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PRAKATA 

Bersedekah ialah ilmu yang baru saya perolehi melalui pengalaman, kesusahan, kejatuhan, 

kebergantungan, kepahitan dan segalanya selain kesenangan. Bukan mudah untuk 

mendapatkan sesuatu yang benar-benar bernilai, penuh hikmah dan barakah melainkan 

dengan melalui jalan yang sukar dan penuh pancaroba. Sebelum ini, amalan bersedekah 

bukan menjadi satu kebiasaan buat saya. Ia sesuatu yang agak asing. 

 

Dengan ilmu yang sedikit itu saya telah mengujinya, mencubanya dengan kadar yang 

termampu dan mempraktikkannya secara kecil-kecilan dan seikhlas mungkin kerana Allah 

lebih melihat kepada yang ikhlas daripada jumlah iaitu banyak atau sedikit. Saya teringat 

Firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud : “Dan tiadalah mereka berbelanja suatu 

perbelanjaan yang kecil dan tiada pula yang besar, dan tiadalah mereka melintasi suatu 

lembah (untuk berjihad) melainkan dituliskan (pahala) untuk mereka, di mana Allah akan 

membalaskan kepada mereka akan sebaik-baik usaha yang mereka lakukan.” (At-Taubah: 

121.) 

 

Amalan bersedekah walaupun diketahui amat besar fadhilatnya, terlalu sukar untuk 

dilakukan kerana ia dirasai mengurangkan hak peribadi dan lebih meningkatkan hak orang 

lain. Ia bertentangan dengan sikap peribadi seseorang yang mementingkan diri (selfish) yang 

merasai orang lain “peduli apa”. Dalam dunia hari ini, amalan bersedekah terlebih lagi sukar 

kerana tiap individu mempunyai cita-citanya sendiri dan menganggap haknya jangan 

dicerobohi dan apa yang diingininya adalah lebih penting daripada apa yang orang lain ingini. 

 

Dengan mendapat ilmu yang sangat penting (bagi saya) ini secara trial and error dengan 

percubaan dan melakukan kesilapan, akhirnya saya menemui satu formula untuk tampil di 

dalam kehidupan, mahupun kehidupan setelah mati. Ini saya perolehi beberapa ketika 

sebelum dan sesudah saya “tenggelam dalam keasyikan” menulis dan menyusun ebook 

pertama saya www.rahsiarezeki.com  
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Tujuan saya berkongsi ilmu dan formula ini bukan untuk menunjuk-nunjuk (jauh sekali), 

tetapi adalah untuk berkongsi sesuatu yang sangat besar dan mungkin ia dapat menolong 

seseorang, atau ratusan ribu orang supaya dapat dimanfaatkan sama ada untuk kehidupan 

di dunia atau akhirat. Bagi orang Islam, yang lebih penting lagi ialah di akhirat kerana ia satu 

tempat yang kekal abadi yang tak pernah dilihat, tak pernah berdetik untuk otak kita 

fikirkan, tak pernah terbayangkan dan tak pernah dirasai oleh hati sesiapa pun melainkan 

orang yang dikehendaki Allah. Ia tempat yang amat istimewa sekali dan tempat orang-orang 

yang terpilih sahaja. 

 

Yang lebih istimewa lagi, orang yang terpilih itu bukan semestinya orang yang jutawan, 

hartawan, kedudukan tinggi, orang yang ada gelaran, yang memakai pakaian yang hebat-

hebat seperti piawai yang terdapat di dunia ini, di mana orang yang berpakaian compang-

camping tidak akan mendapat tempat di hati sesiapa pun. Sebaliknya di akhirat, orang yang 

terpilih ialah orang yang mematuhi “rules and regulations” yang terdapat di dalam al-Quran 

dan hadis, ijma’ ulama’ dan qias. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w., dan 

ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya. Terima kasih juga kepada guru-guru saya yang 

antaranya termasuk orang yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat (sama ada yang 

mengajar atau yang saya baca tulisannya), orang yang ingin berjumpa Allah, orang yang 

sangat cinta kepada Rasulullah s.a.w., dan orang yang menyampaikan ilmu dan dakwahnya 

di mana-mana. Maka mulakanlah anda membaca… 
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BAB 1 : PENGERTIAN BERSEDEKAH 

  

Perkataan “sedekah” itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu as-Sadakah, kata 

dasar ialah “siddiq”: bererti “benar”. Jadi apabila kita sebut tentang keimanan mahupun 

keyakinan kepada janji Allah s.w.t., sudah tentu di sana perlu kepada kebenaran dan 

pembuktian. 

 

Jelaslah sedekah itu adalah sebagai bentuk pembuktian kepada kebenaran iman kita dengan 

mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang Allah s.w.t. kurniakan. 

 

Hukum bersedekah ialah sunat, berbeza dengan nazar dan zakat iaitu wajib. Sedekah akan 

menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sedekah adalah bukti.” (HR. 

Muslim) 

 

An Nawawi menjelaskan: “Iaitu bukti kebenaran imannya. Oleh kerana itu sedekah 

dinamakan demikian kerana merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)” 

 

Orang miskin ialah golongan yang berhak menerima sedekah seperti mana yang dihuraikan 

oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis berikut: 

Takrif Miskin. 

Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Orang yang miskin itu bukanlah 

orang yang berjalan ke sana sini meminta-minta kepada manusia, kemudian diberikan 

dengan sesuap dua makanan dan sebiji dua buah kurma. Para sahabat bertanya: Kalau 

begitu siapakah orang miskin yang sebenarnya wahai Rasulullah? Rasulullah s.a.w. bersabda: 

Orang yang tidak mendapati kesenangan yang mencukupi buatnya tetapi mereka tidak tahu 

kerana kesabaran dia menyembunyikan keadaannya dan tidak meminta-minta kepada orang 

lain, dia akan diberikan sedekah tanpa dia meminta daripada orang lain. 

Harta Peninggalan Nabi s.a.w. adalah Sedekah. 
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Hadis Aisyah r.a.: Ketika Rasulullah s.a.w. wafat, isteri-isteri Rasulullah s.a.w. mengutus 

Othman bin Affan r.a. menemui Abu Bakar r.a. untuk bertanyakan bahagian mereka dalam 

warisan peninggalan Nabi s.a.w. Lalu Aisyah berkata kepada mereka: Bukankah Rasulullah 

s.a.w. pernah bersabda: “Peninggalanku tidak boleh diwarisi, ia adalah sedekah.” 

Hadis Abu Hurairah r.a.: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Harta warisanku 

tidak boleh dibahagikan walaupun sebanyak satu dinar. Harta yang aku tinggalkan itu, adalah 

untuk nafkah (belanja) isteri-isteriku dan untuk mengupah para pekerjaku, selebihnya itu 

adalah merupakan sedekah. 

Nabi s.a.w Tidak Memakan Harta Sedekah. 

Hadis Abu Hurairah r.a.: Nabi s.a.w apabila diberi makanan, baginda akan bertanya terlebih 

duhulu mengenainya. Jika dikatakan hadiah, baginda akan memakannya dan jika dikatakan 

sedekah baginda tidak akan memakannya. (Sahih Muslim.) 

Nafkah Dikira Sebagai Sedekah. 

Hadis Abu Mas'ud Al-Badri r.a.: Nabi s.a.w. bersabda: Sesungguhnya seorang muslim itu 

apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, 

maka nafkahnya itu dikira sebagai sedekah (Sahih Muslim.) 

Sedekah Bagi Pihak Orang Meninggal Dunia Diberi Pahala. 

Hadis Aisyah r.a.: Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: Wahai Rasulullah! 

Ibuku meninggal dunia secara mengejut dan tidak sempat berwasiat tetapi aku menduga, 

seandainya dia mampu berkata-kata, tentu dia menyuruh untuk bersedekah. Adakah dia 

akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah s.a.w. bersabda: Benar! 

(Hadis Muslim) 
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BAB 2 : SEDEKAH WAJIB DAN SUNAT 

  

Sebelum kita membincangkan pecahan-pecahan topik dalam buku ini secara lebih terperinci, 

eloklah kita memperjelaskan fikiran kita supaya dapat membezakan zakat, sedekah dan 

wakaf kerana ketiga-tiganya ada hukum yang tersendiri. Sedekah terbahagi kepada 2 iaitu: 

1. Sedekah Wajib (zakat) dan  

2. Sedekah Sunat. 

 

1. SEDEKAH WAJIB. 

A. Zakat (Termasuk Zakat Fitrah.) 

Apabila kita merujuk kepada makna zakat daripada sudut bahasa, ia membawa makna 

‘bertambah’. Orang yang pemurah biasanya ditambahkan rezekinya (dimurahkan rezeki) 

oleh Allah s.w.t. kerana Allah s.w.t. redha dengan sikap pemurahnya itu. 

Hadis Berkisar Tentang Zakat: 

Kewajipan Berzakat. 

Dan demi sesungguhnya! Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israil (supaya mereka 

menjunjung perintahNya dan menjauhi laranganNya) dan Kami telah utuskan dari kalangan 

mereka dua belas ketua (untuk memimpin golongan masing-masing); dan Allah berfirman 

(kepada mereka): Bahawa Aku adalah berserta kamu (memerhati segala-galanya). Demi 

sesungguhnya jika kamu dirikan sembahyang, serta kamu tunaikan zakat dan kamu beriman 

dengan segala Rasul (utusanKu) serta menolong bantu mereka (dalam menegakkan agama 

Allah) dan kamu pinjamkan Allah (dengan sedekah dan berbuat baik pada jalanNya) secara 

pinjaman yang baik (bukan kerana ria’ dan mencari keuntungan dunia), sudah tentu Aku 

akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan Aku akan masukkan kamu ke dalam Syurga yang 

mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu 

sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah dia dari jalan yang betul. (Al-Maidah: 

12) 

 

Kewajipan Zakat Fitrah. 
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Menurut hadis: “Rasulullah s.a.w. telah memfardhukan zakat fitrah di bulan Ramadan 

(dengan mengeluarkan segantang tamar atau segantang gandum (atau beras bagi 

penduduk Nusantara), wajib ke atas hamba, orang merdeka, lelaki, wanita, kanak-kanak 

(oleh bapanya) dan orang dewasa kalangan orang Islam.” (H. R. Al-Bukhari dan Muslim) 

 

Asnaf Zakat. 

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-

orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mualaf yang dijinakkan 

hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang 

yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang 

keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu 

ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha 

Bijaksana.” (At-Taubah 60) 

 

Kadar Zakat Fitrah. 

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:  

Bahawa Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, iaitu 

satu sha` (gantang) kurma atau satu sha` gandum atas setiap muslim, merdeka atau budak, 

lelaki maupun wanita. (Sahih Muslim) 

 

Waktu Dikeluarkan Zakat. 

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:  

Bahawa Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum manusia 

berangkat untuk solat aidilfitri.(Sahih Muslim) 

 

Orang yang Tidak Mahu Mengeluarkan Zakat. 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengutus Umar untuk menarik 

zakat. Lalu dikatakan bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas, bapa saudara Nabi 

s.a.w. enggan mengeluarkan zakat. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: Penolakan Ibnu Jamil 
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tidak lain hanyalah pengingkaran terhadap nikmat, dahulu ia melarat, lalu Allah 

menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka kalianlah yang menganiaya Khalid. Dia telah 

mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan Abbas, maka 

zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula zakat semisalnya. Kemudian beliau bersabda: 

Hai Umar, tidakkah engkau merasa bahawa bapa saudara seseorang itu mewakili ayahnya? 

(Sahih Muslim) 

 

Hukuman Bagi Orang yang Tidak Mahu Membayar Zakat. 

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a., baginda berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:  

Setiap pemilik emas atau perak yang tidak mahu memenuhi haknya (tidak mahu membayar 

zakat), pada hari kiamat pasti dia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan 

api, lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian lambungnya 

diseterika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu 

mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama 

dengan lima puluh ribu tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap 

hamba. Lalu dinampakkan jalannya, ke syurga atau ke neraka.  

Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta?  

Rasulullah s.a.w. bersabda: Begitu pula pemilik unta yang tidak mahu memenuhi haknya. Di 

antara haknya adalah (zakat) susunya pada waktu keluar. Pada hari kiamat, pasti unta-unta 

itu dibiarkan di padang terbuka, sebanyak yang ada, tidak berkurang seekor anak unta pun 

dari unta-untanya itu. Dengan tapak kakinya, unta-unta itu akan menginjak-injak pemiliknya 

dan dengan mulutnya, mereka menggigit pemilik itu. Setelah unta yang pertama telah 

melewatinya, maka unta yang lain kembali kepadanya. Ini terjadi dalam satu hari yang 

lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, 

ke syurga atau ke neraka.  

Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?  

Rasulullah saw. bersabda: Demikian juga pemilik sapi dan kambing yang tidak mahu 

memenuhi hak sapi dan kambing miliknya itu. Pada hari kiamat, tentu sapi dan kambing itu 

akan dilepas di suatu padang yang rata, tidak kurang seekor pun. Sapi-sapi dan kambing-

kambing itu tidak ada yang bengkok, pecah atau hilang tanduknya. Semuanya menanduk 

orang itu dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injak dengan tapak-kaki tapak-kakinya. 

Setiap lewat yang pertama, maka kembalilah yang lain. Demikian terus-menerus dalam satu 
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hari yang sama dengan lima puluh ribu tahun, sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, 

ke syurga atau ke neraka.  

Ditanyakan: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda?  

Beliau bersabda: Kuda itu ada tiga macam; menjadi dosa bagi seseorang, menjadi tameng 

bagi seseorang dan menjadi ganjaran bagi seseorang. Adapun kuda yang menjadi dosa bagi 

seseorang adalah kuda yang diikat dengan maksud pamer, bermegah-megahan dan 

memusuhi penduduk Islam, maka kuda itu bagi pemiliknya merupakan dosa. Adapun yang 

menjadi tameng bagi seseorang adalah kuda yang diikat pemiliknya untuk berjuang di jalan 

Allah, kemudian pemilik itu tidak melupakan hak Allah yang terdapat pada punggung dan 

leher kuda, maka kuda itu menjadi tameng bagi pemiliknya (penghalang dari api neraka). 

Adapun kuda yang menjadi ganjaran bagi pemiliknya adalah kuda yang diikat untuk 

berjuang di jalan Allah, untuk penduduk Islam pada tanah yang subur dan taman. Maka 

sesuatu yang dimakan oleh kuda itu pada tanah subur atau taman tersebut, pasti dicatat 

untuk pemiliknya sebagai kebaikan sejumlah yang telah dimakan oleh kuda dan dicatat pula 

untuk pemiliknya kebaikan sejumlah kotoran dan air kencingnya. Bila tali pengikat terputus, 

lalu kuda itu membedal, lari sekali atau dua kali, maka Allah akan mencatat untuk 

pemiliknya kebaikan sejumlah langkah-langkah dan kotoran-kotorannya. Dan jika pemilik 

kuda itu melewatkan kudanya pada sungai, kemudian kuda itu minum dari air sungai 

tersebut, padahal ia tidak hendak memberi minum kudanya itu, maka Allah pasti mencatat 

untuknya kebaikan sejumlah apa yang telah diminum kudanya. Ditanyakan: Wahai 

Rasulullah, bagaimana dengan keledai? Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak ada wahyu yang 

diturunkan kepadaku tentang keledai kecuali satu ayat yang menyeluruh ini: ‘Barang siapa 

mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang 

siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya ia akan melihat balasannya.’  

(Sahih Muslim) 

 

Orang Kaya yang Tidak Mahu Mambayar Zakat. 

Hadis riwayat Abu Zar r.a., ia berkata: Aku menghampiri Nabi s.a.w. yang sedang duduk di 

bawah bayang-bayang Kaabah. Ketika beliau melihatku beliau bersabda: Mereka benar-

benar rugi, demi Tuhan Kaabah! Kemudian aku duduk, tetapi tidak tenang, maka aku segera 

bertanya: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, siapakah mereka? 

Rasulullah s.a.w. menjawab: Mereka adalah orang-orang yang paling banyak harta, kecuali 

yang berkata begini, begini dan begini (beliau memberi isyarat ke depan, ke belakang, ke 

kanan dan ke kiri). Mereka yang mahu berbuat demikian sangat sedikit. Setiap pemilik unta 
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atau sapi atau kambing yang tidak mahu membayar zakatnya, pasti nanti pada hari kiamat, 

haiwan-haiwan itu akan datang dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari 

sebelumnya, menanduki pemiliknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injak dengan 

telapak kaki-telapak kakinya. Setiap kali yang lain telah selesai, datang lagi yang pertama 

sampai diputuskan di hadapan seluruh manusia.(Sahih Muslim) 

  

Hukuman bagi yang Enggan Membayar Zakat Emas dan Perak. 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya 

di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (akan ancaman) seksaan yang amat 

pedih.” (At-Taubah: 34) 

  

Ancaman Allah bagi Orang yang Tidak Menunaikan Zakat. 

[Mafhumnya] Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari 

kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua 

lidah yang melilitnya. Ular itu mencengkam kedua rahangnya seraya berkata, "Aku hartamu, 

aku pusaka simpananmu."  

Kemudian Nabi s.a.w. membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180:  

"Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka 

dari kurnia-Nya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan 

itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya 

di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi." 

(Hadis Riwayat: Imam Bukhari.) 

B. Nazar. 



15 
 

 

Ayat Al-Quran Tentang Nazar. 

Nazar wajib dikerjakan iaitu sesuatu pemberian yang diberi kepada seseorang atau amalan 

yang dilakukan setelah tertunainya sesuatu perkara yang dihajatkan. Ayat berikut 

menjelaskan: “Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.” (Al-Hajj: 29) 

C. Kaffarah. 

affarah bererti penghapus dosa iaitu apa-apa yang diwajibkan Allah keatas seseorang Islam 

berupa memberi makan kepada orang miskin atau bersedekah kepada fakir apabila 

melanggari sesuatu hukum syara’ (dalam berpuasa, mengerjakan haji atau bersumpah.) 

Contoh Kafarah Sumpah. 

Allah berfirman: “Ialah memberi makan sepuluh orang miskin, iaitu daripada makanan yang 

biasa kamu berikan kepada anak-isteri kamu; atau memberi pakaian kepada mereka; atau 

memerdekakan seorang hamba.” (Al-Maidah: 89) 

D. Korban. 

Korban wajib dilakukan seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quran: “Maka 

bersembahyanglah (hari raya) kerana (membesarkan) Tuhan engkau dan sembelihlah 

(qurban).” (Al-Kauthar: 2) 

Begitu juga terdapat di dalam hadis: “Wahai manusia, diwajibkan setiap ahli rumah 

mengadakan suatu kurban pada setiap tahun.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa’i) 
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2. Sedekah Sunat. 

Sedekah sunat ialah sedekah sukarela dan digalakkan yang mengandungi perkara perkara 

berikut: 

A. Wakaf  

B. Wasiat 

C. Dhiyaafah (Layanan terhadap tetamu) 

D. Pinjaman 

E. Hibah 

 

A. Wakaf. 

Bererti “putus”, iaitu hak pemilik terhadap harta yang diwakafkan itu telah putus dan ia 

adalah hak orang yang diwakafkan. Ia adalah sedekah jariyah (berterusan) seperti yang 

terdapat dalam hadis Rasulullah s.a.w.: 

“Apabila mati seorang anak Adam, maka terpustuslah amalannya melainkan menerusi tiga 

perkara iaitu sedekah yang berkekalan kegunaannya, atau ilmu yang dapat digunakan, 

ataupun anak yang salih yang berdoa untuknya.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, An-Nasai’, Al 

Baihaqi dan Ahmad) 

Hadis Tentang Wakaf. 
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" Hadis Ibnu Umar r.a. katanya: Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian 

dia datang menghadap Nabi s.a.w. untuk minta tunjuk ajar tentang cara pengelolaannya, 

katanya: Wahai Rasulullah! Saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah 

saya memperolehi harta yang lebih baik daripada ini. Apakah cadangan kamu mengenai 

perkara ini? Baginda bersabda: Jika kamu suka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan 

manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak 

boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah 

hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba juga untuk 

orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan 

dan menjadi hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebahagian 

hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan 

sekadarnya. (Sahih Muslim) " 

 

B. Wasiat 

Seorang Islam (disuruh) berwasiat terhadap hartanya sebelum matinya dengan had 1/3 

bahagian untuk saluran kebaikan dan kebajikan. Firman Allah: “Diwajibkan ke atas kamu 

apabila seseorang di antara kamu hampir maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, 

hendaklah dia berwasiat untuk ibubapa dan kerabat secara makruf". (menurut syara’) (Al-

Baqarah: 180) 

 

 

Wasiah Tidak Melebihi 1/3 Daripada Harta. 

Hadis Saad bin Abu Waqqas r.a katanya: Pada waktu Haji Wida' Rasulullah s.a.w. 

menziarahiku ketika aku sedang sakit tenat. Waktu itu aku berkata: Wahai Rasulullah! 
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Lihatlah keadaan aku yang berada dalam keadaan tenat ini sebagaimana yang kamu lihat, 

sedangkan aku ini seorang hartawan dan hanya seorang anak perempuan sajalah yang akan 

mewarisi harta saya. Adakah saya boleh mengeluarkan sedekah dua pertiga dari harta saya? 

Baginda menjawab: Tidak! Aku bertanya lagi: Bagaimana kalau sebahagiannya? Baginda 

menjawab: Tidak! tetapi satu pertiga dan satu pertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika 

kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu 

meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada orang lain. Tidakkah 

Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah, 

sehinggalah kamu mendapat pahala daripada nafkahmu itu, sekalipun sesuap makanan yang 

kamu masukkan ke mulut isterimu. (Sahih Muslim) 

C. Dhiyaafah. 

Menurut jumhur ulama’, melayan tetamu itu sunat berdasarkan hadis: “Siapa yang tetap 

beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya.” (H.R. 

Al Bukhari dan Muslim) 

D. Pinjaman. 

Bantu-membantu merupakan sesuatu yang amat digalakkan di dalam Islam, terutamanya 

dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi oleh seseorang. Firman Allah: “Dan 

hendaklah kamu tolong-menolong dalam membuat kebaikan dan kebaktian dan janganlah 

kamu bantu-membantu dalam membuat dosa dan kerosakan.” (Al-Maidah: 2) 

E. Hibah 

Hibah juga disunatkan kerana ia boleh menambah mesra dan kasih sayang. Sabda Nabi 

s.a.w.: “Hendaklah kamu saling bertukaran hadiah, nanti kamu akan berkasih-sayang.” (H.R. 

Al-Bukhari) 

Hadis dan Ayat Al-Quran Tentang Sedekah: 

Keutamaan Nafkah dan Sedekah Kepada Kaum Kerabat. 

Hadis riwayat Anas bin Malik r.a., ia berkata: Abu Thalhah adalah seorang sahabat Ansar 

yang paling banyak harta di Madinah. Dan harta yang paling ia sukai adalah kebun Bairaha. 

Kebun itu menghadap ke masjid Nabawi. Rasulullah s.a.w. biasa masuk ke kebun itu untuk 

minum airnya yang tawar. Anas berkata: Ketika turun ayat ini: (Sekali-kali kalian tidak sampai 

kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian 
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cintai.) Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: Allah telah berfirman dalam 

kitab-Nya: (Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian 

menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai,) sedangkan harta yang paling aku cintai 

adalah kebun Bairaha, maka kebun itu aku sedekahkan kerana Allah. ku mengharapkan 

kebaikan dan simpanannya (pahalanya di akhirat) di sisi Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah 

kebun itu, wahai Rasulullah, sekehendakmu. Rasulullah s.a.w. bersabda: Bagus! Itu adalah 

harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar 

apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu 

engkau berikan kepada kaum kerabatmu. Lalu Abu Thalhah membahagi-bahagi kebun itu 

dan memberikannya kepada kaum kerabat dan anak-anak bapa saudaranya (Sahih Muslim) 

Sedekah Bagi Fakir Miskin 

“(Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya 

(dengan menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan Allah (membela Islam), yang tidak 

berupaya mengembara di muka bumi (untuk berniaga dan sebagainya); mereka itu 

disangka: Orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan 

diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat dan keadaan 

masing-masing, mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak dan 

(ketahuilah), apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal maka sesungguhnya Allah 

sentiasa Mengetahuinya.” (Al-Baqarah 273) 
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BAB 3 : LUASNYA MAKNA BERSEDEKAH 

  

Makna bersedekah adalah sangat luas berbeza dengan apa yang kita fahami menurut 

kebiasaan iaitu memberi seseorang wang atau makanan atau pakaian. Sebenarnya apa yang 

kita fahami dari hadis Rasulullah s.a.w. ia amat luas mencakupi apa sahaja bantuan, 

pertolongan dan sesuatu yang mengembiranya atau yang kita berikan kepada saudara mara, 

rakan taulan atau sesiapa sahaja, sehinggakan senyuman yang mengembirakan orang lain 

pun dianggap sedekah. Ini boleh kita fahami daripada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis 

yang berikut. 

Allah Mengurniakan Sesuatu Kepada Kita Untuk Disedekahkan. 

Nabi telah menyatakan bahawa Allah telah mengurniakan sesuatu yang membolehkan 

seseorang untuk bersedekah seperti yang terdapat dalam hadis berikut: Segolongan orang 

miskin di kalangan sahabat telah mendatangi Baginda lalu bertanya: "Ya Rasulullah, orang 

kaya telah menguasai segala pahala kebaikan, mereka sembahyang, puasa seperti yang 

kami lakukan. Malah mereka mampu pula bersedekah dengan kelebihan harta mereka 

sedangkan kami tidak boleh?'' Jawab Baginda: Tidakkah Allah telah membuatkan untuk 

kamu semua itu sesuatu yang kamu boleh sedekahkan. (Riwayat Muslim) 

Melepaskan Hutang Adalah Sedekah. 

Ini berdasarkan Firman Allah s.w.t.: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan jika kamu menyedekahkan (sebahagian atau 

semua hutang) itu, adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (pahalanya).: (Al-

Baqarah: 280) 

Menyuruh Makruf dan Mencegah Kemungkaran Adalah Sedekah. 

Sabda Nabi s.a.w.: [Mafhumnya] Tiap muslim wajib Bersedekah. Para sahabat 

bertanya, "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi s.a.w. menjawab, "Bekerja 

dengan keterampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu Bersedekah." Mereka 

bertanya lagi. Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang 

memerlukan yang sedang teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak 

melakukannya?" Nabi menjawab:"Menyuruh berbuat makruf." Mereka 
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bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi s.a.w. menjawab,"Mencegah 

diri dari berbuat kejahatan itulah sedekah." (Hadis Riwayat: Al-Bukhari dan Muslim) 

Dalam hadis yang lain, ada dinyatakan bahawa membuat sesuatu yang baik itu adalah 

sedekah: “Setiap melakukan perkara yang baik itu adalah sedekah.” (Hadis Riwayat Al-

Bukhari dan Muslim) 

Berjumpa Kawan Dengan Wajah Ceria Adalah Sedekah. 

Sabda Nabi s.a.w, [Mafhumnya] Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sedekah. 

Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) 

dan mengurangi isi baldi mu untuk diisikan ke mangkuk kawan mu. (Hadis Riwayat: Imam 

Ahmad) 

Tasbih adalah Sedekah, Takbir adalah Sedekah, Tahmid adalah Sedekah, Tahlil 

adalah Sedekah. 

Dalam satu riwayat, Rasullullah s.a.w. bersabda yang maksudnya: “Pada tiap-tiap pagi 

lazimkanlah atas tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu bersedekah; tiap-tiap tahlil satu 

sedekah, tiap-tiap takbir satu sedekah, menyuruh berbuat baik satu sedekah, dan cukuplah 

(sebagai ganti) yang demikian itu dengan mengerjakan dua rakaat solat Dhuha .”(Hadis 

riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 

 

Dalam hadis yang lain, sabda Nabi s.a.w, [Mafhumnya] Abu Dzarr r.a. berkata bahawa 

beberapa sahabat Rasulullah s.a.w. berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang yang banyak 

hartanya memperoleh lebih banyak pahala. Mereka solat sebagaimana kami solat dan 

berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka boleh bersedekah dengan kelebihan 

harta mereka." Nabi s.a.w. lalu berkata, "Bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat 

kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan Tasbih adalah sedekah, Takbir sedekah, Tahmid 
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sedekah, Tahlil sedekah, Amar Makruf sedekah, Nahi Mungkar sedekah, Berjimak dengan 

isteri pun sedekah." Para sahabat lalu bertanya, "Apakah memuaskan nafsu syahwat 

mendapat pahala?" Nabi menjawab, "Tidakkah kamu mengerti bahawa kalau dipuaskan 

nafsu syahwat di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat 

diletakkan di tempat halal, maka dia memperoleh pahala. (Hadis Riwayat: Imam Muslim) 

Menanam Pokok Supaya Buahnya Dimakan Oleh Burung Adalah Sedekah. 

Hadis Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Seorang muslim yang menanam 

pokok atau tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang 

ternakan maka semuanya itu adalah dikira sebagai sedekah. (Sahih Muslim) 

 

 

Memberi Makan Kepada Orang Miskin, Memberi Salam, Mengeratkan 

Silaturrahim dan Solat Tahajjud. 

Amalan yang sangat dituntut pada Ramadan ialah bersedekah. Hal ini dijelaskan Abu 

Hurairah. Katanya: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w., Ya Rasulullah, tolong 

terangkan kepada saya, sesuatu amal yang apabila saya melakukannya, akan menyebabkan 

saya masuk syurga. Baginda menerangkan, berilah makan (fakir miskin dan anak yatim), 

amalkan selalu memberi salam, eratkan silaturahim dengan membantu kaum kerabat dan 

kerjakan sembahyang tahajud pada waktu malam ketika orang ramai tidur, nescaya engkau 

akan masuk syurga dengan aman sentosa; (riwayat Imam Ahmad) 
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Di dunia, mereka yang bersedekah akan dimurahkan rezeki oleh Allah dalam kehidupannya. 

Faedah ini dijelaskan oleh Jabir Abdullah katanya: Rasulullah berucap kepada kami, 

sabdanya: Wahai umat manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kamu mati dan 

segeralah mengerjakan amal salih sebelum kamu sibuk (dengan yang lain), dan hubungkan 

apa yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan sentiasa mengingatinya dan 

banyakkan bersedekah secara bersembunyi atau terang-terangan, nescaya kamu diberi 

rezeki yang mewah, diberi kemenangan (terhadap musuh dan digantikan dengan apa yang 

kamu dermakan itu dengan balasan yang berganda-ganda.(Riwayat Ibnu Majah) 

 

Menahan Diri Dari Kejahatan Adalah Sedekah Untuk Diri Sendiri. 

Hadis dari Abu Musa r.a. bekata bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "Tiap Muslim wajib 

bersedekah." Sahabat bertanya, "Jika tidak dapat?" Nabi menjawab, "Bekerjalah dengan 

tangannya yang berguna bagi dirinya dan ia dapat bersedekah." Sahabat bertanya lagi, "Jika 

tidak dapat," jawab Nabi, "Membantu orang yang sangat memerlukan." Sahabat bertanya 

lagi, "Jika tidak dapat?" Jawab Nabi, "Menganjurkan kebaikan." Sahabat bertanya lagi, "Jika 

tidak dapat?" Nabi menjawab, "Menahan diri dari kejahatan, maka itu sedekah untuk 

dirinya sendiri." Sahih Muslim 

Dari penjelasan hadis di atas, sedekah tidak mesti dengan hanya mengeluarkan sesuatu 

benda atau wang, tetapi semua amal kebajikan yang dilakukan seorang Muslim, seperti 

menciptakan kebersihan lingkungan, bersikap sopan santun, memberikan pendidikan agama 

kepada anak dan isteri, bahkan memberikan senyuman pun adalah sedekah. Membaca 

tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-isteri, atau melakukan kegiatan 

amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. 

(Hadis Abu Hurayrah r.a. riwayat Al-Bazzar daripada Abu Salih) “Bagi setiap manusia ada 360 

tulang (atau anggota) yang menjadi sedekah ke atasnya pada tiap-tiap hari. Sahabat 

bertanya: Bagaimana jika tidak mampu? Rasul s.a.w. berkata: Ia menyuruh kepada kebaikan 

dan melarang keburukan. Sahabat bertanya: Bagaimana jika tidak mampu? Rasul s.a.w. 

berkata: Ia boleh membuang tulang di jalan. Sahabat bertanya: Bagaimana jika tidak 

mampu? Rasul s.a.w. berkata: Hendaklah ia menolong orang-orang dha’if. Sahabat 
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bertanya: Bagaimana jika tidak mampu? Rasul s.a.w. berkata: Hendaklah ia berhenti 

daripada melakukan kejahatan kepada manusia lain”. 

Mengerjakan Dua Rakaat Solat Dhuha adalah Sedekah. 

Dalam riwayat yang lain Rasullullah s.a.w. pernah bersabda yang maksudnya: “Pada tiap-tiap 

pagi lazimkanlah atas tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu bersedekah; tiap-tiap tahlil satu 

sedekah, tiap-tiap takbir satu sedekah, menyuruh berbuat baik satu sedekah, dan cukuplah 

(sebagai ganti) yang demikian itu dengan mengerjakan dua rakaat solat Dhuha .” (Hadis 

riwayat Al-Bukhari dan Muslim.) 

 

Memberi Pinjam Unta Untuk Diambil Susunya Adalah Sedekah. 

Hadis Abu Hurairah r.a.: Daripada Nabi s.a.w, katanya: Baginda telah melarang dan membuat 

beberapa tegahan. Baginda bersabda: Sesiapa yang memberi pinjam unta iaitu untuk diambil 

susu dan dimanfaatkannya bagi tempoh masa tertentu, maka unta itu memasuki waktu pagi 

dengan membawa pahala sedekah dan memasuki waktu petang dengan membawa pahala 

sedekah, iaitu hasil susunya pada pagi dan petang. 

Makanan untuk Anak, Isteri dan Pembantu adalah Sedekah. 

Sabda Rasulullah s.a.w. “Makanan yang engkau berikan kepada dirimu sendiri itu adalah 

sedekah bagimu. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu itu adalah sedekah 

bagimu. Makanan yang engkau berikan kepada isterimu itu adalah sedekah bagimu, dan 

makanan yang engkau berikan kepada pembantumu itu adalah sedekah bagimu.” 

Isteri Bersedekah dengan Perhiasan yang Dipakai. 

Nabi s.a.w. menggalakkan para isteri untuk turut bersedekah walaupun dengan barang 

perhiasan mereka. Sabda Nabi s.a.w.: “Bersedekahlah wahai kalangan wanita Islam, 
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sekalipun dengan suatu perhiasan (yang sedang dipakai di dada: kalung,loket dan 

sebagainya.)” (H.R. Abu Dawud) 

 
Bersedekah kepada Jiran. 

Nabi s.a.w. menganggap sedekah sesuatu yang sangat penting walaupun bentuknya sesuatu 

yang sangat kecil. Nabi s.a.w. bersabda: “Wahai kalangan wanita Islam, janganlah seseorang 

wanita berjiran merasa kecil untuk memberikan kepada jirannya sekalipun berupa kuku 

kambing.” (H.R. Al-Bukhari) 

Bendahari Islam yang Amanah adalah Orang yang Bersedekah. 

Hadis Abu Musa r.a.: Nabi s.a.w telah bersabda: Bendahari Islam yang amanah dan 

melaksanakan (atau kemungkinan juga baginda bersabda: Menunaikan) apa yang 

diperintahkan. Dia memberikannya secara sempurna dan berganda serta dalam keadaan 

senang hati, dia menyerahkan kepada orang yang diperintahkan supaya memberikannya. 

Maka dia juga dikira sebagai salah seorang yang bersedekah. 

Perkataan yang Baik adalah Sedekah, Langkah Menuju Solat adalah Sedekah 

Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w. telah bersabda: Pada setiap hari terdapat 

sedekah di setiap sendi manusia ketika matahari terbit. Seterusnya baginda bersabda: 

Berlaku adil di antara dua orang manusia adalah sedekah, membantu seseorang naik ke atas 

binatang tunggangannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas belakang binatang 

tunggangannya juga adalah sedekah. Rasulullah s.a.w. bersabda lagi: Perkataan yang baik 

adalah sedekah, setiap langkah menuju solat adalah sedekah dan membuang sesuatu yang 

berbahaya di jalan adalah sedekah. (Sahih Muslim) 
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Pahala Menyebar Ilmu adalah Sedekah yang Paling Besar. 

Pahala menyebar ilmu adalah sangat besar di sisi Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiadalah 

suatu sedekah yang disedekahkan menusia (dari segi besar pahalanya melebihi) seperti ilmu 

yang disebar.” (H.R. At-Tabrani.) 

 

Amalan Diperlihatkan Kepada Mereka di Padang Masyar Walaupun Sebesar 

Zarrah. 

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya 

diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat zarrah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula. 

(Al Zalzalah, 99 : 6-8) 



27 
 

BAB 4 : BERSEDEKAH ADALAH DINDING DARI 
API NERAKA 

  

Betapa besarnya hikmah sedekah sehinggakan orang yang bersedekah boleh mengelak 

dirinya dari memasuki api neraka dan dilindungi di padang Mahsyar kelak. Beberapa hadis 

dan ayat al-Quran berikut menjadi dalil dan hujah untuk mengatakan seperti tersebut: 

Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sedekah akan 

memadamkan api siksaan di dalam kubur.” (HR. Thabrani.) 

 

Sedekah dapat menghapus dosa. 

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air 

memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614) 

Dalam sebuah hadis yang lain daripada Anas r.a., Nabi s.a.w. bersabda 

bermaksud: "Bersedekahlah kamu, sesungguhnya bersedekah itu melepaskan kamu 

daripada Jahannam." 

Dalam sebuah hadis, dikatakan: “Sedekah dapat menutup tujuh puluh pintu 

keburukan.” (H.R. At-Thabrani) 

Begitulah betapa besarnya kelebihan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang 

bersedekah.  

Dengan bersedekah seseorang boleh dielak daripada memasuki api neraka. Maka lakukanlah 

sedekah kerana manfaatnya di akhirat sangat besar. 
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BAB 5 : TUJUH GOLONGAN MANUSIA YANG 
DINAUNGI DI AKHIRAT 

Tujuh Golongan Manusia yang Dinaungi 

Apabila telah musnahnya alam dunia dan tibanya alam akhirat, terdapat 7 golongan manusia 

yang istimewa amalannya dan diberi perlindungan oleh Allah. Golongan tersebut ialah 

seperti keterangan dalam hadis berikut: 

Hadis Abu Hurairah r.a.: Nabi s.a.w telah bersabda: “Ada tujuh golongan manusia yang akan 

dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya. Hari tersebut tidak ada naungan kecuali 

naungan Allah. Golongan tersebut ialah pemimpin yang adil, pemuda yang sentiasa 

beribadat kepada Allah semasa hidupnya, seseorang yang hatinya sentiasa terpaut pada 

masjid-masjid iaitu sangat mencintainya dan selalu mendirikan solat berjemaah, dua orang 

yang saling mengasihi kerana Allah iaitu keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah, 

seorang lelaki yang diundang oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan 

rupa paras yang elok untuk melakukan kejahatan tetapi dia berkata: Aku takut kepada 

Allah!, seorang yang memberi sedekah tetapi dia merahsiakannya seolah-olah tangan kanan 

tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kirinya dan seseorang yang mengingati Allah di 

waktu sunyi sehingga mengalirkan air mata dari kedua matanya.” 
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Sedekah Akan Melindungi Orang Di Hari Perhitungan 

Pada orang yang suka bersedekah, ada jaminan syurga dari Allah bahawa sedekah akan 

melindunginya di hari perhitungan di padang Mahsyar. Pada ketika itu semua manusia 

berkumpul di padang yang luas untuk menunggu amal manusia diperiksa dan ditimbang. 

Manusia berdiri dalam keadaan telanjang sedangkan matahari hanya satu jengkal di atas 

kepala mereka (bergantung kepada amalan.) Dalam keadaan sedemikian, orang yang 

bersedekah akan dilindungi dengan naungan dari Allah. 

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dari 'Uqbah bin Amir r.a. ia mendengar Rasulullah 

s.a.w. bersabda: "Setiap orang bernaung di bawah perlindungan sedekahnya hingga 

ditetapkan hisab (perhitungan) di antara manusia di yaumil akhirat."  
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BAB 6 : ISTIMEWANYA ORANG BERSEDEKAH 

  

Orang yang Bersedekah adalah yang Paling Kuat. 

Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Termidzi dan Ahmad, seperti 

berikut: Tatkala Allah Ta’ala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah 

menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, ternyata bumi pun 

terdiam. 

Para malaikat hairan akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya “Ya 

Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada gunung?” Allah 

menjawab, “Ada, iaitu besi” 

Para malaikat bertanya lagi “Ya Rabbi, adakah sesuatu alam penciptaan-Mu yang lebih kuat 

daripada besi?” 

Allah yang Maha Suci menjawab, “Ada, iaitu api” 

Para malaikat kembali bertanya “Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih 

kuat daripada api?” 

Allah yang Maha Agung menjawab, “Ada, iaitu air” 

Para malaikat pun bertanya kembali “Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang 

lebih kuat daripada air?” 

Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, “Ada, iaitu angin” 

Akhirnya para malaikat pun bertanya lagi “Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu 

yang lebih dahsyat dari itu semua?” 

Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab, “Ada, iaitu amal anak 

Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya 

tidak mengetahuinya.” 

Huraian: 

Kita faham bahawa gunung batu pun boleh menjadi rata ketika gelek dan diratakan oleh 

jentera yang dibuat dari besi seperti bulldozer atau sejenisnya. Besi walau sekeras mana pun 
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boleh menjadi cair dan hancur setelah dibakar api. Api walaupun membara sedahsyat mana 

pun nescaya akan padam jika disirami air. Air di samudera yang luas akan serta merta 

terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tiada 

lain kerana kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat 

dibandingkan dengan semua itu. Walau bagaimanapun semua yang disebut itu akan hancur 

dan tidak dapat mengatasi sedekah yang dibuat dengan ikhlas. 

Ertinya, yang paling hebat, paling kuat dan paling dahsyat sebenarnya adalah orang yang 

bersedekah serta mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, 

tulus dan ikhlas tanpa ada unsur menunjuk-nunjuk ataupun supaya diketahui orang lain. 

Berkaitan dengan ikhlas ini, Rasulullah s.a.w. mengingatkan dalam pidatonya ketika baginda 

sampai di Madinah pada waktu hijrah dari Makkah : “Wahai segenap manusia! 

Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan (pahala) 

sesuai dengan apa yang diniatkannya.” 

Oleh kerana itu hendaknya kita selalu mengiringi sedekah kita dengan niat yang ikhlas hanya 

kerana Allah semata, tanpa berasa ingin dipuji, dianggap dermawan, dihormati oleh 

manusia, dll yang dapat menjadikan sedekah kita sia-sia. 

Dosa seseorang itu dihapuskan Allah.  

Dijelaskan oleh Jabir bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang 

bermaksud: “Sembahyang itu dapat mendampingkan diri dengan rahmat Allah dan 

membawa keredaan-Nya, dan puasa menjadi perisai kejahatan, manakala sedekah pula 

menghapuskan dosa.” 

  

Pemberi Sedekah Lebih Baik Daripada Penerima 

Bersedekah adalah di antara amalan sunat yang dianjurkan dan digalakkan. Anjuran ini 

tidaklah hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, malahan orang-orang yang 

berpendapatan rendah pun dianjurkan menurut kadar kemampuan masing-masing. 

Nabi s.a.w. bersabda: Maksudnya: "Tangan yang di atas (orang memberi) itu lebih baik 

daripada tangan yang di bawah (yang menerima.)” 
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Doa Terkabul dan Selesainya Kesulitan. 

Hadis berikut pula menjelaskan bahawa jika seseorang itu ingin dimakbulkan doanya dan 

dibebaskan dari sesuatu kesulitan, hendaklah dia menyelesaikan masalah orang lain: 

“Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia 

mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. (Hadis Riwayat: Imam Ahmad.) 

  

Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual-beli. 

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa 

keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kamu dengan sedekah.” (HR. 

Termidzi) 

  

Darjat Orang Bersedekah. 

Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda, “Ketika seseorang sedang berada di 

padang pasir, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, ‘Curahkanlah ke kebun Fulan.’ Maka 

bergeraklah awan itu, kemudian turun sebagai hujan di suatu tanah yang keras berbatuan. 

Lalu, salah satu tumpukan dari tumpukan bebatuan tersebut menampung seluruh air yang 

baru saja turun, sehingga air mengalir ke suatu arah. Ternyata, air itu mengalir di sebuah 

tempat di mana seorang laki-laki berdiri di tengah kebun miliknya sedang meratakan air 

dengan cangkulnya. Lalu orang tersebut bertanya kepada pemilik kebun, “Wahai hamba 

Allah, siapakah namamu?” Ia menyebutkan sebuah nama yang pernah didengar oleh orang 

yang bertanya tersebut dari balik mendung. Kemudian pemilik kebun itu balik bertanya 

kepadanya, “Mengapa engkau menanyakan nama saya?” Orang itu berkata, “Saya telah 

mendengar suara dari balik awan, ‘Siramilah tanah Si Fulan,’ dan saya mendengar namamu 

disebut. Apakah sebenarnya amalanmu (sehingga mencapai darjat seperti itu)?” Pemilik 

kebun itu berkata, “Kerana engkau telah menceritakannya, saya pun terpaksa menerangkan 

bahwa dari hasil (kebun ini), sepertiga bahagian saya sedekahkan di jalan Allah s.w.t., 

sepertiga bahagian lainnya saya gunakan untuk keperluan saya dan keluarga saya, dan 

sepertiga bahagian lainnya saya pergunakan untuk keperluan kebun ini.” (Muslim, Misykât). 
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Amalan yang Paling Disukai Allah. 

Temasuk amalan sedekah ialah mengembirakan orang lain, atau menghilangkan kesusahan 

orang lain, membayar hutang orang atau mengatasi kelaparan seseorang. Sehubungan 

dengan ini, terdapat sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang menyatakan bahawa Allah paling 

suka kepada amalan yang tersebut. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Manusia yang paling disukai 

Allah ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Amalan yang paling disukai Allah 

ialah kesukaan (kegembiraan) yang engkau masukkan ke dalam hati orang Muslim. Atau 

kesusahan yang engkau hilangkan darinya, atau engkau bayar hutangnya atau atasi 

kelaparannya.” 

  

Sedekah Dapat Memanjangkan Umur. 

InsyaAllah, sedekah yang termasuk amalan yang baik dapat memanjangkan umur. Rasulullah 

s.a.w. bersabda: “Tidak ada yang dapat menghalang qada (ketentuan Allah) kecuali doa dan 

tidak ada yang memanjangkan umur kecuali amal baik.” 

Hadis berikut ini juga menyatakan tentang sedekah memanjangkan umur: “Sesungguhnya 

sedekah seseorang muslim itu akan menambah umur, mencegah mati buruk (su’ul 

khatimah), menghilangkan kesombongan dan kebanggaan.” (H.R. Thabrani) 

 

  

Sedekah Memudahkan Jalan Masuk Syurga. 

Sedekah dapat memudahkan seseorang masuk ke syurga. Dalam hadis riwayat Termizi 

r.a.: “Wahai sekalian manusia! Sebarkan salam, berilah makan dan solatlah di malam hari 

ketika manusia tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera.” 
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Dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang disudahi (akhir hayatnya) 

dengan memberi makan orang miskin kerana Allah, dia akan masuk syurga. Sesiapa yang 

disudahi (akhir hayatnya) dengan puasa sehari kerana Allah, dia akan masuk syurga. Sesiapa 

yang disudahi (akhir hayatnya) dengan ucapan ‘La Ilaha Illallah’ kerana Allah, dia akan 

masuk syurga.” 

  

Sedekah Menutup Pintu Kejahatan. 

Rasulullah s.a.w. berkata: Sedekah itu sesuatu yang paling besar… diulangi Rasulullah 

sebanyak 3 kali. 

Maksud hadis: Sesungguhnya bersedekah itu dapat menutup 10 pintu kejahatan. 

Para ulama’ berkata: Bersedekah itu 10 kepujian iaitu 5 di dunia dan 5 di akhirat. 

  

5 kepujian di dunia ialah : 

1) Dapat menyucikan hartanya.  

2) Dapat menyucikan badannya. 

3) Menolak bala dan penyakit. 

4) Mengembirakan orang miskin dan mengembirakan orang mukmin adalah sebaik-baik 

amal. 

5) Hartanya berkat dan Allah akan meluaskan rezekinya. 

 

5 kepujian di akhirat ialah: 

1) Dinaungi allah orang yang bersedekah pada hari kiamat ketika sangat panas.  

2) Ringan hisabnya.  

3) Berat timbangan amalannya. 

4) Mudah melalui titian sirat (siratulmustaqim). 

5) Meningkat darjatnya di dalam syurga. 
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Fadhilat Bersedekah, Wasiat Nabi s.a.w. Kepada Saidina Ali. 

“Wahai Ali... ketika selesai Allah menjadikan syurga, maka syurga lantas bertanya: Wahai 

Tuhan,untuk apakah engkau jadikan aku? Jawab Allah: Untuk orang yang murah hati dan 

berbakti... Maka jawab syurga : Ya, aku redha. Dan kemudian berkatalah neraka: Wahai 

Tuhan, untuk apakah pula Engkau jadikan aku? Jawab Allah: Untuk orang yang kikir, kedekut 

dan sombong... Maka jawab neraka: Ya, aku redha untuk keduanya. 

Wahai Ali... Aku lihat tertulis atas pintu syurga: Engkau diharamkan terhadap orang yang 

kikir, orang yang menderhaka kepada kedua ibubapanya dan orang yang mengadu 

dombakan orang. 

Wahai Ali... Barangsiapa yang memberi makan kepada seorang muslim dengan senang hati, 

maka nescaya Allah tuliskan baginya seribu kebajikan dan dihapuskan seribu kejahatan dan 

diangkat baginya seribu darjat. 

Wahai Ali... Sesungguhnya, orang yang murah hati itu hampir kepada Allah, hampir kepada 

rahmat-Nya, jauh daripada siksaan... dan adapun orang yang kikir (kedekut) itu jauh 

daripada Allah, jauh daripada rahmat-Nya dan hampir kepada siksaan-nya. 

Wahai Ali... Takutlah kamu dengan doa orang yang murah hati, kerana sesungguhnya orang 

yang murah hati itu apabila terlanggar atau tersungkur, Allah akan memegang tangannya.” 

Begitulah besarnya fadhilat orang yang bersedekah iaitu diangkatkan darjatnya, ditulis 

baginya seribu kebajikan dan doanya dimakbulkan. 

  

Nabi Berdoa Untuk Orang Bersedekah.  

Ini adalah satu penghormatan untuk orang yang bersedekah kerana Nabi Muhammad s.a.w. 

sendiri mendoakan mereka seperti yang terdapat dalam hadis berikut: 

Hadis riwayat Abdullah bin Abu Aufa r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bila didatangi oleh 

orang-orang yang membawa sedekah mereka, beliau berdoa: "Ya Allah, rahmatilah 

mereka". Ketika ayahku, Abu Aufa datang membawa sedekahnya, beliau berdoa: Ya Allah, 

rahmatilah keluarga Abu Aufa 
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Amalan Bersedekah adalah Lebih Utama. 

Dari Umar r.a. beliau berkata: “Diceritakan kepadaku bahawa amal-amal itu saling 

berbangga (membaguskan dirinya), maka berkatalah sedekah: “Aku adalah yang lebih 

utama daripada kamu semua.” (H.R. Ibnu Khuzaimah) 

Keutamaan Bersedekah.  

Sedekah memiliki keutamaan dan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Hanya orang yang 

diinginkan Allah dan diberi-Nya taufiqlah yang akan mendapatkan itu semua. Keutamaan-

keutamaan bersedekah adalah seperti berikut: 

1. Sedekah sebagai pembersih dan pensuci diri dan sedekah akan menyuburkan rezeki. 

2. Sedekah memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. 

3. Orang mukmin mendapatkan perlindungan dengan bersedekah pada hari Kiamat. 

4. Sedekah melindungi dari bahaya dan musibah serta menolak su'ul khatimah 

(kematian/pengakhiran yang buruk.) 

5. Sedekah merupakan bukti di atas kebenaran iman. 

6. Sedekah menyelamatkan seorang muslim dari belenggu hati. 

7. Allah akan menggantikan harta orang yang bersedekah seperti keterangan dalam 

satu hadis: Nabi menerangkan setiap awal pagi, semasa terbit matahari ada dua 

malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru. ‘Ya Tuhanku, 

kurniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kerana Allah.’ Yang 

satu lagi menyeru ‘Musnahkanlah orang yang menahan hartanya (kedekut).’ 

8. Pahala sedekah sentiasa mengalir kepada orang yang bersedekah walaupun selepas 

dia meninggal dunia. 

9. Sedekah menghapus kesalahan (dosa) dan menjauhkan kita dari api neraka seperti 

keterangan dalam hadis Nabi s.a.w.: “Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air 

memadam api.” 
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BAB 7 : AZAB BAGI PEMINTA SEDEKAH 

  

Pintu Kefakiran Dibukakan Untuk Peminta Sedekah. 

Dalam Islam, peminta sedekah adalah tidak disukai dan pekerjaan itu patut dijauhi oleh 

umat Islam. Apabila seorang peminta meminta lebih daripada keperluannya dan dia terlepas 

daripada kehinaan meminta dan dia menjadikan kerja meminta itu suatu pekerjaan, maka 

dia termasuk di dalam peminta sedekah yang dilarang dalam Islam. Dengan cara ini dia telah 

memalsukan dirinya sebagai orang fakir dan miskin dan menghalang daripada sedekah untuk 

disampaikan kepada orang yang berhak. 

Dalam sebuah hadis Riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda: “Dan tiadalah seorang hamba 

membuka sebuah pintu meminta sedekah melainkan Allah akan membukakan untuknya 

sebuah pintu kefakiran.” 

  

Bekerja Lebih Baik Dari Meminta. 

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. 

bersabda: “Sungguh, jika salah seorang di antara kamu berangkat pagi untuk mencari kayu 

yang ia pikul di atas belakangnya, lalu ia menyedekahkannya dan tidak memerlukan 

pemberian manusia, maka itu adalah lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang, baik 

orang lain itu memberinya ataupun tidak. Kerana, tangan yang di atas (yang memberi) lebih 

utama dari tangan yang di bawah (yang menerima). Dan mulailah dengan orang yang 

engkau tanggung” 

Ada lagi hadis yang melarang peminta sedekah seperti hadis berikut: 

Hadis Abdullah bin Umar r.a.: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. sedang berdiri di atas 

mimbar. Baginda memperkatakan mengenai sedekah dan menjaga diri dari meminta-minta. 

Baginda bersabda: Tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada 

di bawah.” 

Tangan yang berada di atas adalah yang memberi manakala yang berada di bawah adalah 

tangan yang meminta. 
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Peminta Sedekah Bertemu Allah dalam Keadaan Tidak Ada Sepotong Daging di 

Wajahnya. 

Hadis Abdullah bin Umar r.a.: Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah bersabda: "Peminta sedekah 

tidak akan berhenti dari meminta-minta sehinggalah bertemu dengan Allah dan pada saat 

itu tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.”(Sahih Muslim.) 

  

Keadaan Orang yang Diberi Tugas tapi Menerima Sedekah. 

Kategori peminta sedekah ini bukan hanya orang yang duduk di tepi jalan dan meminta-

minta dari orang ramai, malah termasuk juga sekiranya seseorang yang diberi jawatan atau 

tugas tetapi meminta sesuatu yang bukan haknya seperti yang di larang keras oleh 

Rasulullah s.a.w. seperti berikut: 

Hadis Abu Humaid As-Saaidi r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. telah memberi tugas kepada 

seorang lelaki dari Kaum Al-Asad yang dikenali sebagai Ibnu Lutbiyah. Mengikut Amru dan 

Ibnu Abu Umar adalah untuk urusan sedekah. Setelah kembali dari menjalankan tugasnya, 

lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah s.a.w.:  

"Ini untuk baginda dan ini pula untukku kerana sememangnya ia akan dihadiahkan 

kepadaku. Setelah mendengar kata-kata tersebut, lalu Rasulullah s.a.w. berdiri di atas 

mimbar. Setelah mengucapkan puji-pujian ke hadrat Allah, baginda bersabda: Adakah patut 

seorang petugas yang aku kirim untuk menguruskan suatu tugas berani berkata: Ini untuk 

anda dan ini pula untukku kerana sememangnya ia akan dihadiahkan kepadaku? Bukankah 

dia duduk di rumah bapa atau ibunya (tanpa memegang sebarang jawatan) dan perhatikan 

adakah dia akan dihadiahkan sesuatu atau tidak. Demi Zat Muhammad yang berada di 

dalam kekuasaan Allah, jika salah seorang di antara kamu yang mendapat sesuatu dari hasil 

sedekah, maka pada Hari Kiamat kelak dia akan datang dengan memikul seekor unta yang 

sedang melenguh atau seekor lembu atau seekor kambing yang mengembek di atas 

tengkuknya.  

Kemudian baginda mengangkat kedua-dua tangannya tinggi-tinggi sehingga ternampak 

kedua ketiaknya yang putih dan bersabda: Ya Allah! Bukankah aku telah sampaikannya 

sebanyak dua kali.” Sahih Muslim 
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Ingatlah, peminta rasuah juga termasuk dalam kategori ini kerana mereka yang meminta hak 

mereka, di akhirat kelak mereka akan memikul unta, lembu atau kambing di atas 

tengkuknya. Berwaspadalah terhadap perbuatan meminta rasuah kerana ia amat besar 

kesalahannya di sisi Allah dan termasuk salah satu dosa besar. 
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BAB 8 : HAMBA ALLAH YANG PALING BAIK 

  

Orang Dermawan Dicintai Allah. 

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Ia mencintai kedermawanan serta akhlak 

yang mulia, Ia membenci akhlak yang buruk.” (HR. Al Baihaqi, di sahihkan Al Albani dalam 

Shahihul Jami’.) 

Dari hadis ini demikian dapat diambil kesimpulan bahawa bakhil adalah akhlak yang buruk 

dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga, sifat suka meminta-minta, 

bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya seorang mukmin itu banyak memberi. 

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.: 

  

Kedudukan Hamba Allah yang Paling Baik. 

Sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquh fiddin, mengilmui agama dengan baik, 

sehingga terkumpul dua sifat iaitu alim dan juud (dermawan), akan dicapai kedudukan 

hamba Allah yang paling tinggi.  

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dunia itu untuk 4 jenis hamba: Yang pertama, hamba yang 

diberikan rezeki oleh Allah serta kefahaman terhadap ilmu agama. Ia bertaqwa kepada Allah 

dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia 

menyedari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling 

baik.” (HR. Termidzi, - Hasan sahih) 
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BAB 9 : BERSEDEKAH MENAMBAH REZEKI 
DAN KEBERKATAN 

  

Bersedekah merupakan satu perlakuan yang dipandang sangat tinggi oleh Allah dan 

dimuliakan dalam Islam. Sedekah akan berkembang di sisi Allah dan rugilah orang yang tidak 

mengambil peluang untuk bersedekah semasa hayatnya. Bersedekahlah menurut 

kemampuan, orang kaya bersedekah cara orang kaya dan orang yang kurang berkemampuan 

boleh bersedekah cara orang yang kurang berkemampuan kerana terdapat ruang yang 

begitu luas untuk bersedekah seperti yang ditunjukkan dalam Bab 3 (Luasnya Makna 

Bersedekah) 

  

Sedekah Berkembang Di Sisi Allah. 

“Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya 

bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan 

kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan) dan sebaliknya sesuatu pemberian 

sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, 

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-

ganda.” (Ar-Ruum: 39) 

  

Allah Lipat-gandakan Ganjaran orang yang Bersedekah. 

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki mahupun perempuan dan 

meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat-gandakan 

(ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18) 

  

Rezeki dimurahkan Allah s.w.t. 

Firman Allah s.w.t.: “Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, pasti akan ditunjuki 

kepada mereka jalan keluar. Dan diberi rezeki kepada mereka daripada jalan yang tidak 
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disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan 

mencukupi baginya”. (At-Talaq:2-3) 

Di dunia, mereka yang bersedekah akan dimurahkan rezeki oleh Allah dalam kehidupannya. 

Faedah ini dijelaskan oleh Jabir Abdullah katanya: "Rasulullah berucap kepada kami, 

sabdanya: Wahai umat manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kamu mati dan 

segeralah mengerjakan amal salih sebelum kamu sibuk (dengan yang lain), dan jalinkanlah 

hubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan sentiasa mengingatinya (berzikir) 

dan banyakkan bersedekah secara bersembunyi atau terang-terangan, nescaya kamu diberi 

rezeki yang mewah, diberi kemenangan (terhadap musuh dan digantikan dengan apa yang 

kamu dermakan itu dengan balasan yang berganda-ganda." (Hadis riwayat Ibnu Majah) 

  

Nabi Memuji Dua Amalan yang Mulia. 

Nabi s.a.w. memuji orang yang suka memberi. “Dua amalan yang mulia. memberi makan, 

dan memberi salam kepada sesiapa sahaja sama ada yang dikenali atau tidak.” 

  

Keberkatan Dalam Rezeki.  

Kekayaan tidak membawa erti tanpa ada keberkatan. Dengan adanya keberkatan, 

harta/rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Sebaliknya 

tanpa keberkatan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. 

Dalam kisah Nabi, ada diceritakan Nabi Ayub ketika sedang mandi tiba-tiba Allah datangkan 

seekor belalang emas dan hinggap di lengannya. Baginda menepis-nepis dengan bajunya. 

Lantas Allah berfirman 'Bukankah Aku lakukan begitu supaya kamu menjadi lebih 

kaya?' Nabi Ayub mejawab 'Ya benar, demi keagunganMu apalah makna kekayaan tanpa 

keberkatanMu'. Kisah ini menegaskan betapa pentingnya keberkatan dalam rezeki yang 

dikurniakan oleh Allah. 

  

Amalan Bersedekah untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah. 

1. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Bersedekahlah mengikut kemampuan 

dan tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit sahaja, malah lebih daripada itu. 
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2. Belanjakan harta pada jalan yang diredhai oleh Allah. 

3. Berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. 

4. Keluarkan sedekah wajib (zakat) jika sampai nisab dan berikan sedekah sunat kepada 

orang miskin dan anak yatim. 

5. Bersedekah kepada anak yatim/miskin kalau boleh setiap hari.  

(cari anak-anak yatim untuk diberikan). Insyallah akan diganti oleh Allah tanpa kita 

sedari). 

6. Ikhlaskan pemberian/sedekah hanya kepada Allah bukan mengharapkan pujian dan 

sebagainya. (Pemberian tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri). Sedekah mulakan 

dengan keluarga sendiri dahulu selepas itu barulah kepada jiran dan orang-orang 

yang lebih jauh. Jangan anggap pemberian itu hak kita sebenarnya dalam harta kita 

ada hak mereka. 

7. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia - tetapi pemberian wajib 

(zakat) perlu diberi secara terangan sebagai menegakkan syiar Islam. 

8. Berikan sesuatu yang kita sayangi. Ini jelas dalam ayat Quran Ali Imran ayat 92. 

9. Cari harta dunia untuk dijadikan bekalan akhirat. (Dunia untuk akhirat - bukan dunia 

untuk dunia) 

10. Amalan yang diberkati ialah hasil peluh sendiri dan juga melalui jualbeli (perniagaan). 

Menurut Nabi 9/10 (90%) daripada sumber rezeki ialah berpunca daripada 

perniagaan.  

11. Hulurkan bantuan kepada janda yang ketiadaan suami. Sedekah walaupun kecil 

tetapi amat berharga di sisi Allah. Dan digalakkan memberi sedekah pada awal pagi. 

Sekiranya dapat diamalkan perkara-perkara di atas, insyallah rezeki yang dikurniakan 

oleh Allah akan kekal walaupun telah digunakan. Allah akan membalas atau 

menggantikan apa yang telah dibelanjakan. Amalkan ilmu yang ada, nanti Allah akan 

menambahkan ilmu lagi. Begitu juga harta. Belanjakan harta yang ada, Allah akan 

tambahkan lagi dari sumber yang kita tidak ketahui. 
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BAB 10 : SEDEKAH TIDAK MENGURANGI 
HARTA 

  

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sedekah itu tidak akan mengurangi 

harta. Allah s.w.t. akan menambah kemuliaan kepada hamba-Nya yang pemaaf. Dan bagi 

hamba yang tawadhu’ kerana Allah s.w.t., Allah s.w.t. akan mengangkat 

(darjatnya). (Muslim; Misykât) 

Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarah Shahih Muslim, An 

Nawawi menjelaskan: “Para ulama menyebutkan bahawa yang dimaksud disini mencakupi 2 

hal: Pertama, iaitu hartanya diberkati dan dihindarkan dari bahaya. Kedua, jika secara 

dzatnya harta tersebut berkurang, pahala ini dilipatgandakan sampai berlipat-lipat 

banyaknya.” 

  

Balasan Baik Tidak Dikurangkan. 

Tafsirnya: "Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) maka 

(faedah dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kamu pula tidaklah 

mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredhaan Allah. Dan apa jua yang 

kamu dermakan daripada harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) 

kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan." (Surah Al-Baqarah: 

272) 
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BAB 11 : PAHALA ORANG BERSEDEKAH 
SAMPAI BILA-BILA 

  

Amalan bersedekah juga berkekalan hingga ke akhirat, seperti mana terdapat keterangan 

dalam hadis. Antara hadis yang menunjukkan bahawa orang yang bersedekah tidak putus 

pahalanya sampai ke akhirat ialah hadis berikut: 

 

Sedekah yang pahalanya terus mengalir. 

Dari Abu Hurairah r.a., bahawa sesungguhnya Rasulullah s.a.w., telah bersabda: “Bila 

seorang hamba telah meninggal, segala amalnya terputus, kecuali tiga hal: amal jariah, ilmu 

yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakannya.” 

Hadis ini sangat besar ertinya kerana apabila seseorang mati, segala amalannya di dunia 

terhenti iaitu putus. Tetapi ada 3 amalan yang berterusan walaupun dia telah berada di 

kubur, iaitu amalan yang tersebut di atas. Contohnya dengan amal jariah yang telah 

dibuatnya semasa hidup mungkin dengan amalan itu dia telah membesarkan anaknya, atau 

anak yatim dan mempersekolahkannya dan dengan itu beliau berjasa kepada anak tersebut. 

Dan berkat persekolahan tersebut anak tersebut telah menjadi orang yang berguna kepada 

masyarakat. Amalan ini akan dikira dan dihitung sehingga ke akhirat. 

Di antara yang termasuk dalam kategori sedekah jariah adalah pembangunan masjid, 

madrasah, mengadakan bekalan air bersih dan apa sahaja yang boleh dimanfaatkan secara 

berlanjutan oleh masyarakat.  
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BAB 12 : SEDEKAH YANG TIDAK DITERIMA 

  

Terdapat keadaan di mana sedekah kita tidak diterima lagi, ataupun keadaan sedekah itu 

tidak diterima dalam Islam seperti berikut: 

Sedekah yang Diungkit-Ungkit dan Menyakiti. 

Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan 

perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala 

amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk 

kepada manusia (ria’) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka 

bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu 

ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah juga 

halnya orang-orang yang kafir dan ria’ itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) 

pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi petunjuk 

kepada kaum yang kafir. (Al Baqarah : 264) 

  

Jangan Lewat Bersedekah Sebelum Datang Masa Orang Tidak Mahu 

Menerimanya. 

Apabila kita ada sesuatu untuk disedekahkan, maka janganlah kita berlengah-lengah kerana 

ini menyebabkan sedekah kita mungkin tidak diterima lagi. Mungkin pada masa itu orang 

tidak memerlukan lagi sedekah kita seperti mana yang terdapat kisah dalam hadis riwayat 

Haritsah bin Wahab r.a., ia berkata:  

“Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Bersedekahlah kamu sekalian, kerana hampir 

sahaja seseorang berjalan membawa sedekahnya, lalu orang yang hendak diberi sedekah 

berkata: Seandainya engkau memberikan kepadaku kelmarin, tentu aku menerimanya. 

Sekarang aku tidak lagi memerlukannya. Orang itu tidak menemukan orang yang mahu 

menerima sedekahnya.” (Sahih Muslim.) 

 

Orang Berinfaq Supaya Dikatakan Dermawan. 
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Abu Hurairah r.a. menuturkan: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Sesungguhnya orang yang pertama kali diberi keputusan pada hari kiamat adalah seseorang 

yang mati syahid. Lalu ia didatangkan dihadapan Allah. Kemudian Allah memperlihatkan 

kepadanya kenikmatan-kenikmatanNya yang diberikan kepadanya. Lalu orang tersebut 

mengakuinya. Allah pun berfirman, ‘Apa yang kamu kerjakan padanya?’ 

Ia berkata, ‘Aku berperang kerana diri-Mu, hingga aku mati syahid.’ 

Allah berfirman, ‘Engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berperang agar dikatakan 

sebagai pemberani dan hal itu telah dikatakan.’ 

Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa lalu diseret mukanya hingga ia 

dilemparkan ke neraka. 

Lalu seseorang yang belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya, dan membaca al-Qur’an 

lalu didatangkan di hadapan Allah. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatan-

kenikmatanNya yang diberikan kepadanya. Lalu orang tersebut mengakuinya. Allah pun 

berfirman, ‘Apa yang kamu kerjakan padanya?’ 

Ia menjawab, ‘Aku mempelajari suatu ilmu dan mengajarkannya serta membaca al-Qur’an 

kerana-Mu.’ 

Allah berfirman: ‘Engkau berdusta. Sebenarnya, engkau mempelajari suatu ilmu, 

mengajarkannya dan membaca al-Qur’an agar dikatakan bahawa engkau adalah orang yang 

ahli membaca. Dan hal itu telah dikatakan.’ Kemudian diperintahkan agar orang tersebut 

dibawa lalu diseret mukanya hingga ia dilemparkan ke api neraka. 

Lalu ada seorang yang telah Allah berikan kepadanya kelapangan dan berbagai-bagai macam 

harta. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatanNya yang 

diberikan kepadanya. Lalu orang tersebut mengakuinya. Allah pun berfirman, ‘Apa yang 

kamu kerjakan padanya?’ 

Ia menjawab, ‘Tidak ada suatu jalan yang Engkau senang untuk diberi infak kecuali aku telah 

mengeluarkan infak padanya demi Engkau.’ 

Allah berfirman, ‘Engkau telah berdusta. Tapi engkau melakukannya agar dikatakan sebagai 

orang yang dermawan dan hal itu telah dikatakan.’ Kemudian diperintahkan agar orang 

tersebut dibawa, lalu diseret mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka.” (Hadits 

Riwayat Muslim.) 
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Menarik / Mengambil Semula Barang yang Telah Disedekah. 

Hadis Umar bin Al-Khattab r.a. katanya: Aku telah sedekahkan kuda yang baik kepada orang 

yang menunggangnya dalam peperangan fisabilillah kemudian orang itu mempersia-

siakannya sehingga aku menyangka bahawa dia akan menjualnya dengan harga yang murah. 

Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah s.a.w., lalu baginda bersabda: Janganlah 

membelinya dan jangan pula kamu ambil semula sedekahmu itu kerana orang yang menarik 

balik sedekahnya itu seperti seekor anjing yang menjilat muntahannya. (Sahih Muslim) 

  

Akan Datang Satu Zaman Sedekah Tidak Diterima. 

Hadis Abu Musa r.a.: Daripada Nabi s.a.w., bahawa baginda s.a.w. telah bersabda: Umat 

manusia akan didatangi suatu zaman di mana seorang lelaki berjalan ke sana sini membawa 

sedekah emas tetapi tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Dapat dilihat juga 

seorang lelaki yang diikuti oleh empat puluh orang wanita yang berlindung di bawahnya 

kerana bilangan kaum lelaki berkurang dan bilangan kaum wanita bertambah. (Sahih 

Muslim)  
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BAB 13 : SATU PINTU DISYURGA BAGI ORANG 
BERSEDEKAH 

  

Di Syurga, Terdapat Satu Pintu Yang Hanya Dimasuki Oleh Orang Yang 

Bersedekah Dipanggil Pintu Sedekah. 

Allah telah menjanjikan satu pintu di Syurga yang sangat istimewa kepada orang yang 

bersedekah dipanggil “babus sadakah”. 

“Orang memberikan (menyumbangkan) harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh 

salah satu dari pintu syurga: “Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan”. 

Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan solat, ia akan dipanggil dari 

pintu solat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia 

berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.” (HR. 

Bukhari, Muslim.) 

  

Pintu Ahli Sedekah 

Hakikatnya, tawaran syurga yang Allah berikan kepada kita itu, terdapat banyak pintu, di 

antaranya “Babus Sadakah” iaitu Pintu Sedekah. Jadi mudah-mudahan, jika sedekah ini kita 

dapat jadikan sebagai satu budaya di dalam kehidupan, insya-Allah kita akan berpeluang 

masuk melalui pintu ini. Hal ini diperkukuhkan dengan hadis sabda Rasulullah s.a.w. 

bermaksud: Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Sesiapa yang membelanjakan sepasang 

kuda, unta atau sebagainya untuk digunakan dalam perjuangan di jalan Allah, maka 

namanya diseru dari dalam Syurga: Wahai hamba Allah! Pintu ini adalah lebih baik. Sesiapa 

yang tergolong dari kalangan ahli sembahyang (orang yang sempurna sembahyangnya) 

maka dia diseru dari Bab Solat (pintu sembahyang). Sesiapa yang tergolong dari kalangan 

ahli Jihad (orang yang berjuang di jalan Allah) maka dia diseru dari Bab Jihad (pintu jihad). 

Sesiapa yang tergolong dari kalangan ahli Sadaqah (Babus Sadakah: pintu bagi orang yang 

suka bersedekah) maka dia diseru dari Bab Sadaqah (pintu sedekah) dan sesiapa yang 

tergolong dari golongan orang yang suka berpuasa maka dia akan diseru dari Bab Ar-Rayyan 

(pintu Ar-Rayyan). Abu Bakar As-Siddiq bertanya: Wahai Rasulullah! Adakah setiap orang 

semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut. Adakah tidak mungkin seseorang itu diseru 
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dari kesemua pintu? Rasulullah s.a.w. bersabda: Benar! Aku berharap bahawa engkau 

termasuk di antara orang yang namanya diseru dari semua pintu. (Hadis Riwayat Abu 

Hurairah r.a.) 

  

Memberi Orang Makan Sehingga Mengenyangkan. 

Memberi orang makan sehingga mengenyangkan adalah satu amalan yang sangat baik 

dilakukan. Ini kerana Allah s.w.t. menawarkan satu hadiah kepada mereka yang memberi 

orang makan sehingga mengenyangkan dengan balasan syurga dan diperuntukkan satu pintu 

kepada mereka. Dalam sebuah hadis, Riwayat At-Thabrani, Nabi s.a.w. bersabda: “Siapa 

memberi makan kepada seorang Mu’min sehingga dapat mengenyangkannya sebab lapar, 

nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam sebuah pintu daripada pintu-pintu Syurga: 

dan tiadalah yang dapat memasukinya melainkan orang yang sepertinya.” 

Maka amalkanlah memberi makan kepada orang Islam seperti yang dianjurkan, mudah-

mudahan kita akan dapat memasuki melalui pintu-pintu tersebut sekaligus memohon agar ia 

dapat menjauhkan diri kita daripada azab api neraka dengan rahmat Allah. 
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BAB 14 : SEDEKAH YANG PALING AFDHAL 

Sedekah Paling Utama: Anak Yatim dan Kaum Kerabat. 

Mungkin akan timbul persoalan, kepada siapakah orang yang lebih utama diberi sedekah? 

Mungkin kita tidak pernah mempersoalkan perkara ini tetapi ia penting untuk diketahui. 

Kalau berdasarkan firman Allah, Surah al-Balad ayat 15, orang yang terlebih utama diberi 

sedekah ialah anak yatim dan kaum kerabat. Menurut hadis riwayat Bukhari pula orang yang 

lebih berhak diberi sedekah ialah suami dan anak. Setelah itu barulah bersedekah kepada 

orang-orang yang salih yang berbuat kebajikan dan yang mempunyai maruah yang baik. 

Hadis Hakim bin Hizam r.a.: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sedekah yang paling utama atau 

sedekah yang paling baik ialah sedekah dari orang kaya dan tangan yang berada di atas itu 

lebih baik daripada tangan yang berada di bawah serta mulakanlah dengan orang yang 

berada di bawah tanggunganmu.” 

Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Seorang lelaki datang menemui Rasulullah s.a.w lalu 

berkata: Wahai Rasulullah! Apakah sedekah yang paling utama? Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Engkau bersedekah ketika engkau masih sihat dan harta tersebut masih disayangi, engkau 

bimbang menjadi fakir dan dalam keadaan engkau bercita-cita untuk menjadi kaya. Jangan 

kamu tangguhkannya hingga roh sampai di halkum. Dalam keadaan tersebut barulah engkau 

berkata: Berikannya kepada Si Polan ini dan Si Polan itu. Sememangnya itu adalah hak Si 

Polan.” 

Bersedekah Secara Bersembunyi. 

Bersedekah secara tersembunyi daripada pengetahuan orang adalah yang terbaik. Ia lebih 

dekat kepada keikhlasan yang merupakan roh segala amalan dan ia lebih jauh daripada 

perasaan riak yang merosakkan amalan. 

Firman Allah: “Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang 

demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik) dan kalau pula kamu sembunyikan 

sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah 

baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-

kesalahan kamu dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui secara mendalam akan apa yang 

kamu lakukan.” (Al-Baqarah: 271) 
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Jangan menyakiti hati orang yang meminta sedekah. Perbuatan menyakiti hati orang dan 

menunjuk-nunjuk boleh menghapuskan pahala bersedekah. Namun dibenarkan untuk 

mempamerkan sedekah dengan tujuan untuk dicontohi. Menyembunyikannya adalah lebih 

baik lagi bagi mengelakkan perasaan riak itu timbul. Bahkan menyembunyikan sedekah 

adalah sikap terpuji dan pelakunya termasuk daripada tujuh golongan yang mendapat 

perlindungan Allah s.w.t. 

Memulai Sedekah Untuk Diri Sendiri Lalu Pada Keluarganya Kemudian Pada Kerabat. 

Hadis riwayat Jabir r.a., ia berkata: Seorang dari Bani Udzrah memerdekakan budaknya 

dengan syarat kematiannya (misalnya dengan mengatakan: Engkau merdeka, jika aku 

meninggal). Hal itu sampai kepada Rasulullah s.a.w. lalu beliau bertanya: Apakah engkau 

mempunyai harta lain? Orang itu menjawab: Tidak. Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapakah 

yang mahu membelinya dariku? Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya dengan harga 

lapan ratus dirham. Lalu Rasulullah s.a.w. membawa harga jual budak itu dan 

membayarkannya kepada orang tersebut (pemiliknya). Kemudian bersabda: Mulailah untuk 

dirimu, bersedekahlah untuk dirimu. Jika masih tersisa, maka berinfaklah kepada 

keluargamu dan jika masih tersisa, maka berinfaklah kepada kerabatmu. Bila dari kerabatmu 

masih tersisa, maka begini dan begini. Ia (Jabir) menjelaskan: Tetangga depanmu, tetangga 

kananmu dan tetangga kirimu. (Sahih Muslim) 

Bersedekah Pada Waktu Sihat, Waktu Takut Miskin dan Waktu Berangan Menjadi Kaya. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahAwa seseorang telah bertanya kepada Nabi s.a.w., “Ya 

Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya?” Rasulullah saw. 

bersabda, “Bersedekah pada waktu sehat, takut miskin, dan sedang berangan-angan 

menjadi orang yang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya sehingga maut tiba, lalu kamu 

berkata, ‘Harta untuk Si Fulan sekian, dan untuk Si Fulan sekian, padahal harta itu telah 

menjadi milik Si Fulan (ahli waris).” (H.R. Bukhari, Muslim-Misykât). 

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari bahawa seseorang berkata kepada 

Nabi s.a.w., "Sedekah yang mana yang lebih utama itu?" Nabi bersabda, "Engkau bersedekah 

dalam keadaan sehat (sahih) dan berkeinginan (harish)." 

Rasulullah s.a.w. ditanya seseorang sahabatnya tentang sedekah yang paling utama. Kata 

beliau, ''Engkau menyedekahkan harta itu pada saat engkau dalam keadaan sIhat dan di kala 

engkau benar-benar menginginkan harta tersebut saat itu.'' (H.R Abu Dawud). 

Dahulukan Membayar Hutang. 
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Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda, “Seandainya aku mempunyai emas sebesar 

gunung Uhud, sungguh aku gembira apabila ia tidak tertinggal di sisiku selama tiga malam, 

kecuali aku sediakan untuk membayar hutang.” (Bukhari, Misykât) 

 

Apakah Sah Sedekah Orang yang Berhutang? 

Sedekah termasuk jenis infak yang dianjurkan secara syari’at. Ia merupakan perbuatan baik 

yang dianjurkan oleh Nabi s.a.w. Seseorang diberi ganjaran pahala kerananya, dan setiap 

orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sama saja apakah atas 

seseorang yang memiliki tanggungan hutang mahupun tidak menanggung hutang, apabila 

telah sempurna syarat-syarat dikabulkannya amalan, yakni dilakukan dengan ikhlas kerana 

Allah s.w.t., berasal dari usaha yang baik dan dilakukan pada tempat yang tepat.  

Akan tetapi apabila hutang itu meliputi seluruh harta miliknya maka perbuatan itu 

(bersedekah) bukanlah tindakan yang bijaksana. Adalah tidak munasabah untuk bersedekah 

padahal bersedekah itu hanya amalan sunat (bukan wajib), tetapi membiarkan (tanpa 

melunasi) hutang yang wajib dia bayar. 

Ada juga orang yang memikirkan bahawa sekiranya dia ingin menunggu sehingga habis 

hutangnya baru ingin bersedekah, mungkin nyawanya tidak panjang sehingga dia tidak dapat 

bersedekah. Maka dia pun terus bersedekah walaupun hutangnya (contohnya dengan bank) 

belum selesai. Dari satu segi, dia mendapat pahala sedekah dan sekiranya dia meninggal 

dunia sebelum dapat menjelaskan hutangnya, maka adalah menjadi tanggungjawab 

warisnya untuk membayar hutangnya, untuk mengelak amalannya tergantung. Yang 

penting, semasa hidupnya, dia berniat untuk melangsaikan hutangnya dan berusaha untuk 

melunasi hutangnya secara bersungguh-sungguh dan hendaklah dia mengetahui bahawa 

membayar hutang adalah lebih utama daripada bersedekah bagi orang yang berhutang. 

Allahu A’lam. 

Pemberian Sedekah Kepada Orang Miskin. 

(Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya 

(dengan menjalankan khidmat @ berjuang) pada jalan Allah (membela Islam), yang tidak 

berupaya mengembara di muka bumi (untuk berniaga dan sebagainya); mereka itu disangka 

sebagai ‘orang kaya’ oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri 

daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat dan keadaan 

masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan 
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(ketahuilah), apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal maka sesungguhnya Allah 

sentiasa mengetahuinya. (al-Baqarah: 273) 

Amalan bersedekah adalah satu amalan yang sangat mulia yang lahir dari hati yang suci dan 

bersih. Bersedekah digalakkan diberikan kepada orang miskin yang dikenalpasti memang 

miskin tetapi tidak mempunyai sifat meminta.  

Seharusnya orang yang mempunyai harta yang lebih menjadikan amalan bersedekah untuk 

menyuburkan sifat kemanusiaan iaitu untuk membersihkan hati dan akhlak. Selain dari itu 

amalan sedekah juga dapat mengeratkan silaturrahim sesama manusia. 

Allah itu Maha Kaya, Allah menggalakkan manusia bersedekah dengan ganjaran yang besar 

kerana amalan bersedekah diumpamakan seperti sebuah kebun yang teduh, rimbun, subur 

dan berbuah. Amalan bersedekah menarik rahmat, berkat dan kasih sayang Allah s.w.t. 

kepada hambaNya yang ikhlas. 

Namun begitu, sekiranya kita tidak dapat memenuhi permintaan orang yang memerlukan 

sedekah kita, Kita hendaklah menolak permintaan si peminta dengan baik (rujuk kisah nabi 

s.a.w. yang meminta supaya peminta meminta daripada anaknya Fatimah r.a. kerana ketika 

itu baginda s.a.w. sendiri tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan) dan memaafkannya 

sekiranya mereka berlaku agak kurang sopan ketika meminta sedekah (Ayat 263: Al-

Baqarah). 

Nafkah Kepada Isteri Mendapat Pahala Bersedekah. 

Allah s.w.t. berfirman menyebutkan kewajiban suami: “Dan kewajiban ayah memberi makan 

dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 233) 

Ketika Mu’awiyah bin Haidah r.a. bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: “Wahai Rasulullah, apa 

hak isteri salah seorang dari kami terhadap suaminya?”  

Beliau menjawab: “Engkau beri makan isterimu apabila engkau makan, dan engkau beri 

pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau jelekkan 

dan jangan engkau pulau mereka kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu 

Majah.) 

Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata: “Dalam hadis ini terdapat dalil tentang 

wajibnya suami memberi makan kepada isterinya dengan apa yang ia makan dan memberi 

pakaian kepada isterinya dengan apa yang ia pakai, tidak boleh memukulnya dan tidak pula 

menjelekkannya.” (Nailul Authar, 6/376) 
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Hendaknya para suami mengetahui bahawa nafkah yang ia berikan kepada keluarganya 

tidaklah bernilai sia-sia di hadapan Allah. Bahkan nafkah itu terhitung sebagai amalan 

sedekahnya sebagaimana hadis Abu Mas’ud Al-Anshari r.a. dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: 

“Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan 

pahala dengannya maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya.” (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim) 

Sampaipun satu suapan yang diberikan seorang suami kepada isterinya, dianggap sebagai 

amalan sedekah sang suami. Demikian disabdakan Nabi s.a.w. kepada sahabat beliau, Sa’ad 

bin Abi Waqqash r.a. “Dan apa pun yang engkau nafkahkan maka itu teranggap sebagai 

sedekah bagimu walau pun suapan yang engkau berikan ke mulut isterimu.” (H.R. Al-Bukhari 

dan Muslim) 

Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang 

dengannya engkau mengharap wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala dengannya 

walau pun satu suapan yang engkau berikan ke mulut isterimu.” 

Al-Muhallab berkata: “Nafkah untuk keluarga hukumnya wajib dengan ijma’ (kesepakatan 

ulama). Adapun Penetap syariat (yakni Allah) menamakannya dengan sedekah hanyalah 

disebabkan kekhuatiran adanya sangkaan bahawa mereka tidak akan diberi pahala atas 

kewajiban yang mereka tunaikan. Mereka telah mengetahui pahala sedekah, maka Penetap 

syariat mengenalkan kepada mereka bahawa nafkah/infak yang mereka keluarkan (untuk 

keluarga) adalah sedekah mereka sehingga mereka tidak mengeluarkan sedekah itu kepada 

selain keluarga, kecuali setelah mereka mencukupi keluarga mereka. Dan penamaan infak ini 

dengan sedekah adalah dalam rangka mendorong mereka agar mendahulukan sedekah yang 

wajib (iaitu memberi nafkah kepada keluarga) daripada sedekah yang sunnah.” (Fathul Bari,) 

Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya merupakan nafkah yang paling 

utama (afdhal) dan paling besar pahalanya di sisi Allah s.w.t.  

Tsauban r.a menuturkan: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dinar yang paling utama yang 

dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar 

yang dibelanjakan oleh seseorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah s.w.t. dan 

dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk teman-temannya di jalan Allah.” (H.R. Muslim) 

Satu Dinar yang Dinafkahkan Untuk Keluarga adalah Paling Besar Pahalanya. 

Abu Hurairah r.a. berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Satu dinar yang engkau belanjakan 

di jalan Allah, satu dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang 
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engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk 

keluargamu, maka yang paling besar pahalanya dari semua nafkah tersebut adalah satu 

dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.” (H.R. Muslim) 

Memberi Nafkah Mengikut Kemampuan. 

Tentunya nafkah ini dikeluarkan oleh seorang suami sesuai dengan kadar kemampuannya, 

kerana Allah s.w.t. berfirman: “Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari 

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan setelah kesempitan yang ada.” (Ath-Thalaq: 7) 

Para suami hendaknya mengetahui bahwa Allah s.w.t. berjanji untuk mengganti nafkah yang 

telah diberikan oleh seorang hamba, dan tentunya ganti dari Allah lebih baik dan lebih mulia. 

“Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi 

rezeki yang sebaik-baiknya.” (Saba: 39) 

Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sementara ia punya 

kemampuan bererti ia telah melalaikan satu kewajiban yang Allah s.w.t. telah bebankan di 

pundaknya, dan cukuplah baginya untuk mendapatkan dosa. Rasulullah s.a.w. menyatakan 

hal ini dalam sabdanya: “Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan 

makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya.”(HR. Muslim) 

Al-Imam Ash-Shan’ani rahimahullah berkata: “Hadits ini merupakan dalil tentang wajibnya 

seseorang memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya. Kerana tidaklah 

seseorang dihukumi berdosa kecuali kerana ia telah meninggalkan kewajibannya. 

Disampaikan di sini bahwa dosanya tersebut cukup untuk membinasakan dirinya tanpa harus 

menyertakan dosa yang selainnya.” (Subulus Salam.) 

Isteri Boleh Mengambil Harta Suami Untuk Keperluannya dan Anak Tanpa Pengetahuan 

Suami. 

Apabila ternyata seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya dengan 

pemberian yang mencukupi atau malah tidak memberikan sama sekali, diperkenankan bagi 

seorang isteri untuk mengambil dari harta suaminya walau tanpa sepengetahuannya. Hal ini 

pernah terjadi pada diri Hindun bintu ‘Utbah r.a., isteri Abu Sufyan dan ibu dari Mu’awiyah 

bin Abu Sufyan r.a. Ia mengadukan keadaan dirinya kepada Rasulullah s.a.w.: “Abu Sufyan itu 

seorang lelaki yang bakhil. Ia tidak memberi nafkah yang cukup padaku dan anakku, kecuali 



57 
 

apabila aku mengambil dari hartanya dalam keadaan ia tidak tahu.” Rasulullah menjawab: 

“Ambillah untukmu dan anakmu dengan apa yang mencukupimu dengan cara yang ma’ruf.” 

(H.R. Al-Bukhari dan Muslim.) 

Namun tentunya seorang isteri hanya dibolehkan mengambil harta tersebut dengan cara 

yang ma’ruf, iaitu kadar harta yang diambil tersebut diketahui secara kebiasaan telah 

mencukupi. (Fathul Bari) Tetapi apabila suami telah memberikan nafkah dengan cukup 

sesuai kemampuannya, tidak boleh seorang isteri mengambil harta suaminya tanpa izinnya. 

Wallahu a’lam. 

Mempercepatkan Bersedekah. 

Di antara adab-adab bersedekah yang lain adalah menyegerakan berzakat atau bersedekah 

ketika sudah waktunya. Hal ini untuk menampakkan rasa suka cita muzakki dalam memenuhi 

perintah Allah untuk membahagiakan hati fakir-miskin. Salah satu akhlak mulia Nabi s.a.w. 

dalam masalah sedekah adalah mempercepat dalam memberikan sedekah itu. Pernah suatu 

ketika, Nabi s.a.w. mempercepat solatnya hingga membuat para sahabatnya bertanya-tanya. 

Setelah ditanya, beliau menjawab, ''Ketika solat, aku teringat ada harta bendaku yang belum 

aku sedekahkan.'' (H.R Bukhari). 

Menyembunyikan Sedekah. 

Menyembunyikan sedekah supaya orang tidak mengetahuinya agar amal baik tidak dikotori 

oleh godaan riak juga merupakan bahagian dari adab bersedekah. Juga menjaga agar 

mustahiq tidak terbuka rahsia akan kefakirannya. Adapun kalau ia yakin tidak akan riak, ia 

dapat menampakkannya agar diketahui oleh orang banyak. Dengan catatan orang-orang itu 

akan meneladaninya. Jangan merosak sedekah dengan mengungkit-ungkitnya kembali (Al-

Baqarah: 264). Termasuk menyakiti orang yang menerima sedekah adalah dengan 

mengumumkan kefakirannya, membentak-bentak atau menghinanya kerana meminta-

minta. 

Sebahagian ulama mengatakan perbuatan baik tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal 

yaitu menganggapnya ringan, menyegerakan, dan menyembunyikannya. 

Menafkahkan Harta yang Paling Dicintai. 

Antara perkara yang paling sukar untuk dilakukan ialah menafkahkan harta yang paling kita 

cintai. Adalah menjadi kelaziman kita mensedekahkan perkara yang kita tidak pelukan lagi 

atau berlebihan, contohnya pada bulan Ramadan, jika terdapat kueh-mueh yang berlebihan, 

seseorang itu dengan mudah boleh mensedekahkan kepada jirannya.  



58 
 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya “ ( Al-Baqarah: 93 ) 

Sedekah dari Orang Kaya. 

Hadis Hakim bin Hizam r.a.: Rasulullah s.a.w. bersabda: Sedekah yang paling utama atau 

sedekah yang paling baik ialah sedekah dari orang kaya dan tangan yang berada di atas itu 

lebih baik daripada tangan yang berada di bawah serta mulakanlah dengan orang yang 

berada di bawah tanggunganmu. (Sahih Muslim) 

Beza Sedekah Orang Kaya dan Orang Miskin. 

Zaid bin Aslam berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Satu dirham untuk sedekah lebih 

afdal dari seratus ribu." Ditanya: "Bagaimana yang demikian, ya Rasulullah?" Jawab Nabi 

Muhammad s.a.w. "Seorang mengeluarkan dari kekayaannya yang sangat banyak seratus 

ribu dirham dan disedekahkan dan lain orang yang mengeluarkan satu dirham dari miliknya 

yang hanya dua dirham tiada ada yang lain dengan senang hati, maka orang yang 

mengeluarkan satu dirham lebih afdal dari yang seratus ribu dirham." 

 

Bersedekah Sebelum Mengadap Rasulullah. 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengadap dan bertanyakan 

sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah (kepada fakir miskin) sebelum 

kamu mengadapnya; (pemberian sedekah) itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. 

Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, (kamu dibenarkan 

juga mengadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielak), kerana sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Al Mujadalah: 12.) 
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BAB 15 : ALLAH MENYUSUTKAN HARTA RIBA' 
DAN MEMBERKATI SEDEKAH 

  

Riba’ adalah satu perlakuan yang sangat di tentang oleh Allah dan merupakan salah satu 

dosa besar. Ini juga adalah disebabkan riba’ bersifat menzalimi peminjam. Sebaliknya 

sedekah membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan. Dengan sebab itu 

Allah menyusutkan harta riba’: 

 

Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba’ dan Dia pula 

mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah 

tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan 

dosa. (Al-Baqarah: 276) 

 

Jika kita perhatikan masyarakat hari ini, perlakuan riba’ adalah berleluasa dan salah satu 

tanda akhir zaman ialah berleluasanya riba’. Banyak urusan orang Islam masih lagi berlegar 

di sekitar riba’ seperti pembelian rumah, kereta, perniagaan dan sebagainya. Maka di sini 

keberkatan akan hilang dan jika beruntung pun, lama kelamaan akan hilang berkatnya dan 

yang datang ialah penyesalan dan kehilangan barakah. 

 

Kita seharusnya mengambil berat akan perkara ini dan dapat mengelak melakukan riba’. Jika 

kita tidak mampu untuk membeli sesuatu barangan, maka hendaklah kita tangguh dahulu 

sehingga wang mencukupi. Jika telah terlanjur hendaklah kita bertaubat dan mencegah dari 

terlibatnya dalam kancah riba’ kerana di sana akan hilang keberkatan pekerjaan kita. 

 

Ada terdapat pelbagai perkhidmatan kewangan, takaful bank dan bon berdasarkan Islam di 

pasaran yang kita patut pilih walaupun mungkin perkhidmatannya lebih mahal asalkan yang 

kita gunakan itu halal dan berkat. Jika kita dapat mematuhi syariah ini, InsyaAllah, Allah akan 

memelihara kita dari tersesat dan menunjukkan jalan yang diredhai. 
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BAB 16 : SETIAP SEDEKAH AKAN DIGANTI 

  

Kadangkala seseorang itu akan berfikir bahawa apa gunanya bersedekah kerana ini akan 

mengurangkan harta peribadinya. Tetapi fahamilah bahawa Allah akan memberikan 

keberkatan terhadap sedekah dan akan menggantikannya dengan pahala yang berlipat 

ganda yang akan dinikmati di akhirat nanti asalkan sedekah itu dibuat dengan ikhlas kerana 

Allah. Rahmat Allah akan mencucuri orang yang bersedekah. Oleh itu janganlah takut untuk 

bersedekah sekiranya anda berfikir bahawa sedekah tersebut akan mengurangkan harta 

anda. 

Allah telah berfirman yang bermaksud: “Dan apa-apa suatu yang kamu belanjakan, maka 

Dia akan menggantikannya; dan Dia adalah sebaik-baik Pemberi rezeki.” (Saba’: 39) 

Setiap sedekah yang ikhlas akan diganti oleh Allah. Firman Allah s.w.t.: Maksudnya 

: "Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang 

bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah (semata-mata untuk 

mendapatkan pahala) dengan pinjaman yang baik (ikhlas) akan digandakan balasannya dan 

mereka pula akan beroleh pahala yang mulia" (Al-Hadid) 

  

Dorongan Membelanjakan Harta dan Khabar Gembira kepada orang yang 

membelanjakan harta. 

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a.: Bahawa Nabi s.a.w. bersabda: Allah Taala berfirman: Hai 

anak cucu Adam, berinfaklah kamu sekalian, maka Aku akan memberi ganti kepadamu. 

Rasulullah s.a.w. bersabda: Anugerah Allah itu penuh dan deras. Ibnu Numair berkata: 

(Maksud dari) mal'aan adalah pemberian yang banyak dan mendatangkan keberkahan, tidak 

mungkin terkurangi oleh apapun di waktu malam dan siang. (Sahih Muslim) 

Isteri Mendapat Pahala Sedekah. 

Hadis Aisyah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Apabila seorang isteri membelanjakan 

dari makanan yang terdapat di rumahnya tanpa melakukan kerosakan, maka dia akan 

mendapat ganjaran dari apa yang telah dibelanjakannya dan suaminya juga beroleh pahala 

dari apa yang telah diusahakan. Begitu juga Bendahari yang amanah, mendapat pahala 

samalah seperti mereka tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari suami isteri tersebut. 

(Sahih Muslim). 
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Bersedekah lah terlebih dahulu sebelum mengetahui apa kelebihan orang yang besedekah 

kerana Allah akan melimpahkan rezeki yang luas dan memberi kita rahmat dan berkat 

kepada orang yang bersedekah. Untuk mengetahui apa kelebihan dan merasai sendiri 

kelebihan tersebut, anda perlulah terlebih dahulu melakukan amalan bersedekah. 
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BAB 17 : SEDEKAH MENGHUBUNGKAN 
SILATURRAHIM 

  

Di antara hikmah sedekah ialah ia dapat menghubungkan perasaan kasih sayang di antara 

yang berada dan yang tidak berada. Perasaan ini terjalin akibat pemberian berbentuk 

sedekah ini yang diberi dengan ikhlas tanpa perkataan mengungkit. Apabila ada perasaan 

ikhlas, maka terjalinlah perasaan belas kasihan dan pertautan kasih sayang yang mendalam. 

Orang berkemampuan dianjurkan agar menghulurkan bantuan kepada golongan fakir dan 

miskin. Sedekah adalah pemberian golongan berkemampuan kepada golongan fakir dan 

miskin. Pemberian itu berupa wang, makanan, pakaian, peralatan keperluan hidup, tempat 

tinggal, dan seumpamanya.  

Memberi sedekah hukumnya sunat, tetapi pada keadaan tertentu membawa kepada wajib 

bergantung kepada keperluan orang memerlukan bantuan. 

Sedekah adalah tanda keikhlasan memberi sesuatu yang dimiliki tanpa mendapat sebarang 

balasan daripada penerimanya. Apa diberikan itu semata-mata kerana ketakwaan kepada 

Allah. Nyata sekali orang bersedekah tidak dilalaikan dengan kemewahan yang dijadikan 

ujian kepadanya. Dia mengharapkan balasan sebaik-baiknya daripada Allah. Harta dimiliki 

digunakan sepenuhnya sebagai pelaburan hari akhirat.  

Allah menjelaskan dalam firman bermaksud: “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang 

dilimpahkan kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi.” (Surah an-Nahl, ayat 18).  

Menurut Imam al-Ghazali, nikmat ialah setiap kebaikan, kelazatan dan keinginan yang 

dipenuhi menurut kehendak sanubari seseorang manusia. 

Kekayaan hanya mendatangkan manfaat ketika hayat masih ada. Tidak ada orang membawa 

kekayaan sehingga ke alam akhirat. Kekayaan itu perlu digunakan dengan cara bersedekah 

atau digunakan ke jalan Allah sebagai bekalan di akhirat. 

Rasulullah sentiasa menitikberatkan agar umatnya yang berkemampuan mengutamakan 

amalan sedekah. Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan kelebihan amalan bersedekah. 

Justeru itu, para sahabat berebut-rebut melakukannya.  
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Ganjaran Pahala Sedekah dan Pahala Silaturrahim. 

Hadis Zainab r.a katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Bersedekahlah kamu wahai kaum 

wanita meskipun dari perhiasan kamu. Setelah aku kembali kepada Abdullah r.a. aku 

berkata: Engkau adalah seorang lelaki yang tidak mempunyai banyak harta, sedangkan 

Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kami supaya bersedekah. Oleh itu pergilah berjumpa 

baginda dan tanyakanlah sekiranya benar begitu iaitu adakah memadai aku bersedekah 

kepadamu. Sekiranya tidak, aku akan memberikannya pula kepada orang lain. Zainab 

berkata: Abdullah berkata kepadaku: Engkau sahajalah yang pergi menemui baginda! 

Zainab berkata: Lalu aku pun berangkat. Ternyata di hadapan pintu rumah Rasulullah s.a.w. 

sudah ada seorang wanita dari golongan Ansar yang sama tujuannya denganku. Zainab 

berkata lagi: Rupanya pada waktu itu Rasulullah s.a.w. merasa segan. Zainab 

berkata: Lantas Bilal keluar menemui kami. Kami pun berkata kepadanya: Temuilah 

Rasulullah s.a.w. dan sampaikan kepada baginda bahawa ada dua orang wanita di hadapan 

pintu yang ingin bertanya: Adakah memadai sedekah mereka berdua diberikan kepada 

suami mereka dan kepada anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka? Tetapi 

janganlah beritahu siapa kami.Zainab berkata: Lalu Bilal masuk menemui Rasulullah s.a.w. 

Rasulullah s.a.w bertanya kepada Bilal: Siapakah mereka berdua? Dia menjawab: Seorang 

wanita dari golongan Ansar dan Zainab. Rasulullah s.a.w. bertanya: Zainab yang mana 

satu? Bilal menjawab: Isteri Abdullah. Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: Mereka berdua 

mendapatkan dua ganjaran iaitu ganjaran kerana kaum kerabat dan ganjaran 

sedekah (Sahih Muslim) 
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Biarpun bersedekah hanya ibadat sunat tetapi kepentingan amalan tersebut amat utama. 

Sebab itu ganjaran bersedekah amat besar. Sesiapa mampu bersedekah tetapi tidak 

melakukannya sebenarnya menolak peluang terbaik disediakan untuknya. 

Antara tujuan Allah mewujudkan golongan kaya dan fakir miskin supaya antara keduanya 

dapat hidup saling membantu, saling menggunakan kepentingan dan saling menghormati. 

Apabila wujud hubungan silaturrahim seperti tersebut, maka masyarakat akan saling hormat 

menghormati, faham memahami dan bantu membantu antara sesame mereka. 

Apabila ini berlaku, mereka akan dapat merasai hikmat hidup bersilaturrahim iaitu Allah 

akan menambahkan rezeki orang yang menghubungkan silaturrahim, terutamanya 

hubungan antara kerabat. 
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BAB 18 : BALASAN BAGI ORANG MUNAFIK 
YANG MENCELA BAGI ORANG BERSEDEKAH 

  

Hadis dan al-Quran, ada menyentuh tentang orang munafik yang mencela orang Islam yang 

bersedekah. Disebabkan sikap mereka yang buruk terhadap orang Islam itu, mereka 

dijanjikan dengan siksa di akhirat nanti dengan siksaan yang pedih. 

 

Celaan Orang Munafik Tentang Sedekah Orang Islam. 

Hadis Abu Mas'ud r.a. katanya: Kami diperintahkan supaya bersedekah. Ibnu Mas'ud 

berkata: Lalu kami mengambil upah mengangkut barangan dan kami bersedekah dari upah 

pekerjaan tersebut. Abu Aqil bersedekah dengan setengah saa' (gantang). Ibnu Mas'ud 

berkata: Ada pula yang membawa sedekah lebih banyak dari beliau. Lantas orang-orang 

munafik berkata: Sesungguhnya Allah tidak memerlukan hasil sedekah ini. Orang yang 

melakukannya itu hanyalah bermaksud untuk menunjuk-nunjuk. Kemudian turunlah ayat, 

yang bermaksud: Orang-orang munafik iaitu orang-orang yang mencela orang-orang 

mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak 

memperolehi harta benda untuk disedekahkan kecuali sekadar kemampuannya (Sahih 

Muslim) 

 

Ayat Al-Quran Mengenai Azab Siksa Terhadap Orang Munafik. 

Orang-orang (munafik) yang mencela sebahagian dari orang-orang yang beriman mengenai 

sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang 

tidak dapat (mengadakan apa-apa untuk disedekahkan) kecuali sedikit sekadar 

kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya, Allah akan membalas ejek-ejekan mereka 

dan bagi mereka (disediakan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (At-Taubah 79) 
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BAB 19 : BERSEDEKAHLAH, WALAUPUN 
DENGAN SEDIKIT KURMA 

  

Orang Islam tidak seharusnya meremehkan sedekah kerana amat besar hikmahnya. Ini 

pernah diperjelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dan menghendaki kita bersedekah walaupun 

dengan sebelah kurma sekiranya ia mampu mendindingi kita dari api neraka. 

 

Nabi s.a.w. bersabda: 

Maksudnya: "Siapa yang sanggup mendinding dirinya daripada api neraka walaupun dengan 

(bersedekah) sebelah buah kurma, maka hendaklah dia lakukan." (Hadis riwayat Muslim) 

Hadis Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Sedekah seseorang itu tidak 

dikira kecuali dari hasil atau harta yang baik. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari hasil 

yang baik dan sudah pasti Ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih) akan menerima hasil 

sedekah itu dari kanan-Nya walaupun sedekah itu hanya berupa sebiji kurma. Lalu sedekah 

tersebut dijaga di sisi Allah Yang Maha Pengasih sehingga menjadi lebih besar dari gunung 

sebagaimana seseorang di antara kamu membesarkan anak kuda atau anak untanya. (Sahih 

Muslim) 
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BAB 20 : BERSEDEKAHLAH, WALAUPUN 
DENGAN SEDIKIT KURMA 

  

Kekayaan bukanlah sesuatu yang harus diidam-idamkan oleh seseorang Islam kerana 

kekayaan boleh membawa kerosakan kepada seseorang sekiranya tidak menurut jalan yang 

betul. Islam lebih melihat kekayaan dari segi kekayaan jiwa. Hadis Abu Hurairah r.a. 

katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Kekayaan itu bukanlah kerana 

mempunyai banyak harta tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. (Sahih 

Muslim.) 

Dari aspek harta-benda, kekayaan jika disalurkan ke jalan yang betul akan memberi seseoang 

pahala yang banyak, terutamanya jika digunakan untuk bersedekah. 

Hadis berikut ini pula menyeru kita agar rajin bersedekah kerana Allah akan memberi kita 

rezeki dan kesenangan melalui bersedekah. “Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, 

sebelum kamu mati. Bersegeralah melakukan amalan amalan salih sebelum kamu kesibukan 

dan hubungilah antara kamu dengan Tuhan kamu dengan membanyakkan sebutan (zikir) 

kamu kepadaNya dan banyak bersedekah dalam bersembunyi dan terang-terangan, nanti 

kamu akan diberi rezeki, ditolong dan diberi kesenangan.” H.R Ibnu Majah. 

Walau bagaimanapun hendaklah kita bersedekah dengan ikhlas kerana berdasarkan firman 

Allah yang bemaksud: “Dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh 

(balasan) yang lebih banyak.” (Al-Mudathir: 6.) 

Marilah kita mengambil iktibar dari ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhamad s.a.w 

tentang kebaikan bersedekah dan lazimkanlah diri kita untuk bersedekah.  

Berikut ini ialah antara orang yang terkemuka di Negara kita dalam memberi Sedekah. 

Maklumat ini bukanlah bertujuan untuk menunjuk-nunjuk atau riak tetapi untuk iktibar dan 

semangat kepada pembaca untuk menjadikan amalan ini sebagai kebiasaan dengan 

mencontohi mereka. Paparan ini dipetik dari pelbagai sumber dan bukannya diceritakan oleh 

beliau sendiri. 

 

Tan Sri Syed Mokhtar Al Bukhary. 
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Sebagai maklumat dan pengetahuan kepada kita, orang Melayu yang terkaya di Malaysia 

pada waktu ini (2009), Tan Sri Syed Mokhtar al Bukhary, menurut maklumat yang diperolehi, 

telah mendirikan 12 buah masjid sebagai sedekah. Beliai ialah Orang Ke 7 terkaya di 

Malaysia dan Ke 32 terkaya di Asia Tenggara (Menurut Majalah Forbes) Antara syarikat 

miliknya - MMC, Pelabuhan Tg. Pelepas, BERNAS, Gardenia, DRB-HICOM, MPH dan Bank 

Muammalat dan banyak lagi syarikat lain yang beliau ialah rakan kongsi utama. Berikut 

dipaparkan sedikit sejarah sumbangan Tan Sri Syed Mokhtar.  

 

  

Yayasan Al-Bukhary. 

Tan Sri Syed Mokhtar dilahirkan di Alor Setar, Kedah pada tahun 1951. Keluarganya berasal 

dari Hadhramaut, Yemen, kemudian menetap di Kedah pada tahun 1940-an. 

Tan Sri telah menubuhkan Yayasan al-Bukhary pada Mac 1996 sebagai badan kebajikan yang 

berperanan membantu golongan miskin, menyokong perkembangan seni dan budaya Islam 

dan juga menggalakkan persefahaman antara peradaban. Antara objektif utama Yayasan al-

Bukhary adalah menggalakkan persaudaraan sesama Islam. Yayasan ini terdiri daripada dua 

buah bahagian. Satu bahagian menjalankan kerja-kerja kebajikan manakala satu bahagian 

lagi menguruskan penyaluran dana daripada setiap syarikat yang mana Tan Sri Syed Mokhtar 

ada kepentingan di dalamnya. 

Sumbangan sosial Yayasan Al-Bukhary termasuk pembinaan Kompleks al-Bukhary yang 

bernilai lebih RM400 juta di Kedah. Kompleks itu lengkap dengan pelbagai kemudahan 

seperti masjid, pusat perubatan, pusat komuniti, rumah anak yatim, akademi khas bagi 
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warga tua dan pusat pengajian tinggi. Selain itu, menubuhkan institusi pengajian untuk 3,000 

pelajar dan Muzium Kesenian Islam di Kuala Lumpur yang bernilai RM100 juta. Muzium 

empat tingkat itu adalah muzium pertama di rantau Asia Pasifik yang memaparkan hasil seni 

Islam. 

Yayasan al-Bukhary juga mendermakan sejumlah RM7.75 juta kepada Oxford Centre for 

Islamic Studies, iaitu pusat pengajian Islam yang terkenal di serata dunia. Beliau juga menaja 

kelas tuisyen untuk pelajar Melayu, pengindahan Masjid Negara, sumbangan RM1 juta untuk 

Tabung Tsunami dan menaja setiap tahun penghantaran rakyat Malaysia yang tidak mampu 

untuk menunaikan haji. 

 

  

Bagaimana Sumbangan Tan Sri Mokhtar Al-Bukhary Bermula: Sedekah Dahulu 

Atau Kaya Dahulu? 

Bagaimana sumbangan sosialnya bermula? Ia bermula apabila ibunya menyuruh 

memberikan sebahagian elaun (RM750.00) pertamanya sebagai pengarah syarikat beras 

kepada jiran yang susah. Sebahagian lagi (RM750.00) ibunya simpan. Selain itu, ibunya juga 

menyuruh beliau menghantar lampu minyak tanah ke surau-surau untuk menerangi kegiatan 

sepanjang malam bulan Ramadan. Dari situ bermulalah pembentukan peribadi dan 

pemikiran Syed Mokhtar yang kita kenali hari ini. 
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Kalau kita tanya soalan ini, manakah yang dahulu, kaya dahulu atau sedekah dahulu? Kalau 

kita melihat kes Tan Sri Syed Mokhtar ini, dari segi sejarahnya, beliau bersedekah dahulu 

sebelum kaya. Lihatlah bagaimana beliau bersedekah separuh elaun pertamanya kepada 

orang yang susah sebelum beliau berjaya sebagai ahli perniagaan yang kaya. Sebagai 

iktibarnya, bersedekah lah dahulu walaupun anda belum kaya atau senang. Bersedekah 

ketika miskin/kurang berada adalah sebaik-baiknya. 
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BAB 21 : JANGANLAH TAKUT MISKIN 

  

Syaitan sentiasa menyesatkan manusia dengan mengancam mereka terhadap kemiskinan 

yang menimpa seseorang sekiranya tidak berbuat itu dan ini, tidak tamak akan harta, jika 

bersedekah dan sebagainya. Pujukan syaitan itu dalam bentuk mencetuskan syak, dzan atau 

waham kedalam hati kita, menakut-nakutkan kita dengan kesusahan yang akan menimpa 

sekiranya kita banyak mengeluarkan sedekah atau menolong orang lain, mengurangkan 

harta kita dengan berzakat dan sebagainya. 

Nabi s.a.w. amat risau akan perkara ini yang menimpa umatnya iaitu jika umatnya takut 

miskin. Nabi s.a.w. tidak risau jika umatnya miskin sebaliknya Nabi s.a.w. risau jika umatnya 

kaya kerana mungkin dengan kaya itu akan belakunya pelbagai kerosakan, penganiayaan, 

dosa, maksiat, perbuatan melampau batas dan mereka melupakan Allah. 

  

Nabi Melarang Takut Miskin. 

Ibnu Mas’ud r.a. menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. bertemu dengan Bilal r.a. ketika itu 

Bilal sedang berdiri di samping timbunan harta (hasil rampasan perang.) Beliau 

bertanya: “Apa ini wahai Bilal?” Bilal menjawab: “Ini semua kupersembahkan untuk tetamu-

tetamu engkau ya Rasulullah.” Beliau pun bersabda: “Tidakkah engkau takut, harta 

sebanyak ini nantinya menjadi asap bagimu di neraka jahannam?” Kemudian Nabi s.a.w. 

bersabda lagi: “Wahai Bilal, infaqkan semua ini. Janganlah engkau takut kekurangan 

(kemiskinan) dengan Dia Yang Memiliki Arasy (Allah).”(Diriwayatkan oleh al-Bazar dengan 

isnad hasan.) 

Para ulama menafsirkan “Janganlah engkau takut kekurangan (kemiskinan) dengan Dia Yang 

Memiliki Arasy” ialah untuk selalu yakin dan tetap berpegang teguh kepada Allah Ta’ala, 

berbaik sangka kepada-Nya dan bertawakkal kepada-Nya setelah melakukan usaha terlebih 

dahulu. 
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BAB 22 : SEDEKAH NABI DAN SAHABAT NABI 
S.A.W 

  

Kedermawan Nabi s.a.w. 

Nabi s.a.w. diriwayatkan sangat pemurah seumpama angin yang berhembus. Namun bulan 

Ramadan merupakan saat yang istimewa sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan 

dalam hadis, kedermawanan Rasulullah s.a.w. dikatakan melebihi angin yang berhembus. 

Diibaratkan demikian kerana Rasulullah s.a.w. sangat ringan dan cepat dalam memberi, 

tanpa banyak berfikir, sebagaimana angin yang berhembus cepat. Dalam hadis juga angin 

diberi sifat ‘mursalah’ (berhembus), mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah s.a.w. 

memiliki nilai manfaat yang besar, bukan asal memberi, serta terus-menerus sebagaimana 

angin yang baik dan bermanfaat adalah angin yang berhembus terus-menerus. Penjelasan ini 

disampaikan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Baari. 

Oleh kerana itu, kita yang mengaku meneladani beliau sudah selayaknya memiliki semangat 

yang sama. Iaitu semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak dan lebih 

bermanfaat di bulan Ramadan, melebihi bulan-bulan lainnya. 

Nabi Muhammad s.a.w. Bersedekah Kepada Orang Bertanya Tentang Islam. 

Nabi s.a.w. sering mengutamakkan orang yang baru ingin memeluk Islam. Anas r.a. 

menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. selalu memberi (sesuatu) setiap kepada setiap orang 

yang bertanya kepadanya tentang Islam. Pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah 

s.a.w. kemudian beliau hadiahkan kepadanya kambing yang banyak. Selepas lelaki itu 

kembali kepada kaumnya, dia mengatakan: “Wahai kaumku, peluklah agama Islam, kerana 

sungguh Muhammad s.a.w. telah menghadiahkan sesuatu kepadaku. Beliau sangatlah 

pemurah dan tidak pernah takut dengan kemiskinan.” (H.R. Muslim.) 
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Nabi Mengutamakan Sedekah dan Membayar Hutang. 

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda, “Seandainya aku mempunyai emas sebesar 

gunung Uhud, sungguh aku gembira apabila ia tidak tertinggal di sisiku selama tiga malam, 

kecuali aku sediakan untuk membayar hutang.”(Bukhari, Misykât) 

  

Nabi s.a.w. Memberi Harta Kepada Orang yang Baru Memeluk Islam. 

Hadis riwayat Anas bin Malik r.a.: Bahawa pada waktu perang Hunain, ketika Allah 

menganugerahkan fa'i jarahan kepada Rasulullah s.a.w. berupa harta-harta kabilah Hawazin, 

ketika Rasulullah s.a.w. mulai membahagikan para pemuka Quraisy seratus ekor unta, orang-

orang Ansar berkata: Semoga Allah mengampuni Rasulullah s.a.w., beliau memberikan para 

pemuka Quraisy dan meninggalkan kami (tidak memberi kami), sedangkan pedang-pedang 

kami masih menitiskan darah mereka. Anas bin Malik berkata: Rasulullah s.a.w. diceritakan 

tentang ucapan mereka. Lalu beliau memanggil orang-orang Ansar. Beliau mengumpulkan 

mereka dalam sebuah khemah dari kulit yang disamak. Setelah semua berkumpul, Rasulullah 

s.a.w. datang dan bertanya: Pembicaraan apa yang sampai kepadaku dari kalian? Orang 

Ansar yang faham menjawab: Orang-orang yang faham di antara kami wahai Rasulullah, 

tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan orang-orang yang masih muda di antara kami 



74 
 

mengatakan: Semoga Allah mengampuni Rasul-Nya, beliau memberi orang Quraisy dan 

meninggalkan kami, sedangkan pedang-pedang kami masih menitiskan darah mereka. 

Rasulullah s.a.w. bersabda: Sungguh, aku memberikan (harta rampasan) kepada orang-orang 

yang baru saja meninggalkan kekafiran adalah untuk mengukuhkan hati mereka. Tidakkah 

kalian rela jika mereka pergi mendapatkan harta, sedangkan kalian kembali ke rumah kalian 

bersama Rasul (utusan Allah)? Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang itu lebih baik dari 

apa yang mereka bawa. Mereka berkata: Ya, wahai Rasulullah, kami rela. Beliau bersabda: 

Sungguh, kalian akan mendapati pilihan berat, maka bersabarlah kalian hingga kalian 

bertemu Allah dan Rasul-Nya (sampai mati) dan berada di telaga. Mereka berkata: Kami 

akan bersabar (tetap bersama baginda) 

 

  

Nabi Membahagi-bahagikan Emas. 

Dari Uqbah bin Harits r.a., ia berkata, “Saya pernah solat Asar di belakang Nabi s.a.w. di 

Madinah Munawwarah. Setelah salam, beliau berdiri dan berjalan dengan cepat melewati 

bahu orang-orang, kemudian beliau masuk ke kamar salah seorang isteri beliau, sehingga 

orang-orang terkejut melihat perilaku Nabi s.a.w. Ketika Nabi saw. keluar, beliau merasakan 

bahawa orang-orang merasa hairan atas perilakunya, lalu beliau bersabda, ‘Aku teringat 

sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka kalau ajalku tiba nanti, emas 

tersebut masih ada padaku sehingga menjadi penghalang bagiku ketika aku ditanya pada 

hari Hisab nanti. Oleh kerana itu aku memerintahkan agar emas itu segera dibahagi-

bahagikan.” (Bukhari-Misykât). 
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Nabi Memberikan dan Tidak Menjawab Tiada. 

Jabir r.a. pernah memberitakan: “Tiadalah dimintakan sesuatu pada Nabi s.a.w. sekali-kali, 

lalu beliau menjawab: “tiada.” ” (H.R. Al-Bukhari.) Anas bin Malik r.a. pula 

memberitakan: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. tidaklah diminta atas nama Islam akan 

sesuatu, melainkan beliau memberikannya.” 

  

Sedekah Sahabat Nabi s.a.w. 

Sedekah Abu Bakar As-Siddiq r.a. 

Dalam sebuah riwayat, Umar r.a. menceritakan bahawa pada satu ketika Rasulullah s.a.w. 

memerintahkan kami mengeluarkan sedekah untuk membantu perjuangan menyebarkan 

agama Allah Ta’ala. Setelah mendengar perintah itu, aku kumpulkanlah hartaku dan dalam 

hati aku berfikir: “Pada suatu masa Abu Bakar telah bersedekah lebih dari apa yang aku 

sedekahkan. Hari ini, aku akan bersedekah lebih banyak daripada Abu Bakar.” Aku datang 

kepada Rasulullah s.a.w. untuk menyerahkan separuh hartaku sebagai sedekah. Beliau 

bertanya kepadaku: “Adakah kamu tinggalkan sesuatu (harta) untuk keluargamu?” Aku 

(Umar) menjawab: “Aku sisakan untuk mereka sama dengan kadar ini.” Kemudian tiba-tiba 

Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Beliau bertanya: “Wahai Abu Bakar, 



76 
 

adakah kamu tinggalkan sesuatu (harta) untuk keluargamu?” Abu Bakar menjawab: “Saya 

tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka.” Mendengar jawapan Abu Bakar, Umar r.a. 

berkata: “Sungguh aku tidak mampu mengalahkan sedekah Abu Bakar untuk selama-

lamanya.” (H.R Abu Daud, At-Termizi, ad-Darimi, al-Hakim dan al-Baihaqi.) 

  

Sedekah Uthman bin Affan r.a.  

Uthman r.a. dan Abdul Rahman bin ‘Auf r.a. pula diibaratkan khazanah Tuhan di muka bumi 

kerana sikap pemurah mereka. Uthman b. Affan r.a. mendengar seruan Rasulullah 

s.a.w.: “Siapa melengkapkan kelengkapan tentera yang lemah, maka dia akan memperoleh 

Syurga.” Apabila mendengar seruan tersebut yang menggalakkan untuk menyediakan 

kelengkapan tentera bagi pasukan yang lemah, beliau telah melengkapkan peralatan perang 

untuk mereka. 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, Abdurahman bin Samurah r.a. Beliau menceritakan: Uthman bin 

Affan r.a. datang menemui Nabi s.a.w. sambil membawa 1000 dinar. Harta itu diberikan 

untuk membantu menyediakan bekalan tentera kaum muslimin yang pergi berperang di 

Tabuk. Harta itu diserahkan kepada baginda. Dan beliau pun menerima harta itu (bagi pihak 

tentera) sambil bersabda: “Apa yang telah dilakukan Uthman selepas hari ini tidak akan 

menyengsarakannya.”Rasulullah s.a.w. mengatakan kalimat ini secara berulang-ulang. 

Dalam riwayat yang lain, Nabi s.a.w. mendoakan Uthman dengan kata: “Allah akan 

mengampuni (segala dosa) engkau wahai Uthman, sama ada yang tersembunyi ataupun 

yang tidak, sampai hari kiamat tiba.” 
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Sedekah Abdul Rahman bin ‘Auf r.a. 

Abdul Rahman Bin Auf adalah salah seorang yang amat rajin bersedekah dan merupakan 

salah seorang sahabat Rasulullah yang akrab. Beliau juga adalah sahabat Rasulullah yang 

terkaya sebagaimana juga halnya dengan Saidina Uthman Bin Affan r.a. 

Adapun nama asal Abdul Rahman sebelum beliau memeluk Islam ialah Abdul Ka'abah, tetapi 

kemudian setelah Islam beliau menukar namanya kepada Abdul Rahman. Sebagai seorang 

sahabat Rasulullah yang akrab, Abdul Rahman mempunyai satu keistimewaan yang khas 

iaitu berjuang untuk menegakkan ugama Allah bukan saja dengan pedangnya bahkan 

dengan harta dan kekayaannya. Beliaulah antara para sahabat yang banyak sekali 

mengorbankan kekayaannya untuk memperjuangkan kepentingan Islam. Abdul Rahman 

pernah membahagikan dua kekayaannya untuk dibahagikan kepada fakir miskin dan pernah 

pula menyerahkan seluruh kekayaannya untuk keperluan sabilillah demi menegakkan panji-

panji Islam. 

Ramai sahabat yang telah memimpin penjuangan Islam dan menyibarkan syiar Islam yang 

berjuang sebagai panglima atau sebagai pahlawan Islam yang dikenal sejarah, tetapi Abdul 

Rahman Bin Auf telah melakukan kepahlawanannya dengan jalan menyerahkan seluruh 

kekayaannya dalam menegakkan Islam. 

Sungguh beliau memang seorang pedagang yang berbakat dan pintar. Dalam sekejap masa 

saja beliau berjaya menunjukkan keahliannya dalam berdagang hingga berjaya memperoleh 



78 
 

harta yang banyak. Beliau mempunyai 100 ekor kuda yang dapat dipergunakan dalam 

peperangan 100 ekor unta dan 10,000 ekor kambing sehingga diwaktu beliau meninggal, 

tatkala dihitung seperempat dari kekayaannya menyamai jumlah 84 ribu dinar. 

 

Pada zaman Rasulullah s.a.w. beliau pernah membahagikan seluruh kekayaannya dan 

menyerahkan yang sebahagian itu kepada orang-orang yang memerlukannya. Pernah terjadi 

dalam satu peristiwa, Abdul Rahman Bin Auf mengeluarkan sedekah sekali duduk sebesar 40 

ribu dinar, dan pernah ia membiayai peperangan dengan menyediakan perlengkapan 

sebanyak 500 ekor kuda tempur lengkap dengan senjatanya pakaian makanan untuk 

dipergunakan oleh para perajurit dan juga dalam waktu yang sama membawa konvoi 

perbekalan yang diangkut oleh 500 unta. 

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, “Abdul Rahman Bin Auf adalah saudagar Tuhan" sebagai 

memujinya atas peranannya menegakkan ugama Allah dengan harta kekayaan. Dalam satu 

riwayat lain pula Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Sesungguhnya mereka yang 

memelihara keluarga saya setelah saya meninggal dunia adalah manusia yang benar dan 

manusia yang mempunyai kebajikan." Dalam hal ini Abdul Rahmanlah salah seorang sahabat 

yang menyahut seruan Rasulullah s.a.w. kerana beliaulah yang menyiapkan kemudahan 

untuk Ummul Mu'minin dalam melakukan ibadah haji dibawah lindungan beliau.  

Disamping memiliki kekayaan yang melimpah-limpah beliau adalah seorang yang takut dan 
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benci kepada harta kekayaan dan selalu menghindarkan diri dari pengaruh kekayaannya. 

Adalah diriwayatkan bahawa pada suatu hari Abdul Rahman Bin Auf menangis tersedu-sedu 

lalu ia ditanyai orang apakah yang menyebabkan beliau menangis itu, lalu 

dijawabnya, "Sesungguhnya Mas'ab adalah lebih baik daripadaku kerana ia meninggal dunia 

di zaman Rasul dan diwaktu meninggal dunia ia tidak memiliki sepotong kain yang dapat 

dijadikan kafan untuk membungkusnya. Sesungguhnya Hamzah Bin Muttalib adalah 

manusia yang lebih utama daripada saya padahal ia tidak mempunyai kain yang dapat 

dijadikan kafan untuk memakamkannya. Saya khuatir saya ini termasuk di antara orang-

orang yang dipercepat untuk menikmati kebahgiaan dunia fana ini dan saya khuatir bahawa 

saya akan tersisih daripada para sahabat Nabi di Akhirat kelak disebabkan kerana saya 

mempunyai banyak harta. Dalam satu riwayat yang lain pula diceritakan orang bahawa 

tatkala Abdul Rahman Bin Auf memberikan makanan kepada tamunya beliau tiba-tiba 

menangis lalu ditanyai orang, "Mengapakah engkau menangis hai Ibnu Auf?" Ia lalu 

menjawab, "Nabi telah wafat, sedangkan ia dan keluarganya tidak pernah kenyang oleh roti 

gandum.  

Demikianlah jiwa Abdul Rahman Bin Auf salah seorang sahabat besar Rasulullah s.a.w. 

Memandangkan besarnya semangat pengorbanannya itu maka tidaklah hairan apabila 

Rasulullah s.a.w. mengatakan bahawa Abdul Rahman adalah di antara sepuluh orang yang 

telah digembirakan oleh baginda Rasul akan memasuki syurga. 

  

Sedekah Abdullah Ibnu Umar. r.a. 

Nafi’ (Orang gaji Abdullah Ibnu Umar r.a.) menceritakan bahawa setiap bulan Ibnu Umar 

membahagikan sedekah sebanyak 30,000 dirham dalam sebuah majlis. Kerana 

kedermawanannya beliau sendiri tidak pernah membeli satu potong daging pun.” 

(disebutkan dalam kitab Hayat Al Sahabah.) 

Abu Nu’man meriwayatkan bahawa Muhammad bin Qais berkata: “Abdullah Ibnu Umar 

tidak akan makan kecuali bersama orang miskin. Kerana perbuatan yang mulia ini, tubuh 

beliau menjadi sangat kurus.” 
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BAB 23 : KISAH ORANG BERHENTI MENCURI 
KERANA BERSEDEKAH 

  

Kisah Tukang Sedekah, Pelacur, Orang Kaya & Si Pencuri. 

Jangan memperkecilkan sedekah kita walaupun ia kecil, atau tidak diberikan kepada orang 

yang tertentu yang baik akhlaknya sahaja. Sebaliknya dari kisah yang dipaparkan dalam hadis 

ini, sedekah yang diberikan mungkin akan bermanfaat kepada seseorang yang menerimanya, 

walaupun dia pelacur, pencuri atau orang kaya yang kedekut. 

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Ada seorang lelaki berkata, 'Aku hendak 

bersedekah malam ini.'Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan disedekahkannya kepada 

perempuan pelacur. Besok pagi orang awam memperkatakan bahawa malam tadi ada 

pelacur yang diberi orang sedekah. Orang itu berkata, 'Wahai Allah! Segala puji bagi-Mu 

yang telah mentakdirkan sedekah ku jatuh kepada pelacur. Aku akan bersedekah lagi.' Dia 

pergi pula membawa sedekahnya, lalu diberikannya kepada orang kaya. Pagi-pagi orang 

banyak memperkatakannya pula, bahawa malam tadi ada orang memberi sedekah kepada 

orang kaya. Lalu orang yang bersedekah itu berkata, 'Wahai Allah! Untuk-Mu lah segala puji, 

kerana Engkau telah menjadikan sedekah ku jatuh kepada orang kaya. Aku akan bersedekah 

lagi.' 

 

Dia pergi pula membawa sedekahnya, dan diberikannya kepada si pencuri. Pagi-pagi orang 

awam mempercakapkannya pula, bahwa malam tadi ada orang bersedekah kepada pencuri. 

Orang yang bersedekah itu pun berkata pula, 'Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan 

sedekah ku jatuh kepada pelacur, kepada orang kaya, dan kepada pencuri. 

Kemudian orang itu didatangi malaikat seraya katanya: "Sedekah anda telah diterima baik 

oleh masing-masing orang yang anda beri sedekah. Ada pun perempuan pelacur, semoga dia 

berhenti dari perbuatan melacur; kepada si kaya, semoga dia menyedari dirinya dan 

bersedekah pula; dan untuk si pencuri semoga dia berhenti mencuri." (Hadis Riwayat Imam 

Muslim, Sahih.) 

Ambil pengajaran dari hadis ini bahawa Allah lah yang menentukan letaknya sesuatu perkara 

dan menetapkan hasil sedekah kita. Sekiranya niat kita baik sewaktu bersedekah, InsyaAllah, 

Allah tidak akan mempersia-siakan sedekah kita. 
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BAB 24 : SEDEKAH MENGHAPUSKAN 
KESALAHAN DAN DOSA 

  

Berbuat Baik Kepada Setiap yang Bernyawa Mendapat Pahala. 

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda, “Seorang wanita pezina telah diampuni dosanya 

karena ketika dalam perjalanan, ia melewati seekor anjing yang menengadahkan kepalanya 

sambil menjulurkan lidahnya hampir mati kerana kehausan. Maka, wanita tersebut 

menanggalkan sepatu kulitnya, lalu mengikatkannya dengan kain tudungnya, kemudian 

anjing tersebut diberi minum olehnya. Maka dengan perbuatannya tersebut, ia telah 

diampuni dosanya.”Seseorang bertanya, “Adakah pahala bagi kita dengan berbuat baik 

kepada binatang?” Beliau s.a.w. menjawab, “Berbuat baik kepada setiap yang mempunyai 

hati (nyawa) terdapat pahala.” (Muttafaq ‘alaih; Misykât) 
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BAB 25 : SEDEKAH MENYUCIKAN HATI 

  

Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia: 

Sedekah Menyucikan Hati dan Membersihkan Seseorang dari Dosa. 

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya 

engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) 

dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi 

mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Tidakkah mereka 

mengetahui bahawa Allah, Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambaNya, dan juga 

menerima sedekah-sedekah (dan zakat serta membalasnya) dan bahawa sesungguhnya Allah 

Dialah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani? (At-Taubah: 104) 

Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri dan merasai sendiri setelah kita bersedekah. 

Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang 

lain yang memerlukan. 

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang manfaat sedekah dan kelebihan 

orang yang bersedekah. Tidakkah hati kita terpanggil? 
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BAB 26 : SEDEKAH DIGANDAKAN 700 KALI 
GANDA 

  

Fadhilat bagi orang yang bersedekah amat besar seperti mana terdapat keterangan di dalam 

al-Quran dan hadis. Jika kita amat amati ayat al-Quran berikut, kita akan dapat mengira 

bahawa sekurang-kurangnya setiap harta yang dikeluarkan ke jalan Allah akan dibalas 

dengan kiraan melebihi 700 kali ganda. Selain itu, mereka dijanjikan dengan kehidupan yang 

mudah:  

Allah Ta’ala berfirman: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki . Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi maha 

mengetahui” .(Al Baqarah: 261) 

Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang 

perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah, sebagai 

pinjaman yang baik (ikhlas), akan digandakan balasannya (dengan berganda-ganda 

banyaknya), dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia.” (Al-Hadid: 18) 

Allah Ta’ala berfirman, “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 

bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga) maka Kami kelak akan 

menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (Al Lail: 5-8) 

  

Banyak ayat atau hadis yang menyentuh tentang jihad seperti berikut ini: 

Berinfak Untuk Perjuangan (Jihad) di Jalam Allah. 

Amat banyak firman Allah s.w.t. yang menjelaskan tentang jihad, di antaranya,  

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah 

dengan harta dan jiwa pada jalan Allah.” (At-Taubah: 41)  

Dan juga firman Allah s.w.t., “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang orang 

yang benar.” (Al-Hujarat: 15) 
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Hadis Mengenai Fi-Sabilillah. 

[Mafhumnya] Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan 

orang miskin ibarat berjihad dijalan Allah dan ibarat orang solat malam. Ia tidak 

merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. (Hadis Riwayat: 

Imam Bukhari) 

  

Bersedekah Kepada Teman di Jalan Allah. 

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan 

seseorang untuk keluarganya, dinar yang dinafkahkan seseorang untuk kenderaannya (yang 

digunakan) di jalan Allah dan dinar yang diinfakkan seseorang kepada temannya fi sabilillah 

Azza wa Jalla." (HR. Muslim) 

 

 

Mempersiapkan Orang yang Berperang. 

Di dalam sebuah hadits, Nabi s.a.w. bersabda, "Barang siapa mempersiapkan (membekali 

dan mempersenjatai) seorang yang berperang maka dia telah ikut berperang." (HR. al-

Bukhari dan Muslim) 

Namun perlu diketahui bahawa bersedekah untuk kepentingan jihad yang utama adalah 

dalam waktu yang memang diperlukan dan mendesak, sebagaimana yang terjadi pada 

sebahagian negeri kaum Muslimin. Ada pun dalam keadaan mencukupi dan kaum Muslimin 
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dalam kemenangan maka itu juga baik akan tetapi tidak seutama dibanding keadaan yang 

pertama. 

 

Bersedekah Kepada Penuntut Ilmu Agama Islam. 

Antara pahala sedekah yang paling besar ialah memberi sedekah kepada orang yang sedang 

menuntut ilmu agama Islam yang termasuk juga di bawah fisabilillah. Mereka bakal terdiri 

daripada ulama’ dan “ulama’ itu pewaris Nabi.” 
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BAB 27 : BERSEDEKAH MENOLAK BALA 

  

Tolak Bala dengan Sedekah. 

Dengan bersedekah sesuatu bala, kesusahan, penyakit dan kesulitan dapat dielakkan. 

Dengan bersedekah seseorang akan terselamat daripada bala bencana. Anas bin Malik 

menjelaskan katanya:"Rasulullah s.a.w. bersabda: Segeralah kamu bersedekah, kerana bala 

bencana tidak dapat melangkahi sedekah."(Hadis riwayat Baihaqi) 

Banyak dari kita yang sudah mengetahui dan memahami perihal anjuran bersedekah ini, 

namun persoalannya seringkali kita teramat susah untuk melakukannya kerana kekhuatiran 

bahawa kita salah memberi, sebagai contoh kadang kala kita enggan memberi sedekah 

kepada pengemis yang kita temui di tepi jalan dengan anggapan bahawa malas dan 

sebagainya. Pengemis/peminta/fakir miskin lainnya adalah ladang amal bagi orang yang 

berkemampuan, dapat kita bayangkan andaikata tidak ada lagi orang-orang tersebut, kepada 

siapa lagi kita dapat beramal (bersedekah.) 

 

Atau kalau kita termasuk orang yang tidak suka memberi sedekah (kepada 

pengemis/peminta/fakir miskin) dengan berbagai alasan dan pertimbangan maka 

biasakanlah bersedekah dengan menyiapkan sejumlah wang sebelum solat Jum’at dan 

memasukkan ke kotak-kotak sumbangan yang tersedia dan biasakan dengan memberi 

sejumlah minima setiap Jum’at, misalnya Jumaat ini kita menyumbang RM5 kekotak amal 

tersebut maka sebaiknya Jumaat berikutnya harus dengan jumlah yang sama, syukur jika 

boleh diberi lebih dan yang terpentingnya harus diiringi dengan keikhlasan. 

Sedekah anda, walaupun kecil tetapi amat dinilai disisi Allah Azza Wa Jalla. Orang yang bakhil 

dan kikir dengan tidak menyedekahkan sebahagian hartanya akan rugi didunia dan akhirat 

kerana tidak mendapat keberkatan. 

  

Sedekah Membolehkan Seseorang Masuk Syurga. 

Fikirkan, betapa mudahnya, dengan mengerjakan satu amal yang nampak kecil dan mudah 

seperti bersedekah, seseorang boleh masuk syurga. Hal ini dijelaskan Abu Hurairah: "Aku 

pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada saya, 

sesuatu amal yang apabila saya melakukannya, akan menyebabkan saya masuk syurga. 
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Baginda menerangkan, berilah makan (fakir miskin dan anak yatim), amalkan selalu 

memberi salam, eratkan silaturahim dengan membantu kaum kerabat dan kerjakan 

sembahyang tahajud pada waktu malam ketika orang ramai tidur, nescaya engkau akan 

masuk syurga dengan aman sentosa.” (Hadis riwayat Imam Ahmad.) 

  

Bersedekah Mencegah Kematian yang Buruk. 

Dengan bersedekah juga seseorang itu akan dipanjangkan umur dan dicegah baginya 

kematian yang buruk. Amru bin Auf menceritakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 

Sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu akan memanjangkan umur dan mencegah 

daripada mati dalam keadaan buruk"(Hadis riwayat Thabrani.) 

Maksud dipanjangkan umur ialah diberi keberkatan pada umurnya sehingga ia dapat 

mengisinya dengan amalan kebajikan yang akan menghidupkan namanya dengan sebutan 

yang baik sesudah matinya. 

Dicegah baginya kematian yang buruk pula bermaksud mereka akan dilindungi oleh Allah 

daripada mati dalam keadaan tidak beriman kerana sedekahnya itu membawa rahmat dan 

rahmat itu akan menyebabkan matinya dalam keadaan baik dan tidak hina. 

 

Dosa Dihapuskan. 

Bersedekah juga akan menyebabkan dosa seseorang itu dihapuskan Allah. Hal ini dijelaskan 

oleh Jabir bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sembahyang 

itu dapat mendampingkan diri dengan rahmat Allah dan membawa keredaan-Nya, dan 

puasa menjadi perisai kejahatan, manakala sedekah pula menghapuskan dosa seperti air 

memadam api." (Hadis riwayat Abu Ya’la)  

Inilah kelebihan orang yang bersedekah. Oleh kerana banyaknya kelebihan yang diberikan 

Allah kepada hamba-Nya, maka sewajarnya umat Islam berlumba-lumba untuk bersedekah. 
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BAB 28 : AMALAN YANG MELEBIHI PAHALA 
BERSEDEKAH 

  

Amalan bersedekah adalah sangat tinggi pahala dan balasannya sehinggakan dapat menjadi 

naungan di padang mahsyar. Walau bagaimanapun terdapat hadis yang menunjukkan satu 

amalan yang melebihi darjat solat, puasa dan sedekah. 

Rasulullah s.a.w. pernah bertanya para Sahabat: “Tidak sukakah aku memberitakan kepada 

kamu akan suatu darjat (kedudukan) yang melebihi darjat solat, puasa dan 

sedekah:” Mereka menjawab: “Malah, wahai Rasulullah.” Sabda Rasulullah s.a.w.: “Iaitu 

mendamaikan antara dua orang yang bersengketa; manakala mewujudkan kerosakan 

antara dua orang, maka dia ialah pencukur (penghilang segala kebajikan; ada pendapat 

menyatakan penghapus Agama.)”(H.R. Abu Dawud sumber Abu Ad-Darda’, dan At-Termizi: 

Sahih) 

Hendaklah kita fahami bahawa persengketaan itu amat besar musibahnya kerana boleh 

menyebabkan perpecahan, umpat-mengumpat, caci-mencaci malah lebih teruk lagi mungkin 

khianat dan berbunuh-bunuh. Ini semua adalah menghapuskan amalan baik ibarat pencukur 

dan merupakan dosa besar. Malah dikatakan penghapus agama. 

Amalan mendamaikan antara dua orang yang bersengketa atau bergaduh adalah amat tinggi 

darjatnya sehingga mengatasi darjat solat, puasa dan sedekah yang sudah diketahui 

memang tinggi dan besar pahalanya di sisi Allah. 

Orang, apabila bergaduh dan bersengketa, maka hilanglah pertimbangan, syaitan pun masuk 

dan jika tidak dikawal akan berlakulah pelbagai malapetaka dan kerosakan. Hinggakan ada 

yang sanggup berbunuh-bunuh disebabkan rasukan syaitan dan kemarahan yang amat 

sangat. Di situlah peranan orang yang mendamaikan perkelahian dan permusuhan. 
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BAB 29 : UBATI PENYAKIT DENGAN 
BERSEDEKAH 

  

Bersedekah mempunyai kelebihan yang tidak dijangkakan oleh akal fikiran, melainkan 

dengan hati nurani yang jernih. Diantara faedah dari sedekah seperti yang disebut di dalam 

hadis ialah menyembuhkan penyakit. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ubatilah orang –orang 

yang sakit dari kamu dengan memberikan sedekah”. 

Penyakit yang dimaksud di dalam hadis tersebut ialah penyakit badan, akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan hadis tersebut mencakupi penyakit badan dan penyakit hati. Kerana 

seseorang yang selalu bersedekah dengan harta yang dicintainya, hatinya akan menjadi 

bersih dan tenang. Banyak bukti di dalam kehidupan disekitar kita yang menunjukkan 

kebenaran hadis di atas: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak bahawa seseorang 

mengadu kepadanya tentang penyakit yang ia rasakan di kedua lutut kakinya, sudah tujuh 

tahun dia berubat ke doktor-doktor, akan tetapi tidak ada perubahan. Abdullah bin Mubarak 

berkata kepadanya: “Pergilah dan buatlah sebuah sumur, kerana masyarakat sangat 

memerlukannya, dan saya berharap sumur tersebut banyak airnya dan penyakit anda boleh 

sembuh.” Kemudian orang tersebut mengikuti perintah Abdullah bin Mubarak, dan tidak 

lama pula, akhirnya penyakitnya sembuh. 

Dalam hadis yang lain, Aswad bin Yazid meriwayatkan bahawa Abdullah berkata: Rasulullah 

s.a.w. bersabda: “Ubatlah sakit kamu dengan bersedekah, peliharalah harta kamu dengan 

berzakat dan hindarilah bala dengan berdoa.” 

Jika kita amat-amati hadis ini, tidak hairanlah sedekah menyembuhkan penyakit kerana 

penyakit sebenarnya ialah sebagai penghapus dosa, seperti mana yang terdapat dalam 

keterangan hadis. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sedekah dapat menghapus dosa 

sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Termidzi.) Ibarat seperti denda yang dibayar oleh 

seseorang kerana melakukan sesuatu kesalahan di dunia seperti melanggar undang-undang 

jalanraya dan sebagainya. 

Sehubungan dengan ini, seseorang yang bersedekah adalah seperti melenyapkan kemarahan 

Allah. Apabila kesalahan telah dimaafkan dengan membayar denda atau bersedekah, 

terhapuslah dosa, maka tiadalah lagi kemarahan Allah. Apabila tiada kemarahan Allah, 

tiadalah diturunkan penyakit. Dengan itu sedekah menghindar dari penyakit atau 
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menyembuh penyakit. Dalam hadis berikut: “Perbuatan baik akan menjaga (diri) dari 

kematian yang buruk. Dan sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemarahan Tuhan 

serta menghindarkan dari kematian yang buruk.” 

Inilah keistimewaan bersedekah yang di luar jangkaan kerana kita akan bertanya dan 

mendalami lagi apa hubungan sedekah dengan menyembuhkan penyakit. Perkara ini patut 

dikaji oleh para doktor, ahli neurologi, psikiatris atau ahli psikologi kerana mungkin ada 

hubungan antara pemberi sedekah dan kesihatan badannya yang tidak dapat kita fikirkan 

dengan akal, tetapi mungkin boleh dikaji dengan membuktikan pada pesakit yang sembuh. 

Dengan itu kita akan dapat membuktikan keunikan hadis ini yang memberi kita satu 

maklumat tentang kelebihan bersedekah yang sangat luar biasa ini. 
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BAB 30 : KEHEBATAN SEDEKAH DIBULAN 
RAMADHAN 

  

 

Kedermawanan Rasulullah di Bulan Ramadan. 

Rasul kita s.a.w., teladan terbaik bagi kita, beliau adalah orang yang paling dermawan, dan 

kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu 

Abbas r.a.: 

“Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di 

bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk 

mengajarkan Al Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullah s.a.w. melebihi angin yang 

berhembus.” (HR. Bukhari) 

Rasulullah s.a.w. pada dasarnya adalah seorang yang sangat dermawan. Ini juga ditegaskan 

oleh Anas bin Malik r.a.: 

“Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling berani dan paling dermawan.” (HR. Bukhari, 

Muslim) 

  

Dahsyatnya Sedekah di Bulan Ramadan. 

Salah satu sebab Rasulullah s.a.w. memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam 

bersedekah di bulan Ramadan adalah kerana bersedekah di bulan ini lebih dahsyat 

dibanding sedekah di bulan lainnya. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya dengan soalan: “Wahai 

Rasulullah, manakah suatu sedekah yang paling utama?” Maka Rasulullah s.a.w. 

menjawab: “Ialah bersedekah di bulan Ramadan.” (H.R. Al-Bukhari) 

 

Diantara keutamaan sedekah di bulan Ramadhan adalah: 

Pahala Amalan Di Bulan Puasa Diganda 700 kali Kecuali Puasa. 
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Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung, bahkan pahala puasa tidak terbatas 

kelipatannya. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis qudsi: 

“Setiap amal manusia akan diganjar kebaikan sehingga sampai 700 kali ganda. Allah Azza 

Wa Jalla berfirman: ‘Kecuali puasa, kerana puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan 

membalasnya." (HR. Muslim) 

  

Solat Malam di Bulan Ramadan, Penghapus Dosa.  

Solat malam juga merupakan ibadah yang agung, jika didirikan di bulan Ramadan dapat 

menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu, Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Orang yang solat malam kerana iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya 

yang telah lalu.” (HR. Bukhari, Muslim.) 

Ketiga amalan yang agung ini terkumpul di bulan Ramadan dan jika semuanya dikerjakan 

balasannya adalah jaminan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.: 

“Sesungguhnya di syurga terdapat ruangan-ruangan yang bahagian luarnya dapat dilihat 

dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya 

kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan solat dikala 

kebanyakan manusia tidur.” (HR. At-Termidzi, Ibnu Hibban.) 

  

Memberi Makan Kepada Orang Berpuasa. 

Kita telah mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita boleh 

menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain, maka pahala yang kita raih 

lebih berganda lagi. Subhanallah! Dan ini boleh terjadi dengan sedekah, iaitu dengan 

memberikan hidangan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa. Rasulullah s.a.w. 

bersabda: 

“Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia 

akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya.” (HR. 

At-Termidz, ia berkata: “Hasan sahih”) 

Padahal hidangan berbuka puasa sudah cukup dengan tiga butir kurma atau bahkan hanya 

segelas air, sesuatu yang mudah dan murah untuk diberikan kepada orang lain. 
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“Rasulullah s.a.w. biasa berbuka puasa dengan beberapa ruthab (kurma basah), jika tidak 

ada maka dengan beberapa tamar (kurma kering), jika tidak ada maka dengan beberapa 

teguk air.” (HR. At-Termidzi, Ahmad, Abu Daud, disahihkan Al Albani di Shahih At-Termidzi,) 

Betapa Allah Ta’ala sangat pemurah kepada hamba-Nya dengan membuka kesempatan 

mengumpul pahala begitu banyaknya di bulan yang penuh berkah ini. 

  

Bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan. 

Salah satu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan adalah bahawa di bulan mulia ini, 

setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amalan kebaikan, termasuk sedekah. Tidak 

dapat dimungkiri bahawa pada dasarnya manusia mudah terpedaya godaan syaitan yang 

senantiasa mengajak manusia meninggalkan kebaikan, syaitan berkata: 

“Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-

halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus.” (Al A’raf: 16) 

Sehingga manusia enggan dan berat untuk beramal. Namun di bulan Ramadan ini Allah 

mudahkan hamba-Nya untuk berbuat kebaikan, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah 

s.a.w.: 

“Jika datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan 

dibelenggu.” (HR. Bukhari, Muslim.) 

Dan pada realitinya kita melihat sendiri betapa suasana Ramadan begitu berbezanya dengan 

bulan lain. Orang-orang bersemangat melakukan amalan kebaikan yang biasanya tidak ia 

lakukan di bulan-bulan lainnya. 

 

 

Amalan Di Bulan Puasa Digandakan. 

Walaupun tidak terdapat pahala 700 kali ganda pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan, 

pada asalnya setiap amal kebaikan, baik di luar mahupun di bulan Ramadan akan 

dilipatgandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali ganda. Berdasarkan hadis: 

“Sesungguhnya Allah mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan.” Kemudian 

Rasulullah s.a.w. menjelaskan:“Orang yang meniatkan sebuah kebaikan, namun tidak 

mengamalkannya, Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan sempurna. Orang yang 

meniatkan sebuah kebaikan, lalu mengamalkannya, Allah mencatat pahala baginya 10 

sampai 700 kali ganda banyaknya.” (HR. Muslim) 
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Oleh kerana itu, orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat-gandakan pahalanya 

10 sampai 700 kali ganda kerana sedekah adalah amal kebaikan, kemudian berdasarkan Al 

A’raf ayat 16, khusus amalan sedekah dilipatkan-gandakan lagi sesuai kehendak Allah. 

Kemudian ditambah lagi mendapatkan berbagai keutamaan sedekah. Sekiranya jika ia 

mengiringi amalan sedekahnya dengan puasa dan solat malam, maka diberi baginya jaminan 

syurga. Kemudian jika ia tidak terlupa untuk bersedekah memberi hidangan berbuka puasa 

bagi bagi orang yang berpuasa, maka pahala yang sudah dilipatgandakan tadi ditambah lagi 

dengan pahala orang yang diberi sedekah. Jika orang yang diberi hidangan berbuka puasa 

lebih dari satu maka pahala yang didapat lebih berlipat lagi. 

  

Ramadan – Bulan Menolong Orang Susah. 

Ramadan seringkali juga dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk menolong dan 

meringankan bebanan orang susah. Tambahan pula Baginda menggelarkan bulan Ramadan 

sebagai `shahrul musawah' atau bulan prihatin. 

Di samping itu, sabda Rasulullah s.a.w.: Kalau manusia tahu kelebihan Ramadan, nescaya 

mereka mahu setiap tahun itu Ramadan. 

Di dalam hadis lain pula diterangkan, daripada Jabir, katanya, "Apabila akhir malam 

Ramadan, maka menangis langit dan bumi, dan malaikat kerana musibah yang menimpa 

umat Muhamad." Lalu para sahabat bertanya, Apakah musibah itu?" Kata Nabi 

s.a.w. "Kerana perginya Ramadan. Doa di dalam bulan Ramadan adalah mustajab, sedekah 

diterima, kebaikan digandakan dan azab pula ditolak" 

Bersedekah kepada Anak Yatim. 

Anjuran bersedekah ini juga digalakkan kepada golongan orang miskin, cuma yang betul-

betul Nabi tekankan ialah jangan mengabaikan mereka yang dekat dengan kita, terutamanya 

anak yatim. 

Ia berdasarkan firman Allah s.w.t. dalam surah al-Balad ayat 15 bermaksud: “(kepada) anak 

yatim yang ada hubungan kerabat.” 

 

Memberi Makanan, Minuman dan Pakaian Dibalas Syurga. 
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Rasulullah s.a.w. ada menyebut mengenai suruhan dan galakan bersedekah, sebagaimana 

Baginda bersabda yang maksudnya: Mana-mana orang mukmin yang memberi makanan 

kepada seorang mukmin yang lain kerana kelaparan, maka Allah akan memberi makanan 

kepadanya pada Hari Kiamat daripada buah-buahan Syurga. Dan mana-mana orang mukmin 

yang memberi minuman kepada seorang mukmin yang lain kerana kehausan, maka Allah 

akan memberi minuman kepadanya pada Hari Kiamat daripada tamar Syurga yang termeteri 

bekasnya. Dan mana-mana orang mukmin yang memberi pakaian kepada seorang mukmin 

yang lain kerana tidak berpakaian, maka Allah akan memberi pakaian kepadanya daripada 

pakaian Syurga yang berwarna hijau. (Riwayat Termizi dan Abu Daud.)  

Di dalam konteks hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah bersabda: Sesiapa yang memberi orang 

berpuasa, makanan untuk berbuka puasa. Istilah `sha-iman' iaitu orang berpuasa, ia umum 

tidak mengira orang yang kaya ataupun miskin. 

Bahawa hadis Nabi menyebut: "Sesiapa yang memberi minum orang yang berpuasa maka ia 

akan diberi minum oleh Allah s.w.t. daripada kolam-Nya di hari akhirat nanti yang mana 

minumannya tidak akan dahaga sehingga dia masuk syurga." 

 

Apabila orang memberi sedekah kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala 

seperti orang berpuasa itu. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang memberikan makanan 

dan minuman berbuka untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti 

pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa 

itu.” (H.R. At-Termizi) 
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BAB 31 : BALASAN BAGI ORANG YANG 
KEDEKUT ATAU BAKHIL 

 

Orang yang kedekut/kikir telah dijanjikan dengan kesusahan dan jalan yang sukar yang 

mereka akan lalui. Di samping itu hartanya tidak berguna baginya lagi di akhirat kelak. 

 “Dan ada pun orang-orang yang kedekut dan merasa dirinya cukup (bebas) dan 

mendustakan pahala yang terbaik, maka untuknya Kami akan menyiapkan (jalan) yang 

sukar. Sedang hartanya tidak berguna baginya apabila dia binasa.”(Al-Lail: 8 -11) 

Rasulullah s.a.w. pernah memberitakan akan siksaan kepada penyimpan harta yang tidak 

membelanjakan rezeki kurniaan Allah:”… Dan tiadalah tuan simpanan (harta) yang tidak 

memberikan haknya, melainkan simpanannya itu akan datang di Hari Kiamat dalam bentuk 

Syujaa’ Aqra’ (ular tua raksaksa), dia akan mengikutnya membuka mulutnya. Maka apabila 

dia lari daripada ular itu, maka dia akan mendengar suara yang menyerunya: “Ambillah 

simpanan engkau yang engkau sembunyikan; kerana sesungguhnya aku tidaklah 

memerlukannya.” Maka apabila dia melihat bahawa dia tidaklah dapat berbuat apa-apa, 

maka dia akan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, maka dia akan menggigitnya 

sebagai gigitan binatang jantan.” (H.R Al-Bukhari) 

  

Perbezaan Orang Pemurah dan Orang Bakhil. 

Hadis Abu Hurairah r.a.: Daripada Nabi s.a.w., katanya: Baginda bersabda: Perumpamaan 

orang yang pemurah dan orang yang bersedekah seperti seorang lelaki yang memakai dua 

helai jubah atau dua helai baju besi bermula dari dadanya sehingga ke atas. Apabila orang 

yang berbelanja (Dalam riwayat yang lain mengatakan: Apabila orang yang bersedekah) ingin 

memberi sedekah, maka baju itu longgar buatnya dan apabila orang bakhil ingin bersedekah, 

maka baju itu menjadi rimas dan panas sehingga menutupi jari-jarinya serta menghapus 

jejaknya. Abu Hurairah berkata: Orang yang bakhil ingin melonggarkan pakaiannya tetapi dia 

tidak mampu melonggarkannya. 

  

Malaikat Mendoakan Kebinasaan Kepada Orang yang Bakhil. 
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Penting sangat kita mengamalkan bersedekah. Menurut hadis, Abu Hurairah r.a. berkata 

bahwa Nabi s.a.w. bersabda,“Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat 

akan turun kepadanya, lalu salah satu berkata, ‘Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang 

menginfakkan hartanya.’ Kemudian malaikat yang satu berkata, ‘Ya Allah, binasakanlah 

orang-orang yang bakhil.” (Muttafaq ‘Alaih- Misykât). 

Jika sekiranya kita takut untuk bersedekah kerana ditakuti kurangnya harta kita atau menjadi 

miskin akibat bersedekah, maka perhatikanlah hadis di atas yang menyebut bahawa Allah 

akan membinasakan orang-orang yang bakhil. Hadis berikut pula memberi ancaman bahawa 

sifat kikir (kedekut) adalah perbuatan yang buruk bagi seseorang. 

  

Allah Mencela Orang yang Kedekut. 

Allah s.w.t. melalui lisan nabi-Nya mencela orang yang kedekut. 

“Tiga pemusnah: Syuhhun yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan bangga diri” 

(Syuhhun : Kedekut yang melampau; melebihi Bakhil.) 

 

Orang Yang Bakhil Dijanjikan Keburukan. 

Dari Abu Umamah r.a., Nabi s.a.w. bersabda, “Wahai anak Adam, seandainya engkau 

berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya 

engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekadar untuk keperluan tidaklah 

dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu.” (Muslim, Misykât). 

Syaitan menjadi kawan rapat si bakhil untuk melahirkan rasa takut membelanjakan 

kekayaan ke jalan Allah. Firman-Nya bermaksud: “Syaitan menakut-nakutkan kamu, kalau-

kalau kamu akan menjadi miskin dan menyuruh kamu melakukan kejahatan.” (Surah al-

Baqarah: 219). 
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BAB 32 : ORANG KAYA YANG BANYAK 
MENDERMA 

  

 

Sedekah yang tidak menepati kehendak sebagaimana yang disyariatkan dianggap derma 

sahaja. Walaupun derma adalah sinonim dengan bersedekah, tetapi bagi orang yang bukan 

Islam, jika mereka memberi sesuatu bentuk bantuan atau sumbangan wang, ia tidak boleh 

dianggap sedekah kerana sedekah itu sifatnya lebih keagamaan (Sedekah berasal dari siddiq 

yang bererti benar). Jadi dalam bab ini, saya hanya menggunakan istilah derma sahaja bagi 

sesuatu yang merujuk kepada yang bukan Islam bagi tujuan perbandingan. 

 

Di kalangan orang yang bukan Islam pun, derma telah menampakkan bagaimana seseorang 

itu boleh menambahkan kekayaannya dari satu peringkat ke satu peringkat. Amalan 

berderma yang dilakukan oleh orang orang yang ternama telah membuka lagi peluang 

perniagaan mereka. Sebagai contoh, dibawah ini ditunjukkan beberapa contoh orang yang 

menduduki kedudukan tertinggi dalam dunia dari segi harta dan kewangan. 

 

William Henry Gates III atau Bill Gates pemilik Microsoft Corporation menjadi orang paling 

kaya didunia (Forbes, Mac, 2009). Dengan perkiraan kekayaan US40 bilion Dollar, Bill Gates 

adalah salah seorang yang sangat rajin berderma sehinggakan beliau hanya 

memperuntukkan 10 Juta sahaja daripada asetnya untuk anak-anaknya dan sebahagian 

besarnya untuk Yayasan yang bernama Bill and Melinda Gates Foundation yang beliau 

tubuhkan. Bill dan Melinda telah menganugerahkan sebanyak US28.8 bilion (Jan. 2005) 

untuk yayasan. Tujuan ditubuhkan ialah untuk menyumbang kepada peningkatan inovasi 
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dalam pelajaran, teknologi dan kesihatan dunia. Pada Okt 2008 Yayasan tersebut telah 

memperolehi wang terkumpul sebanyak US35 bilion. 

 

Warren Buffet berusia 78 tahun dan merupakan bilionair kedua terkaya di dunia (Okt 2009). 

Kedermawan beliau memang terserlah. Beliau ialah seorang dermawan yang memberi 

sebahagian besar wangnya untuk kepentingan awam dan merupakan sumbangan terbesar 

dalam sejarah iaitu US30 bilion kepada Bill and Melinda Gates Foundation. 

Apa yang dilakukan oleh Warren Buffett? perniagaan utamanya adalah pelaburan kewangan 

melalui perusahaannya Berkshire Hathaway di pelbagai perusahaan kelas dunia. Beberapa 

perniagaan yang dilakukannya adalah di American Express, Johnson & Johnson, Moody’s, US 

Bancorp, Coca-Cola, Wells Fargo dan banyak lagi. 

Jikalau di kalangan bukan Islam pun, derma telah menampakkan peningkatan perniagaan 

seseorang, apa lagi di kalangan orang Islam yang memang disuruh supaya menghidupkan 

amalan bersedekah. 
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KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

Untuk mensebatikan diri kita dengan perlakuan bersedekah, berikut ini diringkaskan 

beberapa konsep bersedekah yang boleh kita amalkan sebagai orang Islam. 

1. Bersedekah dengan ikhlas dan memberikan yang terbaik, bukan barang yang hendak 

dibuang atau yang tidak berguna. 

2. Ikhlas dalam pemberian dan tidak mengungkit. 

3. Tidak riak atau menghebah-hebahkan sedekah kita supaya diketahui orang atau 

supaya orang menganggap kita dermawan. 

4. Bersedekah sebaiknya biar secara bersembunyi ibarat biarlah tangan kanan kita 

bersedekah tetapi tangan kiri kita tidak tahu. 

5. Carilah rezeki di dunia untuk dijadikan bekalan akhirat. Konsep bersedekah 

sebenarnya ialah sebagai bekalan di akhirat nanti kerana itulah amalan seseorang 

yang akan menyelamatkannya dari api neraka dan mengangkat darjat seseorang di 

syurga. 

6. Amalan bersedekah ialah dengan memberikan harta yang kita perolehi dari titik 

peluh kita sendiri yang halal dan bukannya dari harta rampasan atau harta yang kita 

miliki dari sumber yang tidak halal. 

 

7. Bersedekahlah di awal pagi di waktu dhuha kerana pada waktu itu rezeki diturunkan. 

8. Pahala orang yang bersedekah digandakan sebanyak 700 kali seperti mana ayat 

orang yang bersedekah ialah ibarat sebatang pokok yang menerbitkan 7 dahan, 
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setiap dahan mengeluarkan 100 buah. Walaupun begitu, janganlah kita bersedekah 

kepada seseorang untuk mendapatkan balasan yang lebih besar atau banyak kerana 

itu bermakna - tidak ikhlas. 

9. Jangan takut untuk bersedekah kerana bersedekah tidak mengurangkan harta 

sebagaimana terdapat keterangan dalam hadis Rasulullah s.a.w.: “Sedekah tidak 

dapat mengurangi harta (sedikitpun).” Begitu juga kita kena memahami bahawa 

setiap sedekah akan diganti oleh Allah. 

10. Bersedekah hendaklah dengan benda yang paling kita kasihi. Firman Allah: “Kamu 

sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu 

menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.” (Ali Imran: 92) 

11. Bersedekahlah menurut keutamaan iaitu mengutamakan anak isteri,  

keluarga yang lebih berhajat kemudian barulah orang lain. 

 

12. Konsep bersedekah juga bukan hanya wang ringgit dan harta benda sahaja, malah ia 

terlalu luas seperti yang diterangkan oleh hadis berikut: “Bukankah Allah telah 

menjadikan sesuatu bagi kamu untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih 

adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan 

setiap tahlil adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, 

melarang dari kemungkaran adalah sedekah.” 

Rasulullah s.a.w. bersabda lagi dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari dan 

Muslim: “Setiap sendi manusia dapat melaksanakan sedekah setiap hari di mana 

matahari mulai terbit. Diantaranya: kamu berlaku adil di antara dua orang adalah 

sedekah; kamu mengangkatkan barang seseorang yang keberatan ke atas kenderaan 
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adalah sedekah; kata-kata yang baik adalah sedekah; setiap langkah menuju solat 

adalah sedekah; dan menyingkirkan rintangan di jalan adalah sedekah.” 

13. Jangan mengherdik atau mencemuh peminta sedekah kerana mungkin mereka 

sangat memerlukan makanan atau sesuatu. Allah melarang perbuatan tersebut 

dalam Al-Quran: “Dan adapun terhadap peminta, maka janganlah engkau 

mengherdiknya.” (Ad-Dhuha: 10.) 

Disamping itu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Tiadalah seorang hamba yang 

dikurniakan Allah akan suatu nikmat, maka Allah menyempurnakan (melimpahkan) nikmat 

itu kepadanya, kemudian Dia menjadikan ada orang yang memerlukan sesuatu nikmat 

daripadanya, tiba-tiba dia mencemuh (mengeluh), maka sungguhnya nikmat itu terdedah 

untuk dihapus.” (H.R. At-Tabrani.) 

Lihatlah luasnya konsep bersedekah dan besarnya fadhilat orang yang bersedekah jika 

mematuhi syara’ atau adab yang disuruh dalam Islam. Maka praktikkanlah bersedekah 

dalam apa bentuk kebaikan yang kita mampu, bukan hanya dalam bentuk wang ringgit 

sahaja malah segala perbuatan baik adalah sedekah. Allahu A’lam. 
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