟأﻧ
ﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺧﻼص أن ﺗﺪﻋﻮ وإن ﻛﻨﺖ ﻓﻲ وﺿﺢ وإﻧ،ﻣﻜﺎن ﻻ ﻳﺮاك ﻓﻴﻪ أﺣﺪ
وﻟﻬﺬا اﻹﺧﻼص ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ أن ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻲ
ٍ
ﺑﻘﻠﺐ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻪ
ﻬﺎراﻟﻨ.
ٍ
“Ikhlash menurut persangkaan sebagian orang adalah engkau tidak berbuat riya’ ketika
berdoa. Jadi sebagian orang menyangka bahwa ikhlash adalah dengan dia berdoa di sebuah
tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Ya, ini memang salah satu jenis ikhlash, tetapi
hakekat ikhlash adalah dengan engkau membersihkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa
Ta’ala dalam kegelapan, yang maknanya sama sekali tidak ada dalam hatimu perasaan
berpaling atau menoleh kepada sebab-sebab ketika berdoa.
Mengapa kita mengatakan tidak berpaling walaupun kepada sebab-sebab?!
Karena selain Allah Jalla wa Ala tidak ada yang mengetahui sebab-sebab tersebut, bagaimana
keadaannya, kapan akan muncul, dan siapa yang ditakdirkan membawanya?
Jadi bisa saja engkau meyakini bahwa si A yang menjadi sebab, tetapi ternyata yang menjadi
sebab adalah si B.
Oleh karena inilah hakekat ikhlash itu bukanlah semata-mata dengan engkau berdoa di
sebuah tempat yang tidak terlihat oleh siapa pun, tetapi hakekat ikhlash adalah engkau
berdoa dengan hati yang tidak berpaling atau menoleh kepada selain Allah, walaupun
engkau melakukannya di siang bolong.”
***
Syarh Taiyyah al-Albiry, pelajaran ke 17
? Sumber: https://telegram.me/fawaidmbrm
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