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Pendahuluan 

Segala puji bagi Allah. Hanya kepada Allah saya memuji, memohon 
pertolongan dan ampunan, meminta petunjuk, dan memohon 
perlindungan dari jiwa yang tidak baik dan dari perbuatan yang keji. 
Barangsiapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang tersesat, maka tidak ada yang 
mampu memberikan petunjuk kecuali Allah SWT. Saya bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah; tiada sekutu bagi-Nya. 
Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan 
Allah, sebaik-baik makhluk-Nya, dan pemimpin anak Adam. 

Saya tertarik dengan ungkapan Abu Hurairah yang memaparkan 
tentang satu sisi kehidupan ‘Utsman bin ‘Affan, yang juga dikenal dengan 
Dzu an-Nûraini; dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Hakim, dari 
Abu Hurairah—mengisahkan tentang ‘Utsman—: “Utsman pernah 
membeli surga dari Nabi, dua kali.” 

Saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, “Dengan apa Utsman 
membeli surga?” 

Terdapat Aneka Cara untuk Membeli Surga 

- Surga dapat dibeli dengan dua rakaat yang dilaksanakan dengan 
khusyu’, pada tengah malam. 

- Surga bisa dibeli dengan kata-kata yang hak: yang bisa mencegah 
orang yang ingin berbuat aniaya atau menolong orang yang dianiaya. 

- Surga dapat dibeli dengan berpuasa di siang hari yang panas fi 
sabilillah. 

- Surga dapat dibeli dengan senyuman manis kepada saudaramu.  

- Atau dengan elusan kasih sayang di kepala anak yatim. 

Benar, wahai saudara-saudaraku, betapa banyak cara membeli surga! 

Kira-kira, jalan yang mana yang ditempuh oleh ‘Utsman? 

Jawabannya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah r.a.,  

“Ketika ‘Utsman mewakafkan sumur Rûmah kepada kaum muslimin! 
Ketika ‘Utsman menyiapkan tentara perang Tabuk.” 

Dalam dua kesempatan tersebut—dan pada kesempatan yang lain—
‘Utsman melalui jalannya untuk membeli surga, di mana dia mempunyai 
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kelebihan yang luar biasa dalam melalui jalan tersebut, sepanjang 
hidupnya. Jalan tersebut adalah jalan: 

Berjihad dengan Harta 

Satu hal yang tidak dapat disangkal, bahwa berjihad dengan harta 
merupakan bagian jalan terpenting untuk membeli surga.  

Berjihad dengan harta adalah ibadah, yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh problematika umat Islam saat ini, baik di Palestina, 
Irak, dan negara Islam yang lain. Tidak logis, jika orang-orang muslim 
yang tulus dalam kasih sayang mereka dengan saudara-saudaranya yang 
seagama, yang sama-sama berjihad, di negara Islam mana pun yang 
terjajah, tanpa ditopang dengan gema dukungan yang realistis; finansial. 
Tidak pernah terjadi dalam catatan sejarah, bahwa kemenangan bisa 
dicapai hanya dengan kesolidan, kata-kata yang indah, atau slogan yang 
menggema.  

Tidak logis juga, jika hanya sekelompok umat Islam yang memikul 
beban mengusir musuh dan memerdekakan tanah air, dengan 
mengorbakan seluruh harta dan jiwanya, sementara kelompok umat Islam 
yang lain hanya menonton apa yang sedang terjadi, dan inilah yang disebut 
dengan simpati yang negatif—jika memang sikap seperti itu sampai pada 
level simpati yang negatif—tanpa terlibat dalam menyelsaikan 
permasalahan di atas dengan memberikan dukungan materi, yang bisa 
membantu dengan efektif untuk mengeluarkan umat Islam dari krisis yang 
sedang mereka hadapi.  

Dalam kesempatan ini, saya mencoba untuk mengetengahkan 
permasalahn berjihad dengan harta, sebagai salah satu cara untuk membeli 
surga, dan sebagai salah satu unsur pokok dalam hal berkorban fii 
sabiilillaah. Kemenangan umat Islam—baik di Palestina maupun di negara 
Islam lainnya—tidak dapat tercapai kecuali dengan mengokohkan 
kemenangan itu dalam nurani dan perilaku umat Islam.  

Dalam konteks ini, pembaca hendaknya fokus pada peristiwa yang 
terjadi di Palestina, tanpa menyinggung bencana umat Islam yang lain, 
meskipun semuanya sama-sama penting. Hal ini, karena tulisan-tulisan ini, 
disampaikan pada serial seminar yang pembicaraannya lebih 
menitikberatkan pada permasalahan yang sedang terjadi di Palestina. 
Meskipun, sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa negara-negara Islam 
yang lain yang mendapatkan permasalahan yang sama dengan Palestina 
juga memerlukan jihad dengan harta.  

Dan, saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi, bahwa untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa umat Islam 
perlu banyak aspek, selain aspek berjihad dengan harta—seperti gagasan 
yang jelas, dan membunuh kemendiran, di samping mengokohkan tiang-
tiang iman, dan menguatkakan ikatan-ikatan sesama umat Islam. 

Saya berharap semoga Allah memberikan kejayaan kepada Islam dan 
umat-umat Islam.  
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Prolog: Simulasi 

Berikut saya ketengahkan lima contoh kasus yang terkait dengan 
pembahasan kita kali ini: 

Pertama: Seorang laki-laki membawahi sebuah keluarga yang terdiri 
dari sepuluh orang anggota keluarga. Dia bekerja di luar kota; setiap hari 
pergi untuk bekerja, tiba-tiba tempat pelintasannya tertutup, dan kota 
tempat dia berdomisili dikepung. Dia terpaksa pulang dengan tangan 
kosong. 

Kedua: Seorang laki-laki yang sudah tua renta memiliki sebuah toko, 
dia tidak bisa terlalu sering membuka tokonya, karena kondisi keamanan 
yang tidak memungkinkan, sementara orang Yahudi hidup di muka bumi 
ini hanya membuat kerusakan. Ketika suatu ketika dia mendapatkan rezeki, 
dia tidak membelajakannya kecuali hanya sedikit; Harta yang berada di 
genganggaman tidak seberapa; sementara kemiskinan  mewarnai seluruh 
penjuru dunia. 

Ketiga: Ada lima keluarga, yang rumahnya dirobohkan, barang-barang 
mereka diserak-serakkan, dan kekayaan mereka hilang… mereka mencari 
tempat berlindung. Bumi yang luas terasa sempit bagi mereka.  

Keempat: Sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak dan ibu 
yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, dan sembilan orang anak: anak 
tertua berusia 26 tahun. Sang bapak sudah mampu bekerja lagi, maka anak 
sulunglah yang menjadi tulang punggung keluarga. Pada suatu ketika, sang 
anak keluar rumah dengan amarah yang berkobar di dadanya, 
menggenggam batu sebagai senjata untuk melawan orang-orang Yahudi… 
Tiba-tiba dadanya tertembak peluru, dan pada saat itu pula dia pulang ke 
rahmat Allah. Sejak saat itu pula, keluarga di rumah kehilangan tulang 
punggungnya.  

Kelima: Ada beberapa person umat Islam yang berjihad dengan sabar, 
menjual ruhnya semata-mata untuk Allah, dan membeli surga. Mereka 
ingin mendapatkan senjata yang lebih dahsyat daripada batu. Akan tetapi, 
dalam kondisi seperti ini, harga senjata melonjak, disamping tidak mudah 
untuk mendapatkannya. Senjata seperti ini hanya bisa didapatkan dari 
orang Yahudi dengan harga yang berlipat ganda. Mereka tidak mampu 
membelinya. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak 
menggunakan senjata, dan memilih untuk membawa batu.  

Saudara-saudaraku seagama… Apakah kalian mengira bahwa lima 
contoh kasus di atas jarang terjadi? Apakah kalian mengira bahwa kita 
akan terus mengerahkan segala kemampuan hingga kita menemukannya? 
Demi Allah, tidak! Kasus-kasus seperti di atas terjadi berulangkali di kota, 
di desa, di semua jalan raya, bahkan di setiap rumah. Seperti itulah yang 
terjadi di Pelestina: bumi yang suci. Penduduk Palestina adalah saudara-
saudara kita, bapak-ibu kita, dan anak-anak kita. Kasus-kasus seperti di 
atas memerlukan reaksi, yang secara umum memerlukan obat yang sama: 
yaitu berjihad dengan harta. 
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Saya tahu bahwa pembicaraan tentang pengorbanan harta tidak begitu 
disukai oleh jiwa; karena menyukai dan bakhil terhadap harta merupakan 
bagian dari fitrah jiwa manusia. Alangkah mudahnya sebuah ungkapan 
jika tidak menyentuh persoalan pengeluaran dan pengorbanan harta 
benda.  

Saudaraku yang terhormat, jika dalam hati anda terdetak, bahwa anda 
sangat menyukai harta, dan ingin senantiasa memelihara dan 
menumbuhkembangkannya, ketahuilah bahwa hal semacam itu 
merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja. Bahkan, merupakan sesuatu 
yang aneh jika anda tidak merasakan demikian. Menyukai harta benda 
bukan sebuah permasalahan yang bertentangan dengan fitrah yang bersih. 
Saya bisa memaklumi kesukaan anda terhadap harta. Karena menyukai 
harta merupakan fitrah. Bahkan Rasulullah SAW juga memaklumi anda. 
Allah SWT juga memaklumi anda. Anda tidak perlu heran. Marilah kita 
bersama-sama menelusuri ayat-ayat Allah. Bukankah anda tahu firman 
Allah yang menyebutkan tentang karakter Bani Adam,  

šχθ ™7Ït éBuρ tΑ$ yϑ ø9$# $ {7ãm $ tϑ y_ ∩⊄⊃∪     

“Dan mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.” 
(QS. al-Fajr: 20) 

Meskipun anda tidak memahmi secara mendalam arti dari “berlebihan” 
dalam ayat di atas, tentu anda dapat memahami maksud dari kata tersebut.  

Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan berlebihan adalah: amat 
sangat dan melampaui batas. Yakni, manusia diciptakan dengan 
mempunyai fitrah mencintai harta dengan kecintaan yang amat sangat dan 
melampaui batas.  

Karakter ini disampaikan langsung oleh Allah SWT Yang Mahatahu 
terhadap apa yang Dia ciptakan, Mahatahu terhadap apa yang terdetak 
dalam jiwa, dan terhadap apa yang tersembunyi di balik dada.  

Perhatikan hadits Rasulullah SAW yang mengungkap dengan jelas 
rahasia jiwa manusia. Beliau adalah seorang rasul yang mulia, yang 
sekaligus sebagai dokter yang mahir. Beliau meletakkan jari-jarinya dengan 
mudah di tempat penyakit, dan menyebutkan dengan ungkapan beliau 
yang manis untuk mengobati penyakit. Lihatlah hadits Rasulullah yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani r.a., dari Zaid bin Arqam, 
dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,  

‘Seandainya anak Adam mempunyai dua lembah dari emas dan 
perak, niscaya dia masih membutuhkan lembah lain.’ 

Demikianlah manusia diciptakan dengan mempunyai fitrah menyukai 
harta, dan senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda lagi,  

“Perut anak Adam tidak dipenuhi apa pun kecuali debu. Allah 
mengampuni orang yang bertobat.” 
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Perhatikan kecakapan beliau dalam melakukan diagnosa. Ambisi untuk 
meraup, menimbun, dan memonopoli harta, merupakan permasalahan 
internal yang timbul dari dalam jiwa, dan berkobar dalam nurani.  

Kita sudah cukup lelah mendengar ulama yang menggabarkan orang-
orang yang saleh, bahwa mereka bagaikan malaikat, yang tidak 
mempunyai jiwa manusia, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan 
tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat bohong dalam 
melakukan ibadah, dan tidak memerlukan istirahat! Gambaran ini tidak 
benar! Islam adalah agama yang mengakui kekurangan-kekurangan jiwa 
manusia. Dengan demikian, tidak ada manusia yang tidak mempunyai 
kesalahan kecuali Allah SWT, dan tidak ada orang yang tidak mempunyai 
syahwat kecuali Allah SWT. 

Perhatikan ayat Allah yang mengagumkan—setiap ayat Allah 
mengagumkan—Demi Allah ketika saya membaca ayat tersebut saya hanya 
tercengang, dan saya tidak mampu mengkhayalkan seluruh dimensinya; 
Allah SWT berbicara dengan Bani Adam seraya berfirman,  

≅ è% öθ ©9 öΝçFΡr& tβθ ä3Î= ôϑ s? t⎦ É⎩!#t“ yz Ïπ yϑ ôm u‘ þ’ În1u‘ #]ŒÎ) ÷Λä⎢ õ3|¡øΒ `{ sπ u‹ô±yz É−$ xΡM}$# 4 tβ% x.uρ 

ß⎯≈ |¡ΡM}$# #Y‘θçG s% ∩⊇⊃⊃∪     

“Katakanlah, ‘Kalau seandainya kalian menguasai perbendaharaan-
perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu 
kalian tahan, karena takut membelanjakannya.’ Dan adalah manusia 
itu sangat kikir.” (QS al-Isrâ’:  100) 

Subhanallah! Apakah anda mampu membayangkan pembendaharaan-
pembendaharaan rahmat Allah? Mustahil anda bisa membayangkannya! 
Langit dan bumi beserta seluruh benda yang ada di antara keduanya adalah 
sesuatu yang mudah dan sederhana dalam pembedaharaan-bendaharaan 
rahmat Allah. Jika anak Adam memiliki pembedaharaan-pembendaharaan 
tersebut, kemudian diserahken sepenuhnya kepada hawa nafsunya, 
fitrahnya, dan tabiatnya tanpa ada penyeimbangan dan pengarahan… 
kira-kira apa yang akan dia lakukan? Dia akan menahan pembendaharaan 
tersebut, karena takut untuk membelanjakannya! Padahal 
pembendaharaan-pembendaharaan tersebut tidak ada batasnya dan tidak 
akan pernah ada batasnya. Akan tetapi, menahan pembendaharan tersebut 
sudah menjadi bagian dari fitrah manusia. “Manusia itu sangat kikir.”  

Menurut Ibnu ‘Abbas, yang dimaksud dengan mausia sangat kikir, 
adalah manusia yang bakhil dan tidak mau membelanjakan 
pembendaharaan rahmat Allah  

Dengan demikian, kita sepakat bahwa permasalahan ini adalah 
permasalahan yang rumit. Menafkahkan harta merupakan perbuatan yang 
susah untuk dilakukan. Sama sekali, saya tidak heran, jika ada orang yang 
memberikan wejangan tentang urgensi menafkahkan harta, seolah-olah 
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perbuatan itu merupakan sesuatu yang mudah dan sederhana… 
barangsiapa yang tidak melakukannnya maka hal itu merupakan indikasi 
bahwa fitrahnya rusak, dan menunjukkan bahwa dia menyia-nyiakan 
agamanya. Permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup rumit. Jika 
anda tidak percaya dan ragu bahwa permasalahan ini adalah permasalahan 
yang benar-benar rumit, coba jawablah pertanyaan saya ini, “Menurut 
anda, mana yang lebih berharga antara jiwa anda dan harta yang anda 
miliki?” 

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa jiwa lebih berharga. Sementara 
harta bisa datang dan pergi setiap saat.  

Camkanlah perbandingan di atas, kemudian renungkanlah ayat-ayat 
Al-Qur’an yang menyebutkan secara bersamaan antara jiwa dan harta 
ketika menyinggung permasalahan-permasalahan jihad. Saya sudah 
pernah membahas tentang ayat-ayat tersebut, selama kurang lebih delapan 
kali! Dalam pembahasan yang saya lakukan, saya menemukan sesuatu yang 
menakjubkan! 

Dalam ayat Al-Qur’an, Allah menyebutkan kata harta lebih dahulu 
daripada kata jiwa, dalam tujuh kesempatan, seolah-olah harta lebih susah 
dan lebih sulit: 

Allah SWT berfirman,  

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ôΜ ÏλÎ;≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ãΝsàôã r& 

ºπ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ç/èφ tβρ â“Í← !$ xø9$# ∩⊄⊃∪     

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi 
derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat 
kemenangan.” (QS at-Taubah: 20) 

Ÿω š çΡÉ‹ø↔ tFó¡ o„ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# β r& (#ρ ß‰Îγ≈ yf ãƒ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ 

öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î= tæ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆⊆∪     

“Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak 
akan meminta idzin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan 
harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang 
bertakwa.” (QS at-Taubah: 44) 

Hanya dalam satu ayat, Allah mendahulukan penyebutan kata jiwa 
daripada kata harta, yaitu dalam firman Allah,  
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¨β Î) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 

šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθè= çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)ym † Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 4† nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù 

ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “ Ï% ©!$# Λä⎢ ÷ètƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/ 4 š Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪     

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. 
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 
dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepatijanjinya (selain) 
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah 
kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS at-
Taubah: 111)  

Dalam ayat ini, Allah mendahulukan penyebutan kata jiwa daripada 
harta, karena dalam konteks ini Allah yang membeli, dan Allah mengetahui 
mana yang lebih berharga antara keduanya: jiwa ataukah harta?! Dengan 
kata lain, bahwa manusia menahan dengan erat terhadap harta untuk 
keperluan jihad, lebih berat untuk mengorbankannya daripada 
mengorbankan jiwanya! 

Dalam persoalan ini terdapat implementasi yang cukup besar terhadap 
realitas yang terjadi, yang kita temukan dalam diri kita, dan dalam diri 
orang-orang yang ada di sekitar kita; kita mendapatkan orang yang lebih 
mementingkan timbunan hartanya daripada dirinya sendiri, dan daripada 
ketenangan dan kesenangan jiwanya! Dia mengorbankan reputasinya demi 
harta, padahal mengkontaminasi reputasi sama dengan menyakiti jiwa! Dia 
mengancam kebebasannya demi harta, padahal mengekang kebebasan 
dapat menyakiti jiwa! Dia mengancam pengaliran air muka demi harta, 
padahal menyumbat aliran air muka jiwa dapat menyakiti jiwa! Bahkan dia 
tega membahayakan saudara-saudaranya dan orang-orang yang dia cintai, 
hatta anak-anaknya, demi harta; dengan cara meninggalkan mereka selama 
bertahun-tahun, bekerja di tempat yang jauh, sendirian, dan sengsara, 
demi meraup harta, padahal menerlantarkan keluarga dan orang-orang 
yang dicintai dapat menyakiti jiwa! 

Lebih dari itu, kadang seseorang membahayakan hidupnya dan dirinya 
sendiri, demi harta. Hal ini tidak hanya menyakiti jiwa, akan tetapi juga 
menyia-nyiakan jiwa! Kita banyak menyaksikan banyak peristiwa yang 
sama seperti kasus yang terakhir ini. Apakah kalian pernah melihat orang-
orang yang bekerja untuk mendapatkan upah yang berperang dalam 
pertempuran yang merugikan demi meraup harta? Apakah kalian pernah 
menyaksiakan seorang sopir yang menyetir mobilnya dalam keadaan 
terkantuk, sehingga dia merasa tidak perlu istirahat, padahal dia 
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mempersembahkan hidupnya dan hidup orang-orang yang bersama 
dengannya untuk kesia-siaan, demi meraup harta benda? Apakah kalian 
pernah melihat dokter, insinyur, atau pedagang yang sakit hati… 
bagaimana dia tidak bisa menghindari kepenatan dalam kerjanya, padahal 
dia tahu bahwa dia mengantarkan dirinya pada kematian, demi meraup 
harta? 

Dengan demikian, cinta harta senantiasa bergejolak dalam jiwa 
manusia, dan menguasai seluruh sisi jiwa manusia… Kenapa? Kenapa 
Allah menciptakan manusia demikian? Kenapa Allah menciptakan fitrah 
manusia seperti itu? Hikmah Rabbani agung apa di balik semua itu? Inilah 
yang saya sebut dengan “filosofi cobaan”… Allah SWT—atas kekuasaan 
dan kebijaksanaan-Nya—menancapkan banyak hal dalam jiwa yang 
berakar dalam jiwa tersebut, dan menciptakan kecintaan jiwa yang amat 
sangat terhadap harta. Pada saat Allah mengetahui bahwa anda mencintai 
harta dengan kecintaan yang berlebihan, dan anda tidak mampu untuk 
berpisah dengan harta.. di sini, anda dituntut untuk menyembahkan harta 
benda di jalan Allah, dan menafkahkahkannya semata-mata karena Allah, 
sehingga benar-benar dipastikan bahwa anda lebih mendahulukan cinta 
kepada Allah daripada mencintai sesuatu yang berakar dalam fitrah. Hal ini 
merupakan bukti ketulusan dalam mencintai Allah. Jika Allah menuntut 
makhluk untuk mempersembahkan sesuatu yang sederhana dan sepele 
niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta sama-sama 
akan berhasil melewati cobaan tersebut. Sementara, permasalahan ini 
bukan uji coba dan bukan senda gurau, akan tetapi cobaan yang hakiki dan 
serius, bahkan ia merupakan cobaan yang sulit dan rumit. Oleh karena 
sulit dan rumit, maka hadiah dan balasan yang akan diberikan kepada oran 
gyang melakukannya melimpah ruah dan berharga. Bahkan hadiah 
tersebut lebih berharga dari apa yang dibayangkan oleh manusia dan lebih 
berharga dari apa yang terdetak dalam hatinya… balasannya adalah surga! 
Jika anda dapat menangkap hakikat dari hadiah tersebut, niscaya anda 
tergila-gila karena merindukannya, dan jika anda mengetahui hakikatnya, 
niscaya kalian tidak akan membahayakannya, meskipun harganya adalah 
pembendaharaan-pembendaharaan bumi, dan simpnanan dunia dan 
seluruh isinya.  

Dengan kata lain, bahwa anda menemukan dalam diri anda kecintaan 
yang alami dan kecenderungan yang amat sangat terhadap harta, 
kemudian Allah menuntut anda untuk membelanjakan harta tersebut di 
jalan-Nya. Dalam konteks ini, anda perlu melakukan perbandingan yang 
cepat dan pasti dalam diri anda: mana yang lebih anda cintai: harta 
ataukah Allah? Benar, wahai saudara-saudaraku, inilah hakikat dari 
semuanya: harta ataukah Allah? Setiap manusia akan berkata, “Saya lebih 
memilih Allah daripada yang lain… akan tetapi perkataan manusia perlu 
dibuktikan dengan perbuatan. Jika tidak, apa artinya cobaan? 

Di samping itu, anda menemukan dalam diri anda kecintaan yang 
alami kepada bapak, anak, suami/istri, dan keluarga. Setelah itu lahirlah 
sebuah sikap demi mendapatkan restu dari orang-orang yang anda cintai 
atau demi mendapatkan ridha Allah. Anda harus melakukan perbandingan 
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yang cepat: anda memilih orang-orang yang anda cintai ataukah memilih 
Allah? Ingatlah bahwa jawaban yang benar terhadap perbandingan ini 
dengan perbuatan bukan dengan perkataan. Permasalahan ini sangat 
serius, cukup berbahaya, dan amat penting dalam kehidupan manusia. 
Allah SWT berfirman,  
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“Katakanlah, ‘Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-
istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, 
perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal 
yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasul-
Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah 
mendatangkan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang fasik.” (QS at-Taubah: 24) 

Perhatikan perbandingan dalam ayat di atas. Jihad merupakan bagian 
dari kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi kenapa jihad 
disebut dalam konteks ini? Hingga menyangkut permasalahan perbuatan 
bukan perkataan; oleh karena itu, tidak cukup jika anda hanya berkata, 
“Saya sangat mencintai Allah.” Akan tetapi harus disertai dengan jihad fi 
sabilillah, dan mempersembahkan dan mengorbankan seluruh barang-
barang yang berharga yang disebutkan dalam ayat di atas.  

Lalu, apa yang terjadi jika anda tidak melakukannya? “Maka tunggulah 
sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” 

Saya ingin menggerakkan kalian untuk mengkontradiksi fitrah kalian, 
menentang kecenderungan kalian, dan melawan hawa nafsu kalian… 
Tentu saja, ini tidak mudah untuk dilakukan, dan saya sadar bahwa saya 
tidak mampu untuk menggerakkan kalian dengan ucapan saya; Saya 
terpanggil untuk menggerakkan kalian dengan firman Dzat yang 
Mahatahu terhadap batin dan jiwa kalian, Dzat yang Mahakuasa untuk 
membolak-balikkan hati kalian. Saya akan memaparkan kepada kalian cara 
Allah menggerakkan makhluknya untuk membelajakan harta, cara tersebut 
merupakan cara yang mengagumkan, dan tidak ada duanya selain sebagai 
mukjizat; cara tersebut layak untuk dipelajari dan dipahami secara 
seksama; cara yang sama sekali berbeda dengan cara Allah SWT dalam 
menggerakkan makhluknya untuk melakukan kebaikan yang lain; cara 
yang membuat anda benar-benar merasakan bahwa permasalahan 
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membelanjakan harta adalah permasalahan yang terkait dengan persoalan 
ujian dan cobaan, bahkan ia meruapkan permasalahan yang terkait dengan 
pengokohan ketulusan iman seorang hamba. Karena Allah SWT Mahatahu 
bahwa membelanjakan harta sulit untuk dilakukan, maka Allah 
meragamkan cara untuk melakukan hal tersebut, dan Allah mengajarkan 
kepada Nabi Muhammad SAW untuk mediasi-mediasi yang tiada duanya 
untuk menggerakkan orang-orang Islam agar bisa suka membelanjakan 
harta, dan menjaga diri agar tidak menjadi orang kikir.  

Mediasi-mediasi tersebut merupakan tema yang akan dibahas dalam 
buku ini. 
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Sepuluh Tips Agar Anda Bisa Suka 
Membelanjakan Harta di Jalan Allah  

1. Balasannya adalah Surga! 

Allah menjadikan surga sebagai balasan bagi orang yang suka 
menafkahkan harta. Sebagai sebuah misal, Allah SWT berfirman,  
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“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 
Ali ‘Imrân: 133-134) 

Karakter orang-orang yang bertakwa yang pertama pertama yang 
disebutkan dalam ayat di atas, bahwa mereka suka menafkahkan hartanya, 
baik di waktu lapang maupun sempit. Ibnu Katsir berkata, “Yang dimaksud 
dengan waktu lapang dan wakut sempit, adalah dalam keadaan suka atau 
duka, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak berdaya, baik 
dalam kondisi sehat maupun ketika sakit… dan dalam kondisi apa pun.” 

Tampak dengan jelas, bahwa saya mengalami kesulitan yang amat 
sangat untuk memahami hakikat surga. Surga merupakan ungkapan yang 
mengadung perbuatan yang mengangumkan dalam diri para sahabat Nabi; 
mereka mencicipi rasa sakit untuk mendapatkan surga, dan mereka 
menikmati kematian demi mendapatkan surga.  

Kita sering mendengarkan kata-kata “surga”; tidak terjadi dalam hati 
kita apa yang terjadi di hati para sahabat; Kita harus berhenti sejenak 
menghayati diri kita, kemudian mengetengahkan pertanyaan kepada diri 
kita, “Kenapa bisa demikian?”  ‘Umair bin Hamam r.a. pernah mendengar 
ayat di atas dalam peperangan Badar. Lalu apa yang dia lakukan? 
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Diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu, dari Anas bin Malik 
r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda pada perang Badar, “Beranjaklah 
untuk mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi.”  

‘Umair bin Hammam al-Anshari berkata, “Surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi?” Kalimat tersebut langsung masuk ke hatinya, bukan pada 
telinganya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Ia.”  

‘Umair berkata, “Hebat, hebat!” 

“Kenapa kamu berkata demikian?” Tanya Rasulullah. 

“Tidak, Demi Allah, ya Rasulullah, saya hanya berharap agar saya bisa 
menjadi bagian dari penghuni surga.” 

“Kamu termasuk bagian dari penghuni surga.”  

Ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW, kemudian dia 
mengeluarkan kurma dari puncak bukit miliknya, kemudian dia memakan 
kurma-kurma tersebut agar dia kuat untuk turun ke medan pertempuran, 
seraya berkata, “Jika saya hidup memakan kurma-kurma ini saya akan 
hidup bertahan lama! Hidup dalam waktu yang cukup lama memishkan 
saya dari surga! ‘Anas min Malik berkata, “Kemudian ‘Umar melempar 
kurma dan barang-barang lain yang dibawanya, lalu dia memerangi 
mereka (orang-orang kafir), hingga dia terbunuh… tempat kembali dia 
adalah surga; bagaimana dia bisa sabar menghadapi hidup?!! 

Saya mencoba flash back terhadap peristiwa Bai’atul ‘Aqabah ats-
Tsâniyah. Renungkanlah sikap yang mengagumkan itu? Diriwayatkan dari 
Imam Ahmad rahimahullahu, dari Jabir r.a., dia berkata, “Kami berkata, 
‘Ya Rasulullah, untuk hal apa kami berbai’at kepada engkau.’ Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Berbai’at untuk mendengarkan dan patuh baik ketika 
sedang malas atau sedang semangat, berbai’att untuk membelanjakan harta 
dalam keadaan suka dan duka, berbai’at untuk melakukan amar makruf 
dan nahi mungkar, dan berbai’at untuk berbuat semata-mata karena Allah.. 
dan janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi anda untuk 
berbuat semata-mata karena Allah, hendaknya kalian berbai’at untuk 
membantuku ketika aku mendatangi kalian, dan hendaknya kalian 
mencegahku dari sesuatu di mana kalian mencegahnya sesuatu tersebut 
untuk melindungi diri kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian…”  

Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW merupakan persyaratan 
yang keras dan berbahaya, serta perjanjian yang berat dan pasti.  

Sebelum mereka berbai’at—sebagaimana disebutkan dalam riwayat 
Ibnu Ishaq—Ibnu ‘Abbas bin ‘Ubadah bin Nadhlah berkata kepada 
kaumnya, demi memberikan pertingatan kepada mereka  akan bahayanya 
bai’at, “Apakah kalian tahu, untuk hal apa kalian berba’iat kepada laki-laki 
ini?”  

“Ia,” jawab mereka.  
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“Kalian berbai’at kepada laki-laki ini untuk memerangi orang merah 
dan orang hitam; jika kalian menganggap bahwa jika harta kalian 
dimusnahkan sebagai musibah, dan jika orang-orang terhormat kalian 
dibunuh dianggap sebagai pembunuhan, apakah kalian akan menyerahkan 
beliau kepada musuh? Maka sejak saat ini; demi Allah jika kalian 
melakukan itu, maka tindakan itu merupakan kehinaan dunia dan akhirat. 
Akan tetapi jika kalian menganggap bahwa hal tersebut sebagai kepatuhan 
kalian terhadap apa yang beliau serukan kepada kalian dengan 
mengorbankan harta dan mengorbankan jiwa orang-orang terhormat, 
maka lindungilah beliau; Demi Allah, tindakan tersebut merupakan 
kebaikan dunia dan akhirat.” 

Mereka berkata, “Kami melindungi beliau dengan mengorbankan harta 
dan mengorbankan jiwa orang-orang terhormat.” Mereka berkata lagi, “Ya 
Rasulullah, apa yang kami dapatkan dengan melakukan hal tersebut?” (Apa 
balasan dari pengorbanan langka ini, beban yang berat, dan kepatuhan 
yang luar biasa?) Rasullah SAW bersabda, “Balasannya adalah surga.” 
Hanya surga! Mereka berkata, “Bentangkan tanganmu.” Beliau 
membentangkan tangannya, kemudian mereka berbai’at kepada Rasulullah 
SAW.” Orang-orang Anshar menjual semua hal yang mereka miliki, baik 
jiwa, harta, ketenangan, keamanan, keluarga, dan rumah. Mereka menjual 
semuanya, untuk membeli satu hal: surga! Kata surga memberikan 
kedinginan dan keselamatan kepada orang-orang Anshar; hati mereka 
tenteram, nurani mereka khusyu’, dan jasmani mereka tenang.  

Peristiwa hijrah ke Madinah terjadi tidak lama setelah peristiwa bai’at 
ini. Masing-masing kita mengetahui seberapa besar pengorbanan orang-
orang Muhajirun demi melindungi dan ikut serta bersama Rasulullah SAW 
dalam peristiwa hijrah, akan tetapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin 
menyebutkan tentang sikap Shuhaib r.a., di saat dia berada dalam 
perjalanan hijrah. Ibnu ‘Abd. Barr menceritakan sebuah kisah, dari Sa’id 
bin Musayyab rahimahullahu, dia berkata,  

Shuhaib pergi hijrah untuk menemui Rasulullah SAW, tiba-tiba 
sekelompok orang-orang musyrik membuntutinya. Shuhaib 
mengeluargakan anak panah dari tabungnya, seraya berkata kepada 
mereka, “Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa saya adalah orang 
yang terpandai di antara kalian dalam memanah. Demi Allah kalian tidak 
akan sempat menyentuh saya, kecuali kalian akan saya panah dengan 
semua anak panah yang ada di tanganku ini, kemudian sisanya akan saya 
bunuh dengan pedang saya ini. Jika kalian menginginkan harta saya, maka 
akan saya tunjukkan tempatnya. Mereka berkata, “Tunjukkan kepada kami 
di mana hartamu, kami tidak akan mengganggumu lagi.” Mereka sepakat 
dengan janji tersebut. Shuhaib menunjukkan tempat harta miliknya kepada 
mereka, kemudian Shuhaib melanjutkan perjalannya hingga bertemu 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Shuhaib, “Abu Yahya, 
jual beli yang kamu lakukan berlaba.” Kemudian Allah menurunkan 
wahyu terkait dengan masalah ini,  
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“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya 
karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada 
hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 207) 

Apakah kalian berpikir? “Jual belinya berlaba.” Bagaimana tidak 
berlaba; dia membeli surga, sebagai barang dagangan Allah yang sangat 
mahal, dengan harta yang dia miliki? Harta adalah sesuatu yang abadi, 
sementara harta merupakan barang yang akan musnah.  

Bagaimana dia tidak beruntung; Allah SWT berfirman,  
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“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. 
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 
dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) 
daripada Allah?” (QS. At-Taubah: 111) 

kemudian pada ayat yang sama Allah SWT berfirman,  
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“Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, 
dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. at-Taubah: 111) 

Respons sahabat terhadap janji Allah untuk memberikan kemenangan 
dan surga sangat cepat dan realistis secepat kedipan mata. Renungkanlah 
reaksi Abu Thalhah al-Anshari terhadap salah satu ayat Al-Qur’an, seperti 
yang akan kita baca dalam hadits berikut ini: 

“Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Anas bin Malik r.a., dia berkata, 
bahwa Abu Thalhah tercatat sebagai orang Anshar yang paling banyak 
mempunyai pohon kurma; harta kekayaan yang paling dia cintai adalah 
kebun kurma “Bairaha’” miliknmya. Bairaha’ berada di depan masjid, suatu 
ketika Rasululullah memasuki kebun tersebut, dan meminum air sedap di 
dalam kebun Bairaha’. Anas berkata, “Ketika turun firman Allah,  ‘Kamu 
sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
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nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.’1 Abu Thalhah 
langsung menghadap Rasulullah SAW, seraya berkata, ‘Ya Rasulullah, 
sesungguhnya Allah SWT berfirman, ‘Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 
yang kamu cintai.’; sementara harta yang paling saya sukai adalah Bairaha’, 
saya sedekahkan Bairaha’ semata-mata karena Allah, dan saya berharap 
semoga Bairaha’ menjadi kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Ya 
Rasulullah, letakkanlah Bairaha’ di tempat di mana Allah akan 
melihatkanmu. Rasulullah SAW bersabda, “Hebat! Ia adalah harta yang 
berlaba! Ia adalah harta yang berlaba! Saya telah mendengar apa yang 
kamu katakan, menurutku hendaknya kamu memberikan Bairaha’ kepada 
kerabat terdekatmu.” Abu Thalhah berkata, “Ya Rasulullah, saya siap 
melakukannya.” Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikan Bairaha’ 
kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya. 

Begitulah Abu Thalhah menghadapi janji Tuhannya dengan tulus dan 
transparan, tanpa mengulur-ulur waktu demi mencari harta yang paling 
dia cintai (kebunnya!!), dan langsung mempersembahkannya untuk 
Tuhannya dengan satu kata! Perilaku seperti ini tidak aneh dalam etika 
para sahabat, tidak juga tindakan cekatan seperti yang dilakukan Abu 
Thalhah. Yang terbayang di depan mereka adalah surga dengan segala 
kenikmatan yang ada di dalamnya, mereka akan senantiasa melihatnya, 
menyertai setiap ungkapan, perbuatan, dan pengorbanan mereka. 

Tahukah Anda, Apakah Surga itu? 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu dari Mughirah bin 
Sya’bah r.a., dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Nabi Musa a.s. 
bertanya kepada Tuhannya, ‘Level apa, tempat paling rendah bagi 
penghuni surga?’ Allah menjawab, ‘Level seorang laki-laki yang datang 
setelah penghuni surga yang lain dipersilakan masuk ke surga, lalu 
dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke surga.’  

Lalu dia berkata, ‘Ya Tuhanku… kenapa bisa demikian, sementara 
manusia menempati tempat mereka dan mengambil bagian mereka?!’  

‘Apakah kamu tidak mau mempunyai seperti kekuasaan seorang raja di 
dunia?’  

‘Ya Tuhanku, saya mau?’ 

‘Kamu mendapatkan itu, dan yang serupa, dan yang serupa, dan yang 
serupa dan yang serupa!  

Untuk yang kelima kalinya dia berkata, ‘Saya rela, ya Tuhanku.’ 

‘Ini untukmu dan sepuluh kali lipatnya! Dan kamu mendapatkan apa 
yang diinginkan oleh hawa nafsumu dan yang enak dipandang oleh 
matamu! 

                                                      
1 QS. Âli ‘Imrân: 92.  
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‘Saya rela, ya Tuhanku.’ 

Kemudian Musa bertanya lagi, ‘Ya Tuhanku, level apa, tempat paling 
tinggi bagi penghuni surga?’  

‘Level orang-orang yang Aku kehendaki, yang Aku tanam karamah 
mereka atas kekuasaan-Ku, lalu Aku menyempurnakan karamah tersebut; 
tempat tersebut belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh 
telinga, dan belum terdetak dalam hati manusia.” Rasulullah SWT 
bersabda, hal ini sesuai dengan firman Allah,  

Ÿξ sù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’Å∀ ÷z é& Μ çλm; ⎯ÏiΒ Íο §è% &⎦ ã⎫ôã r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪     

“Tak seorang pun mengetahui berbagai ni'mat yang menanti, yang 
indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka 
kerjakan.” (QS. as-Sajdah: 17) 

Hal ini bukan berarti seorang muslim menyepelekan upayanya untuk 
mendapatkan surga dengan hanya berharap level surga paling rendah, 
bahkan dia dituntut agar semangat dan sungguh-sungguh untuk mencapai 
level surga paling tinggi: al-Firdausu al-A’lâ, seiring dengan sabda 
Rasulullah SAW,  

“Jika kalian memohon kepada Allah agar bisa masuk surga, maka 
memohonlah agar bisa masuk surga Firdaus.”  

Ya Allah, kami memohon kepadamu agar bisa masuk surga Firdaus.. 

Berbicara tentang surga tidak akan ada henti-hentinya. Kita harus 
mereview pengetahuan, kehidupan, dan perilaku kita jika dihadapkan 
dengan surga. Saya sangat yakin bahwa jika surga terasa berat di dada kita, 
maka upaya untuk mendapatkannya akan lemah. Hanya Allah yang bisa 
memberikan pertolongan.  

2. Antara Shalat dengan Menafkahkan Harta 

Allah sering menyebutkan secara bersamaan antara shalat dengan 
menafkahkan harta di dalam Al-Qur’an… Sudah menjadi maklum, bahwa 
shalat merupakan tiang agama; shalat adalah ibadah terpenting dalam 
Islam. Oleh karena itu, menafkahkan harta di jalan Allah mengambil posisi 
di hati orang mukmin di dekat posisi shalat.  

Renungkanlah firman Allah,  

¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# t,Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇®∪   #sŒÎ) çµ¡¡tΒ •¤³9$# $ Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪   #sŒÎ)uρ çµ ¡¡tΒ çösƒ ø: $# 
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“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. 
Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia 
mendapat kebaikan ia amat kikir.” (QS. al-Ma’ârij: 19-21)  

Manusia diciptakan dengan mempunyai karakter asasi: berkeluh kesah, 
kikir, dan amat kikir. Setelah Allah menyebutkan karakter asasi manusia, 
Allah menyebutkan pengecualian dalam firman-Nya,  

ω Î) t⎦,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊄⊄∪   t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ 4’ n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθßϑ Í← !#yŠ ∩⊄⊂∪     

“Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu 
tetap mengerjakan shalatnya.” (al-Ma’ârij: 22-23) 

Shalat disebutkan terlebih dahulu, kemudian apa yang disebutkan 
setelah itu?.. Allah berfirman,  

š⎥⎪ É‹©9$#uρ þ’ Îû öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& A,ym ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪   È≅ Í← !$¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪   

 “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. 
Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 
apa-apa (yang tidak mau meminta).” (al-Ma’ârij: 24-25) 

Perihal tentang menafkahkan harta disebutkan langsung setelah perihal 
shalat.  

Bahkan, keterkaitan dua perihal di atas, menjadi manhaj hidup para 
sahabat Nabi. Diriwayatkan dari Thabrani, dari ‘Abdullah bin Mas’ud, dia 
berkata, “Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat dan membayar 
zakat. Barangsiapa yang tidak membayar zakat, maka shalatnya sia-sia.” 

Atas landasan inilah, Abu Bakar mempunyai sikap yang tegas 
menghadapi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketika ada beberapa 
kabilah, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, yang murtad dari Islam; di 
antara mereka ada yang hanya murtad karena tidak mau membayar zakat, 
sebagian sahabat ada yang berpendapat bahwa kabilah-kabilah tersebut 
masih sebagai orang Islam selama mereka masih bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhmaad SAW adalah 
utusan Allah. Oleh karena itu, mereka tidak patut untuk diperangi. Abu 
Bakar mempunyai pendapat yang berbeda; Abu Bakar tahu bahwa 
semuanya sepakat bahwasanya orang yang mengingkari shalat maka dia 
adalah orang kafir. Abu Bakar mengamati bahwa Allah menyebutkan 
secara bersamaan antara shalat dengan zakat (infak) dalam banyak tempat 
di Al-Qur’an, oleh karena itu dia berkata, “Saya tidak membeda-bedakan 
dua hal yang disebutkan secara bersamaan oleh Allah SWT.” Perhatikanlah 
fikih! Jika hukum mengingkari shalat adalah kafir, sementara Allah sering 
menyebutkan shalat dan zakat secara bersamaan, maka mengingkari zakat 
juga kafir.  

Yang perlu kita pahami bahwa penyebutan shalat dengan infak secara 
besamaan, tidak ada bandingannya ketika shalat disebutkan secara 
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bersamaan dengan hal lain. Hal ini sebagai anjuran kepada orang mukmin 
untuk memperhatikan perihal infak dan melatih diri untuk melakukannya.  

3. Mengapa Engkau Tidak Menangguhkanku?   

Di antara sarana memberikan support untuk membelanjakan harta 
adalah: mewanti-wanti untuk tidak menangguhkan dan tidak mengulur-
ulur waktu. Ini Permasalahan yang sangat berbahaya. Setan tidak 
mendatangi orang-orang yang saleh dengan bekrkata, ”Kalian tidak boleh 
memberikan harta kalian kepada orang-orang Palestina!” Akan tetapi dia 
datang dan berkata, “Berikanlah harta kalian besok, atau besok lusa,” atau 
dengan ungkapan, “Berikanlah hartamu setelah kamu membeli ini dan 
itu…”; “Berikanlah hartamu setelah harta kekayaanmu mencapai jumlah 
sekian.” Dengan demikian, berarti setan menggunakan sarana 
penangguhan. Tidak diragukan lagi bahwa sarana ini sangat efektif!  

Simaklah firman Allah SWT yang menganjurkan anda untuk 
mengeluarkan infak,  
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“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara 
kalian; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak 
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 
yang saleh? Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan 
(kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. al-
Munâfiqûn: 10-11) 

Jika terdetak dalam benak anda untuk memberikan harta kekayaan 
kepada keluarga anda di Palestina, maka berikanlah saat ini juga. 
Tentukanlah hari ini juga, antara anda dengan diri anda atau antara anda 
dengan Allah, nominal yang akan anda berikan kepada mereka. Jika anda 
tidak menjaganya di saku anda maka jangan menangguhkannya, sehingga 
jika anda meninggalkan sebelum anda sampai ke rumah anda dan harta 
anda, maka anda akan mendapatkan balasan karena niat tulusmu.  

Bersedekahlah, karena sedekah inilah yang menjamin untuk menambah 
saham kebaikan, sehingga anda menjadi orang yang bahagia, selama-
lamanya! 
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4. Tujuh Ratus, Bukan Sepuluh…! 

Di antara sarana anjuran mengeluarkan infak adalah: pelipatgandaan 
kebaikan dengan cara yang langka. Dalam perbuatan baik atau kebaikan 
kita sudah terbiasa dengan imbalan sepuluh kali lipat dari kebaikan yang 
kita lakukan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,  
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“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) 
sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa 
perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan 
seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak 
dianiaya (dirugikan).” (QS. al-An’âm: 160) 

Dalam konteks infak, permasalahannya berbeda dengan apa yang 
disebutkan dalam ayat di atas. Hal ini, karena manusia diciptakan dengan 
mempunyai karakter mencintai harta. Untuk menafkahkannya perlu 
banyak motivasi dan perlu banyak anjuran. Oleh karena itu, Allah 
menambahkan pahala infak lebih banyak daripada perbuatan baik yang 
lain, hingga mencapai 700 kali lipat.  

Perhatikan firman Allah,  
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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 261) 

Demi Allah, ini merupakan proyek ekonomi yang luar biasa! Jika anda 
menafkahkan 1000 pound untuk penduduk Pelestina maka anda akan 
mendapatkan balasan yang sepadan dengan 700.000 pound! Anda harus 
berpikir… kenapa anda lebih memilih menggunakan uang 1000 pound 
untuk proyek dunia dengan hanya mendapatkan keuntungan 1000 pound, 
kenapa anda tidak lebih memilih untuk proyek Rabbani saja sehingga anda 
mendapatkan 700.000 pound. Padahal proyek yang pertama, proyek dunia, 
adalah proyek yang tidak ada jaminannya. Sementara proyek yang kedua, 
proyek rabbani, adalah proyek yang terjamin dan pasti mendapatkan laba?! 
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Pikirkan baik-baik! Syukurlah anda masih hidup, sehingga anda masih 
mempunyai kesempatan untuk menginvestasi dan menanam saham.  

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah r.a., 
dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda,  

“Sesungguhnya Allah menerima sedekah, lalu Dia mengambilnya 
dengan tangan kanan-Nya kemudian dia menumbuhkembangkannya 
untuk salah seorang di antara kalian, seperti kalian 
menumbuhkembangkan anak kuda, anak sapi, atau anak unta 
miliknya, sehingga satu suapan saja bisa menjadi besar seperti 
gunung Uhud!” 

5. Hai Bilal, Sedekahkanlah! 

Manusia memposiskan harta sebagai sarana untuk menutupi 
kebutuhan dan untuk mempermudah kesulitan hidup, oleh karena itu 
manusia menggandrungi dan mencintai harta. Manusia tidak berharap 
pada suatu hari dia memerlukan harta untuk dinafkahkan lalu dia tidak 
menemukannya, dia berharap dia bisa mencukupi dirinya sendiri dan 
orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya.  

Allah SWT mengobati masalah ini dalam jiwa, pada saat Allah 
mengajari anda bahwa Allah yang akan memberikan nafkah kepada anda, 
jika kalian menafkahkan harta di jalan-Nya! Lalu kenapa anda harus takut, 
sementara Allah sudah berjanji untuk memberikan sebaik-baik ganti 
terhadap infak yang anda keluargakan? Apakah anda tidak mengetahui-
Nya? Allah adalah Pemilik langit dan bumi. Seluruh pembendaharaan-
pembendaharaan langit dan bumi, berada dalam genggaman-Nya.  

Anda lebih memilih mana antara: anda mengurusi langsung semua 
urusan anda, atau Allah yang mengurus semua urusan anda, dengan 
kukuasaan, kedermawawanan, dan kelapangan karunia-Nya? 

Cermatilah firman Allah, yang memberikan ketenangan bagi anda 
dengan memberikan ganti terhadap apa yang telah anda nafkahkan,  

!$ tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ⎯ÏiΒ &™ó© x« uθ ßγ sù …çµàÎ= øƒ ä†   

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya.” (Sabâ’: 39)  

Benar, Allahlah yang memberikan ganti; Allah Mahalapang dan Maha 
Mengetahui.  

Renungkanlah hadits qudsi dan anjuran Tuhan tentang pemberian 
ganti: 

Diriwayatkan dari Bukhari, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah 
SAW bersabda,  
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“Allah SWT berfirman, ‘Hai anak Adam, berikanlah nafkah, niscaya 
kamu akan dinafkahi.”  

Subhanallah! Jika kalian memberikan nafkah kepada penduduk 
Palestina, penduduk Irak atau penduduk negara yang lain, maka Allah akan 
memberikan nafkah kepada anda. Apakah anda tidak mau jika Allah yang 
memberikan nafkah kepada anda? 

Atas pemahaman yang mendalam ini, Rasulullah SAW mendidik para 
sahabat beliau; sehingga diri mereka senang untuk berbuat sepenuh hati di 
jalan Allah, dan tangan mereka dermawan untuk bersedekah. Rasulullah 
melihat Bilal r.a. mempunyai simpanan makanan, seketika beliau bersabda 
kepada Bilal, “Hai Bilal, sedekahkanlah… jangan sekali-kali kamu takut 
bahwa Dzat yang bersemayam di ‘Arsy akan melakukan pengurangan.”2 

6. Harta yang Tidak Pernah Berkurang 

Rasulullah SAW yang dikenal dengan kejujurannya bersumpah bahwa 
sedekah tidak akan membuat harta anda berkurang. Dengan kata lain, 
bahwa harta yang anda nafkahkan akan mendapatkan ganti di dunia 
sebelum mendapatkan gantinya di akhirat kelak, bisa berupa harta yang 
akan datang kemudian atau dengan cara menghilangkan sesuatu di tempat 
anda akan menafkahkan hartamu dengan pasti. Orang-orang Islam tidak 
menunggu sumpah Rasulullah untuk mempercayai beliau, akan tetapi 
beliau bersumpah atas sesuatu yang senantiasa membuat hati beberapa 
umat Islam bergelimang keraguan. Sumpah Rasulullah untuk menguatkan, 
dan sebagai anjuran kepada umat Islam yang hatinya masih dihinggapi 
keraguan.  

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia mengakui bahwa hadits ini adalah 
hadits hasan shahih, diriwayatkan juga oleh Ahmad, dari Abu Kabsyah bin 
Sa’ad an-Nari, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda,  

“Aku bersumpah atas tiga hal, dan aku menyampaikannya kepada 
kalian dengan sungguh-sungguh, maka peliharalah: harta seorang 
hamba tidak akan berkurang karena disedekahkan…” 

Inilah tiga hal pertama di mana Rasulullah bersumpah atasnya dengan 
yakin, seraya beliau bersabda,  

“Dan tidak ada balasan bagi seorang hamba yang dianiaya lalu dia 
bersabar kecuali Allah akan menambah dia semakin mulia. Dan tidak 
ada balasan bagi seseorang yang membuka pintu permasalahan, 
kecuali Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran.” 

Seluruh yang disebutkan dalam hadits di atas memerlukan keyakinan 
yang mendalam dan akidah yang tidak sembarangan.  

                                                      
2 Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir, dari Bukhari. 
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Apakah dalam hati masih terdapat keraguan? Masihkah di antara kita 
ada yang tergila-gila dengan harta? Jika permasalahannya demikian, maka 
anda memerlukan sarana anjuran Rabbani yang ketujuh: 

7. Pinjaman yang Baik 

Dalam konteks memberikan motivasi untuk pembelanjaan harta, Al-
Qur’an menggunakan redaksi yang sangat indah, yang tidak sempat 
terbayangkan oleh manusia, dan mereka tidak pernah meramalkannya. 
Perhatikan Kitab Tuhanmu, bagaimana ia memanggilmu dan memanggil 
orang lain selain dirimu dengan ramah dan santun, 
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“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 
kepada-Nya-lah kalian dikembalikan.” (QS. al-Baqarah: 245) 

Mahasuci Engkau, ya Allah! Betapa Engkau sangat dermawan! Harta 
adalah milik Engkau, budak adalah budak-Mu, kemudian Engkau—
Mahasuci Engkau—meminta pinjaman kepada kami dari harta-Mu? Jika 
kami memberikan pinjaman harta kami kepada Engkau, Engkau 
melipatgandakan pembayarannya kepada kamidengan lipat ganda yang 
banyak?! Mahasuci Allah! Sungguh, Tuhan yang mempunyai sifat-sifat 
seperti ini memang pantas untuk disembah, pantas untuk dicintai, pantas 
untuk dihormati, dan pantas untuk dimuliakan!  

Ayat di atas benar-benar luar biasa, dan redaksinya sangat 
mengagumkan. Seperti halnya kita mengagumi ayat di atas, para sahabat 
juga mengaguminya. Akan tetapi lihatlah kekaguman yang positif berikut 
ini: 

Diriwayatkan dari Thabrani, dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a., dia 
berkata, bahwa ketika ayat di atas turun Abu Dahdah al-Anshari berkata, 
“Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menginginkan dari kita untuk 
memberikan pinjaman?” 

“Benar, wahai Abu Dahdah,” jawab Rasulullah. 

Lalu Abu Dahdah berkata, “Ya Rasulullah, perlihatkan tanganmu 
kepada saya.” 

‘Abdullah bin Mas’ud berkat: Abu Dahdah menggenggam tangan 
Rasulullah, seraya berakata, “Saya ingin meminjamkan kebun dan tanah 
saya kepada Allah SWT.” 
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‘Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan bahwa di kebun Abu Dahdah 
terdapat 600 pohon kurma. Pada saat itu, Ummu Dahdah dan keluarganya 
berada di kebun itu. Seketika Abu Dahdah memanggilnya, “Ya Ummu 
Dahdah!” 

“Saya memenuhi panggilanmu,” jawab Ummu Dahdah. 

“Keluarlah dari kebun ini, karena saya telah meminjamkan kebun ini 
kepada Tuhanku, Allah SWT,” pinta Abu Dahdah. 

Sungguh, pemberian yang disampaikan dengan dermawan, dan 
keputusan yang tegas! Abu Dahdah al-Anshari mempersempahkan 
pemberian dengan cara yang mengagumkan.  

Diriwayatkan dari Imam Muslim, dari Jabir bin Samrah r.a., dia 
berkata, “Ketika Rasulullah SAW beranjak dari jenazah Abu Dahdah r.a., 
beliau bersabda, ‘Berapa banyak pelepah kurma yang tergantung di surga, 
khusus disediakan untuk Abu Dahdah.’” Berapa banyak ranting pohon 
kurma yang disediakan untuk Abu Dahdah di surga! 

Imam Nawawi menyebutkan faktor hal tersebut dalam Syarhu an-
Nawawi li Sahîhi Muslim: 

Ada seorang anak yatim mengadu kepada Abu Lubabah tentang pohon 
kurma, tiba-tiba pemuda menangis. Nabi Muhammad SAW bersabda 
kepada Abu Lubabah, “Berikanlah pohon kurma itu kepada pemuda itu, 
niscaya kamu akan mendapatkan pelapah pohon kurma di surga.”  

Abu Lubabah berkata, “Tidak.”  

Abu Dahdah mendengar perkataan tersebut, kemudian dia membeli 
kebun tersebut dari Abu Lubabah untuk diberikan kepada anak yatim. 
Kemudian Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah SAW, apakah saya akan 
mendapatkan pelapah pohon kurma di surga jika saya memberikan kebun 
itu kepada anak yatim? Beliau bersabda, “Ia, kamu akan mendapatkannya.” 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda,  

“Berapa banyak pelepah kurma yang tergantung di surga, khusus 
disediakan untuk Abu Dahdah.” 

Lama-lama, Abu Dahdah dan pemuda meninggal dunia, kebun dan 
pohon kurma musnah. Lalu, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah pelapah 
pohon kurma yang disediakan untuk Abu Dahdah di surga. Allah SWT 
berfirman,  
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“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah 
adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada 
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orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan.” (QS. an-Nahl: 96) 

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok, antara reaksi Abu Dahdah 
dan reaksi orang-orang Yahudi ketika turun ayat,  

⎯̈Β #sŒ “ Ï%©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym …çµ xÏè≈ŸÒ ãŠsù ÿ…ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο uÏWŸ2 4 

ª!$#uρ âÙ Î6 ø)tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ Ïµ øŠs9Î)uρ šχθ ãèy_ öè? ∩⊄⊆∈∪     

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 
kepada-Nya-lah kalian dikembalikan.” (QS. al-Baqarah: 245)  

Ketika ayat di atas turun, orang-orang Yahudi berkata, “Hai 
Muhammad, Tuhanmu miskin ya, Dia masih memerlukan pinjaman dari 
hamba-hamba-Nya?” 

Perhatikanlah budi pekerti mereka yang kurang ajar, kata-kata mereka 
yang kasar, dan perbuatan mereka yang tidak beradab! Kemudian Allah 
menurunkan wahyu-Nya,  
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“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang 
mengatakan, ‘Sesunguhnya Allah miskin dan kami kaya.’ Kami akan 
mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh 
nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan 
(kepada mereka), ‘Rasakanlah olehmu adzab yang membakar.’” (Âli 
‘Imrân: 181) 

Jiwa-jiwa yang sakit seperti itu tidak meungkin bisa melihat keagungan 
hikmah dan kedermawanan Tuhan di balik dimintanya orang-orang 
mukmin untuk memberikan pinjaman yang baik. Sebenarnya Allah 
mengangkat banyak hal dari urusan hamba-hambanya, di saat Allah 
menjadikan infak mereka di jalan Allah sebagai pinjaman yang baik yang 
diminta oleh Allah kepada mereka untuk memberikan pinjaman, padahal 
hanya Allahlah Pemilik karunia dan pemberian; padahal Allah tidak 
membutuhkan hamba-hamba-Nya, justru hamba-hamba-Nyalah yang 
memerlukan Allah.  

Allah SWT Maha Mengetahui betapa jiwa manusia tergila-gila dan 
mencintai harta. Oleh karena itu, Allah santun dan bersikap ramah kepada 
hamba-hamba-Nya dalam masalah ini, dengan memberikan gambaran 
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penafkahan mereka di jalan-Nya, dengan gambaran sebagai pinjaman yang 
baik.  

Atas pemahaman ini, maka seorang mukmin tidak bisa berbuat apa pun 
kecuali merasa malu kepada Tuhannya, dan banyak mempersembahkan 
pemberian dan infak di jalan yang diridhai Tuhannya. 

Kepekaan para sahabat Rasulullah sangat dalam terhadap makna ini 
(makna pinjaman Allah). Ada ayat lain yang mampu mengetuk dan 
menyeru mereka untuk melakukan hal yang sama,  
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“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat 
dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah 
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?” (at-Taubah: 104) 

Mereka mempunyai keyakinan bahwa sedekah yang mereka keluarkan 
akan diterima oleh Allah sebelum diterima oleh orang fakir.  

8. Antara Janji Karunia dan Janji Kemiskinan 

Allah menjadikan infak di jalan-Nya sebagai ujian yang menentukan, di 
mana anda harus memilih apakah anda mau menuruti janji Allah atau 
mengikuti janji setan.  

Allah SWT berfirman,  
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“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan 
menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan 
untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 268) 

Di manakah yang akan anda percayai: Allah meminta pinjaman harta 
kepada anda untuk diberikan kepada Palestina, tiba-tiba ada setan datang 
seraya berkata, “Kamu tidak usah terlalu banyak mengeluarkan infak; 
sehingga kamu tidak menjadi orang miskin, karena kamu masih 
memerlukan ini dan itu.., di sana masih ada makanan dan minuman yang 
harus kamu beli, masih ada rumah dan mobil yang belum kamu beli, kamu 
masih perlu rekreasi dan berjalan-jalan, ada istri dan anak-anak yang 
harus kamu kasih nafkah. Setan membuat permasalahan menjadi rumit, 
sehingga kamu merasakan hal itu sebagai sebuah beban yang sangat berat, 
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dan anda lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Allah berjanji 
kepada anda untuk memberikan ganti lebih baik dari apa yang telah kamu 
nafkahkan, di dunia dan di akhirat, Allah akan memberikan keberkahan 
dalam harta dan keluargamu, dan Allah melipatgandakan pembayaran 
kepadamu dengan lipat ganda yang banyak. Lebih dari semua itu, Allah 
akan melimpahkan rahmat dan ampunan, dan akan memberikan surga dan 
kenikmatan! Anda harus melakukan perbandingan yang cekatan di hati 
anda, seperti kecekatan yang dilakukan oleh Abu Dahdah; karena hari akan 
berlalu, anda akan meninggal dunia, harta akan musnah, dan penduduk 
Palestina akan binasa. Tidak ada yang kekal kecuali apa yang ada di sisi 
Allah. Dahulukanlah sesuatu yang kekal dan abadi daripada sesauatu yang 
fana’ dan akan musnah.  

9. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Mau Bersedekah 

Sebagaimana Islam sangat perhatian dalam memotivasi jiwa untuk 
mendermakan hartanya dan mensucikan dirinya dari kekikiran, maka 
dalam mendidik jiwa Islam menggunakan cara lain yang yang menarik 
yang tidak mungkin bisa dilupakan; Islam memberikan penjelasan bahwa 
berjihad dengan harta bukanlah sampingan, yang bisa dilalaikan atau 
ditinggalkan oleh manusia kapan saja dia mau. Jihad dengan harta 
merupakan etika islami yang orisinil, yang derajatnya bisa sampai pada 
derajat fardhu atau bahkan kadang termasuk bagian dari pada rukun—
seperti halnya zakat. Jihad dengan harta, selain dalam level fardhu, menjadi 
simbol indikatif daripada jiwa seorang muslim, dan sebagai motivasi yang 
sangat penting terhadap kehidupan dan keamanan masyarakat muslim.  

Diriwayatkan dari Thabrani, dari ‘Ali r.a., dia berkata, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda,  

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang muslim yang 
kaya untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang bisa 
melapangkan orang-orang muslim yang fakir. Orang-orang yang 
fakir tidak akan mampu berjihad ketika mereka lapar dan tidak 
mengenakan pakaian, kecuali dengan apa yang dilakukan oleh 
orang-orang kaya mereka. Ingatlah, sesungguhnya Allah akan 
menghisab mereka dengan hisab yang amat sangat, dan akan 
menyiksa mereka dengan siksa yang amat pedih.”  

Orang-orang yang kaya tidak akan berhasil dengan harta yang mereka 
miliki, selama masih ada orang-orang fakir yang kelaparan dan tidak 
mempunyai pakaian.  

Diriwayatkan juga oleh Bukhari, dari Abu Sa’id al-Khudri, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah pergi ke mushalla pada hari Idul Adha atau 
Idul Fitri, kemudian beliau melewati sekelompok kaum perempuan seraya 
beliau bersabda,  

“Wahai kaum perempuan, hendaknya kalian bersedekah, karena 
saya melihat mayoritas penghuni neraka adalah dari golongan 
kalian.” Mereka berkata, “Ya Rasulullah, kenapa bisa begitu?” Beliau 
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bersabda, “Karena kalian suka memaki-maki, dan suka mengingkari 
kebaikan suami kalian.” 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim,dhaif ari Abu Hurairah r.a., dia 
bekata, bahwa Rasulullah SAW bersabda,  

“Tidak ada balasan yang akan diberikan kepada orang yang 
mempunyai emas dan perak, yang dia tidak mau mengeluarkan 
zakatnya, kecuali dia akan dibuatkan untuknya papan dari api pada 
hari Kiamat, kemudian papan tersebut dipanaskan di api neraka, 
untuk kemudian dijadikan alat setrika untuk menyetrika pinggul, 
kening, dan punggung orang tersebut. Jika papan tersebut sudah 
mulai dingin, maka akan kembali dipanaskan selama satu hari, yang 
lamanya kira-kira lima puluh ribu tahun, hingga dia diberikan 
keputusan akhir di depan hamba-hamba Allah yang lain, pada saat 
itu dia melihat jalannya: apakah dia akan ke surga ataukah dia ke 
neraka.” 

Dikatakan kepada Rasululullah, “Bagaimana dengan orang yang 
memiliki unta?” Beliau bersabda,  

“Begitu juga tidak ada balasan bagi orang yang mempunyai unta, 
yang tidak mau mengeluarkan zakatnya—yaitu menyedakahkan 
susunya ketika sudah tiba saatnya diperas—kecuali dia akan 
dibentangkan di dasar neraka yang luas, di mana bentuk unta 
tersebut lebih besar daripada ketika masih ada di dunia; Tiada seekor 
unta pun yang tertinggal; Unta-unta tersebut akan menginjak 
dengan tapak kakinya, dan akan menggigitnya. Setiap awal 
rombongan unta itu selesai melewatinya maka akhir rombongan 
unta akan kembali menginjaknya lagi, dalam sehari, yang lamanya 
kira-kira lima puluh ribu tahun, hingga dia diberikan keputusan 
akhir di depan hamba-hamba Allah yang lain, pada saat itu dia 
melihat jalannya: apakah dia akan ke surga ataukah dia ke neraka.” 

Dikatakan kepada Rasulullah, “Bagaimana dengan orang yang memiliki 
sapi dan kambing?” Beliau bersabda,  

“Begitu juga tidak ada balasan bagi orang yang memiliki sapi dan 
kambing, lalu dia enggan mengeluarkan zakatnya, kecuali akan 
dibentangkan pada hari Kiamat di dasar neraka yang luas. Tidak 
seekor pun sapi dan kambing yang dia miliki yang tertinggal.. Tidak 
ada yang bengkok tanduknya, yang tidak bertanduk, dan tanduknya 
yang patah. Sapi atau kambing itu akan menghantam dia dengan 
tanduknya, dan akan menginjak dia dengan kakinya. Setiap awal 
rombongan sapi itu selesai melewatinya maka akhir rombong sapi 
akan kembali menginjaknya lagi, dalam sehari, yang lamanya kira-
kira lima puluh ribu tahun, hingga dia diberikan keputusan akhir di 
depan hamba-hamba Allah yang lain, pada saat itu dia melihat 
jalannya: apakah dia akan ke surga ataukah dia ke neraka.” 

Dikatakan kepada Rasulullah SAW, “Bagaiama dengan orang yang 
memiliki kuda?” Beliau bersabda,  
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“Kuda itu ada tiga macam: Ia bisa membuat seseorang memperoleh 
dosa, bisa menjadi pelindung seseorang, dan bisa membuat seseorang 
mendapatkan pahala. Kuda yang bisa membuat seseorang 
memeperoleh dosa, jika orang tersebut mengikat unta itu karena 
riya’, sombong, dan untuk memusuhi umat Islam, maka kuda itu 
hanya membuat orang tersebut mendapatkan dosa; Kuda yang 
menjadi pelindung bagi orang yang memeliharanya, jika kuda 
tersebut dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah, kemudian dia 
tidak melupakan hak Allah baik dalam memberikan pelayanan 
terhadap kuda tersebut ataupun dalam membagi-bagikan hasil 
rampasan perang; Sedangkan kuda yang bisa membuat seseorang 
mendapatkan pahala adalah kuda yang dia gunakan untuk berjihad 
di jalan Allah untuk membela orang-orang Islam, lalu dia biarkan 
kuda tersebut di kebun atau tempat yang hijau: apa yang dimakan 
oleh unta di kebun tersebut maka akan dicatat sebagai kebaikan 
sebanyak jumlah rumput yang dimakan, dan kotorannya juga dicatat 
sebagai kebaikan untuknya. Kemudian jika tali kendalinya putus 
kemudian kuda itu lari hingga hampir mencapai—atau lebih—satu 
mil, maka bekas dan kotorannya akan dicatat sebagai kebaikan 
untuknya. Jika orang tersebut membawa kuda itu lewat di pinggir 
sungai, lalu kuda itu minum air sungai tersebut, padahal dia tidak 
sengaja memberinya minum, maka Allah akan mencatat kebaikan 
untuknya sebanyak jumlah tetesan air yang diminumnya.” 

Dikatakan kepada Rasulullah, “Bagaimana dengan orang yang memiliki 
himar?”Beliau bersabda, “Saya tidak mendapatkan wahyu yang khusus 
menjelaskan tentang himar, kecuali ayat berikut ini yang mencakup 
masalah himar,  
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‘Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula.’” (QS. az-Zalzalah: 7-8) 

Perhatikan peringatan yang menakutkan dalam hadits berikut ini; 
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Ahnaf bin Qais, dia berkata, “Saya 
berada di tengah-tengah kelompok orang Quraisy, tiba-tiba ada Abu Dzar 
lewat seraya berkata, “Orang-orang yang suka menimbun harta mendapat 
kabar gembira bahwa punggung mereka akan disetrika, lalu setrika itu 
keluar dari pinggul mereka, dan mereka akan disetrika dari tengkuknya, 
lalu setrika itu keluar dari dahi mereka. Ahnaf berkata, ‘Kemudian Abu 
Dzar menjauh lalu duduk.’ Ahnaf berkata, ‘Saya bertanya, ‘Siapa ini?’ 
Mereka berkata, ‘Ini adalah Abu Dzhar.’ Ahnaf berkata, ‘Saya berdiri 
menghampirinya, seraya saya berkata, ‘Barusan, saya tidak mendengar 
engkau mengatakan sepatah kata pun.’ Abu Dzar berkata, ‘Saya tidak 
mengatakan sepatah kata pun kecuali saya sepatah kata tersebut saya 
mendengarnya dari Nabi mereka SAW. Abu Ahnaf berkata, ‘Saya bertanya, 
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‘Apa yang akan kamu katakan dalam masalah pemberian ini?’ Abu Dzar 
berkat, ‘Ambillah harta itu, karena dalam harta itu terdapat pertolongan 
hari ini. Jika harga pemberian itu harus [mengorbankan] agamamu, maka 
tingglakanlah.’” 

Dengan demikian, para sahabat r.a. melihat harta: kalau tidak sebagai 
pertolongan untuk kehidupan dan menutupi segala kebutuhan-kebutuhan 
hidup, maka untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Karena jika harta 
dijauhkan dari orang-orang yang memerlukannya pada saat mereka 
membutuhkannya, kemudian pemiliknya lebih memilih untuk 
menimbunnya daripada diberikan kepada mereka, maka implikasinya 
sangat berbahaya, sebagaimana yang sudah kita maklum.  

Kami memohon kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari kekikiran 
dan implikasinya.  

Karena implikasi atau sanksi kikir tidak hanya menimpa orang yang 
melakukannya. Implikasi dan malapetakanya menimpa seluruh umat tanpa 
terkecuali! Apakah anda tidak tahu peringatan dari Nabi yang 
menyebutkan tentang sanksi yang pedih yang menunggu masyarakat yang 
tidak mau menunaikan hak Allah dalam harta yang mereka miliki.  

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazzar, dan Baihaqi, dari Ibnu ‘Umar 
r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,  

“Wahai kaum Muhajirin, ada lima perkara jika kalian dicoba dengan 
lima perkata tersebut—saya berlindung kepada Allah mudah-
mudahakan kalian tidak tertimpa lima perkara tersebut—tidak akan 
tersebar suatu kejelekan di kalangan sebuah kaum hingga mereka 
menyebarkannya, kecuali telah populer di antara mereka penyakit 
wabah dan sejumlah penyakit lainnya yang belum pernah menimpa 
orang-orang sebelum mereka; mereka tidak akan mengurangi 
takaran dan timbangan kecuali karena mereka ditimpa paceklik, 
sangat butuh, dan karena perbuatan aniaya penguasa kepada 
mereka; mereka tidak akan menahan (untuk) mengeluarkan zakat 
harta mereka kecuali mereka tidak disirami hujan dari langit, dan 
seandainya bukan karena binatang niscaya mereka tidak akan 
pernah tersirami hujan; mereka tidak mengingkari janji Allah dan 
janji Rasul-Nya, kecuali Allah akan memberikan otoritas kepada 
seorang musuh untuk melawan mereka, sehingga mengambil 
sebagian kekayaan yang mereka miliki; dan tidak ada balasan bagi 
pemimpin mereka yang tidak memutuskan sebuah hukum dengan 
Al-Quran, dan ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, 
kecuali Allah akan menjadikan kesulitan di antara mereka.” 

Derajat sebuah masyarakat, jika di antara mereka ada yang kikir: tidak 
mau mendermakan apa yang mereka miliki, sebenarnya lebih rendah 
daripada binatang. Mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan karunia 
dari Allah SWT, seandainya tidak ada binatang yang hidup dalam satu 
kawasan dengan mereka. 
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10. Ratapan itu Tidak Sama dengan Kematian Anak 

Saudara-saudaraku seagama. Saya sudah menyampaikan kepada kalian 
tentang sembilan hal yang dapat memberikan motivasi kepada kalian untuk 
berjihad dengan harta yang kalian miliki di jalan Allah.  

Beritahukan kepada saya, jika kalian tidak menemukan motivasi-
motivasi yang saya maksud. 

Apakah belum cukup memberikan motivasi kepada kalian kondisi 
saudara-saudara kalian di Palestina? 

Apakah tidak cukup menyadarkan kalian keringat yang menetes di 
tubuh mereka, dan keroncong perut mereka? 

Apakah kalian tidak tersentuh melihat orang-orang yang kehilangan 
keluarganya, dan pemuda yang harus kehilangan sebagian anggota 
badannya? 

Apakah kalian tidak prihatin melihat rumah-rumah yang dirobohkan, 
sedang penghuninya diusir dengan paksa. Apakah kalian tidak prihatin 
melihat sawah pertanian diluluhlantakkan? 

Saudara-saudaraku seagama… 

Kita tidak berbicara dalam tataran teoritis, akan tetapi kita sedang 
berbicara tentang realitas yang memprihatinkan yang sedang menimpa 
saudara-saudara kita di Palestina—juga di negara Islam lainnya—setip pagi 
dan sore.  

Saya tidak mengajak kalian untuk menolong orang-orang yang sedang 
dalam kesedihan yang ada di ujung dunia sana, yang tidak mempunyai 
hubungan apa-apa dengan kalian. Akan tetapi kalian diseru untuk berjihad 
dengan harta kalian untuk membela kehormatan saudara-saudara kalian 
yang ada di Palestina, dan di negara-negara Islam lain yang sedang dijajah. 

Tragedi yang setiap hari mengetuk perasaan kita, harus menjadi 
motivasi untuk membuat orang ringan tangan dan lapang dada.  

Tragedi ini merupakan motivasi yang kesepuluh untuk melakukan jihad 
dengan harta. Lengkaplah sudah sepuluh hal yang dapat motivasi seorang 
muslim untuk melakukan jihad dengan harta.  

Inilah salah satu readaksi Al-Qur’an dalam mengobati jiwa yang pelit, 
dan menyampaikan anjuran terhadap permasalahan yang cukup berat 
untuk dilakukan oleh manusia, yaitu permasalahan menyedekahkan harta 
di jalan Allah. Saya yakin bahwa ketika manusia tahu semua yang telah 
saya paparkan di atas, maka kecintaannya kepada harta akan berubah 
menjadi kebencian, dan bagi dia harta tidak lagi menjadi sarana yang bisa 
mendatangkan kebahagiaan.  

Diriwayatkan dari Abu Dzar r.a., bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda,  
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“Aku tidak ingin mempunyai emas sebesar gunung Uhud, yang 
kemudian aku nafkahkan semuanya. Aku hanya menginginkan tiga 
dinar.” 

Maksudnya untuk menutupi kebutuhannya, membayar hutangnya, dan 
untuk menafkahi keluarganya.  

Menafkahkan harta setelah anjuran ini merupakan bagian dari fase 
iman, dan bagian derajat menuju Allah. Di atas derajat ini terdapat derajat-
derajat yang tinggi, yang hanya akan bisa dicapai oleh orang yang diseru 
untuk bersedekah, hingga ke fase cinta bersedekah, kemudian mencari 
sumber-sumber nafkah tersebut, lalu berharap andai dia diberikan 
kemudahan untuk menemukan jalan untuk menyalurkan apa yang dia 
miliki. Pembahasan berikut, mengupas tentang derajat-derajat yang tinggi 
yang disinggung dalam paragraf ini.  



 

Membeli Surga ________________________________________________________________________________  34

Bagian Dari Wahyu “Tabuk” 

Kemarilah, kita bersama-sama menyelami sejarah, kita pergi ke 
perkemahan iman yang abadi: Madinah Munawwarah. Tibalah kita di 
tempat yang lapang, yang ditempati oleh sebaik-baik makhluk Allah, Nabi 
Muhammad SAW. Di samping kanan dan kiri beliau serta di depannya 
terdapat banyak jamamah dari golongan orang-orang yang Allah ridha 
kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.. Nabi menyeru mereka 
untuk mengeluarkan infak dalam rangka menyiapkan tentara yang agung 
dalam kondisi yang akut, suhu udara yang sangat panas, bencana yang silih 
berganti, perjalanan yang jauh, dan membawa bekal yang pas-pasan. 
Tibalah saatnya memanen, akan tetapi tiba pula saatnya pergi. Ini adalah 
penyiapan tentara Tabuk. Kira-kira apa yang mereka lakukan, hingga ayat 
Al-Qur’an turun secara khusus menyinggung tentang mereka,  
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“Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang 
muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti Nabi dalam masa 
kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, 
kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka.” (QS. at-
Taubah: 117) 

Sebelum kita melihat dengan seksama apa yang mereka lakukan, dan 
sebelum kita menikmati kebersahabatan mereka, marilah kita melakukan 
perbandingan yang mengagungkan dan analogi yang langka antara Tabuk 
dengan Palestina! Marilah sama-sama kita mengkhayal dengan tenang… 
seandainya Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, dan beliau 
menyaksikan permasalahan yang terjadi di Palestina saat ini, dan 
permasalahan perang Tabuk pada saat itu… sementara Rasulullah hanya 
mampu mengeluarkan satu pasukan tentara, kira-kira bagaimana sikap 
beliau? Apakah beliau akan memilih Tabuk atau memilih Palestina? Apakah 
beliau akan menyeru umatnya untuk pergi ke Tabuk ataukah menyeru 
mereka untuk pergi ke Palestina? 

1. Pada perang Tabuk, dua utusan Rasulullah terbunuh di negara Syam, 
dalam perjalanan menuju Kaisar. (Yang meninggal hanya dua orang 
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muslim!). Sementara di Palestina, dalam satu tahun saja, orang-orang 
Islam yang meninggal dunia sebanyak 800 orang! 

2. Pada perang Tabuk, tentara Romawi bersiap-siap untuk memerangi 
Rasulullah SAW, namun tidak berhasil memasuki semenanjung Arab, 
mereka hanya memasuki negara Syam, yang saat itu belum menjadi 
negara Islam. Sedangkan di Palestina, tentara Yahudi berdomisili di 
sana dengan berbuat dekil dan kerusakan. Tentara Yahudi benar-benar 
berada di negara Islam, mereka tidak hanya melakukan invasi, akan 
tetapi mereka mengganti penduduk Palestina dengan anak-anak dan 
keluarga mereka dari golongan penduduk Israel.  

3. Pada perang Tahuk, tidak ada satu pun orang Islam yang dipaksa 
keluar dari rumahnya. Sementara di Palestina lebih dari separuh 
penduduk diusir dari rumah mereka! Allah telah menyuruh kita, maka 
kita harus mematuhinya. Allah berfirman,  
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"Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian.” 
(QS. al-Baqarah: 191) 

4. Pada perang Tabuk hanya sekadar intimidasi, dan belum terjadi 
peperangan. Sedangkan di Palestina benar-benar terjadi peperangan 
yang sangat dahsyat. Allah telah menyuruh kita, maka kita harus 
mematuhinya. Allah SWT berfirman,  

(#θ è= ÏG≈s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# óΟä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ 

š⎥⎪ Ï‰tG ÷èßϑ ø9$# ∩⊇®⊃∪     

 

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi 
kalian,(tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas.” (QS. al-Baqarah: 190) 

5. Di Tabuk tidak terdapat tempat yang suci, akan tetapi terdapat rumah 
orang-orang yang suka berbuat aniaya… rumah kaum Tsamud! 
Sementara di Palestina terdapat masjid Agsha, sebagai masjidil haram 
yang ketiga, pernah menjadi kiblat orang-orang Islam ketika 
mendirikan shalat sebelum berpindah kiblat ke Ka’bah, dan tempat 
tujuan isra’ Rasulullah SAW. Dalam hemat saya, perbedaan menyikapi 
dua permaslahan di atas cukup mencolok. Seandainya Rasulullah SAW 
hidup di tengah-tengah kita, niscaya beliau akan lebih memilih 
Palestina daripada Tabuk; andaikata beliau harus memilih. 
Permaslahan Palestina lebih berbahaya daripada Tabuk, meskipun 
kedua-duanya sama berbahaya.  



 

Membeli Surga ________________________________________________________________________________  36

Perhatikanlah, apa yang dilakukan olah sahabat-sahabat Nabi yang 
terhormat di Tabuk. Dan banyangkalanlah, kira-kira apa yang akan mereka 
lakukan untuk Palestina? 

Pada peristiwa Tabuk, dengan terang-terangan Rasulullah membuka 
pintu tabarru’ ‘berderma’, sehingga sebagian orang-orang Islam saling 
menyeru dengan sebagian yang lain. Orang pertama yang bertabarru’ 
adalah ‘Utsman bin ‘Affan r.a… Utsman membeli surga! ‘Utsman berdiri 
seraya berkata, “Saya akan memberikan seratus unta lengkap dengan 
pelananya fi sabilillah.” 

Melihat tindakan ‘Utsman, Rasulullah sangat senang sekali; Ini adalah 
pemberian yang cukup besar! Kemudian Rasulullah kembali membuka 
pintu tabarru’, ‘Utsman berdiri kembali dan berkata, “Saya akan 
memberikan seratus unta lagi lengkap dengan pelananya fi sabilillah.” 

Rasulullah sangat bahagia melihat tindakan ‘Utsman r.a., hingga beliau 
bersabda, “Setelah hari ini, apa yang dilakukan oleh ‘Utsman tidak akan 
memudharatkan dia!” 

Akan tetapi, apakah ‘Utsman tenang dan tenteram? Lihatlah apa yang 
dia lakukan selanjutnya. ‘Utsman memberikan hadiah unta lagi, hingga 
secara kesuluruhan jumlah hadiah unta yang dipersembahkan untuk 
Tabuk sebanyak tiga ratus unta. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat 
bahwa ‘Utsman memberikan sembilan ratus unta dan seratus kuda! Setelah 
itu ‘Utsman pulang ke rumahnya, mengambil 1000 dinar, yang kemudian 
dibagi-bagikan di rumah Rasulullah SAW. Rasulullah terkagum-kagum 
melihat perbuatan ‘Utsman.  

Sementara Abu Bakar ash-Shiddiq memberikan uang sebanyak 4000 
dirham. Ada seseorang yang mengatakan bahwa, nominal pemberian Abu 
Bakar jauh lebih sedikit dari nominal permberian ‘Utsman bin ‘Affan. 
Namun demikian, pemberian Abu Bakar masih dianggap lebih banyak, 
karena pemberian yang diberikan oleh Abu Bakar adalah seluruh kekeyaan 
Abu Bakar, hingga Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, “Apa yang kamu 
sisakan kepada keluargamu?” Abu Bakar menjawab, “Saya menyisakan 
Allah dan Rasul-Nya kepada mereka.” 

Setelah itu ‘Umar datang dengan membawa separuh harta 
kekayaannya. Itu sudah banyak, bahkan banyak sekali. 

Disusul dengan ‘Abd. Rahman bin ‘Auf dengan membawa 200 ons 
perak. Itu juga jumlah yang banyak! 

Mereka dengan tulus membeli surga! Alangkah murahnya harganya, 
dan alangkah agungnya barang dagangannya?! “Ketahuilah sesungguhnya 
barang dagangan Allah sangat mahal… Ketahuilah sesunggguhnya barang 
dagangan Allah adalah surga.” 

Bahkan kaum perempuan mempersembahkan perhiasan mereka. 
Semuanya ikut andil dan ikut berpartisipasi menyelesaikan permasalhan 
Tabuk. Permasalahan Islam melibatkan seluruh kelompok dan golongan 
umatnya hatta mereka yang fakir, yang hanya memiliki kekayaan yang 
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cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka datang 
membawa satu atau dua takar kurma! Kurma yang sedikit digunakan untuk 
mempersiapkan tentara yang banyak?! Benar, jumlah kurma yang mereka 
persembahkan memang sedikit, tapi itu sudah semua kekayaan yang 
mereka miliki, untuk dimakan oleh tentara selama berhari-hari. Dalam 
pandangan sebagian orang, jumlah kurma yang seperti itu tidak ada 
artinya apa-apa, akan tetapi bagi mereka sangat berarti,  dan juga sangat 
berarti dan sangat banyak dalam pandangan Allah.. hingga orang-orang 
munafik menghina pemberian yang sedeharhana sepeti itu. Lalu turunlah 
ayat Al-Qur`an untuk membela orang-orang fakir yang suka bersedekah. 
Allah SWT berfirman,  
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“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-
orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 
(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk 
disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang 
munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan 
mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih.” (QS. at-Taubah: 
79) 

Allah SWT yang menjawab langsung terhadap hinaan orang-orang 
munafik.  

Orang-orang yang Menangis Datang 

Sekelompok orang-orang mukmin datang menghadap Rasulullah: 
mempersembahkan diri mereka kepada beliau, untuk ikut berperang 
bersama beliau. Mereka adalah orang-orang fakir dan tidak mempunyai 
kekayaan sama sekali, mereka tidak mempunyai unta yang bisa dikendarai, 
dan Rasulullah tidak mempunyai persediaan kendaraan untuk membawa 
mereka. Karena kondisinya yang demikian, Allah SWT memberikan 
dispensasi kepada mereka untuk tidak ikut berperang karena kondisi yang 
tidak memungkinkan. Akan tetapi mereka tidak puas, akhirnya mereka 
menangis karena tidak bisa ikut serta berperang dengan jiwa dan harta! 
Padahal mereka mempunyai udzur syara’ yang disampaikan langsung oleh 
Rasulullah SAW. Akan tetapi, jiwa mereka berkobar untuk berkorban dan 
berjihad, dan berkobar untuk mendapatkan surga! Terkait dengan masalah 
ini, Allah SWT berfirman,  
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“Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka 
datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu 
kamu berkata, ‘Aku tidak memperoleh kendaraan untuk 
membawamu.’ Lalu mereka kembali, sedang mata mereka 
bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak 
memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.” (QS. at-Taubah: 92)  

Sungguh, kelompok manusia yang langka dan mengagumkan! 

Bahkan, perhatikanlah salah seorang di antara mereka, ‘Ulbah bin 
Yazid r.a., beranjak pulang ke rumahnya sambil menangis, ketika matahari 
sudah masuk ke peraduannya dia mendirikan shalat sembari menangis dan 
berdoa, “Ya Allah, Engkau telah memerintahkan untuk berjihad, dan 
Engkau menyukai orang-orang yang berhjihad.. kemudian engkau tidak 
memberikan kepada saya bekal yang bisa saya bawa untuk berjihad 
bersama Rasul-Mu, dan Engkau tidak memberikan kendaraan kepada 
Rasul-Mu, sehingga beliau bisa membawa saya pergi berjihad. Saya akan 
menyedekahkan kepada setiap muslim dengan setiap aniaya yang menimpa 
saya, baik harta, jasmani, maupun kehormatan.” 

Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian tahu dengan apa dia 
bersedekah? Dia menyedekahkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki.. Jenis 
kesusahan seperti ini yang menimpa dia demi saudara-saudaranya, akan 
berubah menjadi kebaikan pada hari Kiamat. Dia sama sekali tidak 
mempunyai harta, tidak juga unta, lalu dia bersedekah dengan sesuatu—
yang merupakan satu-satunya yang dia miliki: menyedekahkan hak dia 
kepada saudara-saudaranya.  

Pada pagi harinya, ‘Ulbah berbaur dengan sahabat yang lain, kemudian 
dia pergi ke tempat shalat untuk mendirikan shalat subuh bersama 
Rasulullah SAW. Usai shalat, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Di mana 
orang yang bersedekah tadi malam?” Tidak ada seorang pun yang berdiri. 
Kemudian beliau bersabda, “Di mana orang yang bersedekah? Berdirilah!” 
‘Ulbah berdiri, dan menginformasikan kepada Nabi tentang apa yang telah 
dilakukan. Beliau bersabda, “Berbahagialah, demi Allah apa yang kamu 
lakukan sudah dicatat sebagai zakat yang dikabulkan.”  
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Bisikan di Telingamu…   

Epilog 

Wahai saudaraku yang berderma untuk Palestina;  

Saudaraku yang merindukan jihad dan surga; 

Saudaraku yang bersedekah di jalan Allah… 

Jadikanlah berderma untuk Palestina sebagai permasalahan yang kokoh 
dalam hidupmu, sebagai aktivitas primer yang anda lakukan setiap hari. 
Tentukanlah nominal yang pasti untuk didermakan ke Palestina dari 
pemasukan harian, bulanan atau musim anda: jangan sampai anda 
menunggu hingga harta terkumpul banyak, sehingga anda akan merasa 
kesulitan nantinya. Bersedekahlah setahap demi setahap untuk melawan 
hawa nafsumu dan setan! 

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 

Anda tidak cukup, hanya bersedekah sendirian. Berikanlah orang lain 
support untuk bersedekah; karena barangsiapa yang membuat perilaku 
baik, maka dia akan mendapatkan pahala perilaku tersebut juga pahala 
orang yang mencotohnya hingga hari Kiamat. Berilah bantuan materi 
anggota keluarga rumah tangga di Palestina setiap bulan. Jika anda tidak 
mampu melakukannya sendiri, maka kumpulkanlah dana dari orang lain, 
dan berilah mereka motivasi untuk bersedekah. Kalian akan mendapatkan 
pahala yang sama.  

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 

Didiklah anak-anak anda agar peduli terhadap permasalahan Palestina 
dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Dunia Islam. Barangsiapa 
yang tidak peduli terhadap  permasalahan orang-orang Islam, maka dia 
bukan bagian daripada mereka. Jika anak anda yang masih kecil datang 
menghadap anda membawa uang satu pound untuk disumbangkan ke 
Palestina, maka terimalah, jangan sampai ditolak. Biasakan mereka untuk 
bersedekah, dan jelaskan kepada mereka dengan gaya bahasa yang 
sederhana tentang kondisi anak-anak Palestina… 

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 

Jadikanlah sehari dalam seminggu untuk Palestina, di mana pada hari 
itu anda memakanan makanan yang sederhana (baca: apa adanya). 
Berikanlah pemahaman kepada istri dan anak-anak bahwa makanan hari 
ini akan dikirim ke Palestina.  
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Permasalahannya bukan seberapa mahal harga makanannya, akan 
tetapi sebagai pelajaran agar seorang mukmin juga bisa merasakan 
penderitaan yang menimpa saudara-saudaranya.  

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah…  

Jika anda atau salah seorang sahabat anda sakit, maka bersedekahlah 
untuk Palestina; karena Rasulullah SAW pernah bersabda, “Obatilah orang-
orang sakit kalian dengan sedekah.” 

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 

Zakat yang anda berikan merupakan hadiah bagi penduduk Palestina, 
bahkan zakat yang anda berikan sangat terpuji; Di antara mereka ada yang 
fakir, ada yang miskin, ada yang mempunyai hutang, dan ada yang 
berjihad di jalan Allah. Kumpulkanlah zakat anda dan zakat orang-orang 
yang anda kenal, kemudian sumbangkanlah ke Palestina! 

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 

Jangan sekali-kali menyebut-nyebut pemberian yang telah anda 
persembahkan, dan jangan pernah mempunyai keyakinan bahwa 
pemberian yang anda berikan merupakan karunia dari anda kepada 
mereka, akan tetapi ketahuilah bahwa pemberian yang anda persembahkan 
kepada mereka merupakan karunia, kehormatan, dan kasih sayang dari 
Allah yang diberikan kepada anda.  

Saya pernah meminta seorang laki-laki, yang bisa dikatakan kaya raya, 
agar mengingat penduduk Palestina dengan cara menyisihkan hartanya. 
Akan tetapi dia bersikap takabbur dan sombong, kemudian mengeluarkan 
tasnya dan dia memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut. Tak lama 
kemudian dia mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak pantas 
dibanggakan, seraya dia berkata dengan ragu-ragu, “Apakah uang ini bisa 
sampai ke Palestina? 

Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah jika 
memberikan rezeki kepada mereka tidak melalui anda, maka Allah akan 
memberikan rezeki kepada mereka melalui orang lain selain anda… jika itu 
yang terjadi maka anda kehilangan kesempatan.  

Ketahuilah, jika anda menafkahkan harta di jalan Allah, maka anda 
akan mendapatkan pahala dan sedekah. Jika anda tidak menafkahkannya di 
jalan Allah, dan anda tidak mempunyai bagian, maka ia akan dinafkahkan 
untuk kepentingan yang lain, jika itu yang terjadi maka anda kehilangan 
pahala dan sedekah.  

Wahai anak Adam. Jangan pernah mengira bahwa rezeki anda akan 
semakin bertambah dengan cara melakukan penimbunan harta. Rezeki 
anda sudah ditentukan jumlahnya dengan pasti, sejak anda masih berada 
dalam kandungan.  

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 
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Jangan pernah berbuat demi mendapatkan pujian orang lain. 
Sesungguhnya keabsahan amal tergantung pada niat. Oleh karena itu, 
tuluskanlah niat anda semata-mata karena Allah. Hendaknya senantiasa 
memperbaharui niat. Ketika berniat jangan pernah menyertakan sekutu 
selain Allah. Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,  
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“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu  dan  kepada 
(nabi-nabi) yang sebelummu. ‘Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), 
niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-
orang yang merugi.’” (QS. az-Zumar: 65) 

Saudaraku yang suka bersedekah di jalan Allah… 

Jangan pernah menunda-nunda; karena sesungguhnya Allah 
mempunyai amal perbuatan yang tidak akan diterima pada malam hari. 
Segeralah bersedekah, seiring dengan munculnya gagasan dalam hati anda. 
Nyawa seseorang terbatas, sementara hari Kiamat pasti datang. Hati-hatilah 
dari hukum penggantian dari Allah, karena sesungguhnya Allah 
mempunyai amal perbuatan yang harus dilakukan: oleh anda atau oleh 
orang lian selain anda. Allah SWT berfirman,  
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“Ingatlah, kalian ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan 
(hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir, 
dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap 
dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kalianlah 
orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kalian 
berpaling niscaya Dia akan mengganti (kalian) dengan kaum yang 
lain; dan mereka tidak akan seperti kalian ini.” (QS. Muhammad: 38) 

Penutup 

Saudaraku, temanku, dan sahabatku seagama… 

Wahai orang yang disukai oleh Allah dan malaikat-malaikat-Nya, 
karena perbuatan dan hati anda, bukan karena tampang dan jasmani 
anda… 
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Wahai orang yang rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, 
Muhammad sebagai nabi dan rasul.. 

Wahai orang yang percaya terhadap janji Allah… sementara janjia 
Allah tidak akan pernah berganti dan tidak akan pernah berubah… 

Apakah anda tidak rindu untuk berjihad dan mati syahid? 

Jika anda tidak bisa melakukannya, apakah anda tidak ingn 
mempersiapkan orang yang hendak pergi berperang atau anda menjaga 
keluarganya? 

Apakah anda tidak rindu untuk mengasuh anak yatim, sehingga bisa 
tersungging senyum di bibirnya? Lalu anda di hari mashsyar berada di 
dekat Rasulullah SAW, sedekat jari telunjuk dengan jari tengah? 

Apakah anda tidak merindukan surga yang luasnya seperti langit dan 
bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka 
yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan suka maupun duka.  

Saudaraku dan sahabatku… 

Jika anda termasuk orang yang kaya, maka ini merupakan bentuk 
syukur terhadap nikmat, dan jika kamu fakir, maka tidak jarang nilai satu 
dirham yang lebih berharga daripada seribu dirham. Ketahuilah, wahai 
saudaraku, bahwa Allah SWT membagikan pekerjaan kepada hamba-
hamba-Nya, dan anda akan mendapatkan bagian yang paling mudah; 
Saudara-saudaramu yang ada di Palestina mengorbankan jiwa dan nyawa 
mereka, sementara anda yang berada di rumah anda yang aman, 
hendaknya mengorbankan harta yang anda miliki! Terimalah dengan 
lapang dada pembagian Allah yang telah ditetapkan kepada anda, berupa 
pekerjaan. Allah tidak akan memberikan cobaan yang sekiranya anda tidak 
mampu memikulnya. 

Saudaraku dan sahabatku… 

Betapa kita hidup di dunia hanya sebentar. Saya khawatir anda ada 
pada suatu malam, tapi anda tidak sempat lagi melihat sang surya terbit 
pada esok harinya, karena ajal telah menjemput anda dengan tiba-tiba—
karena ajal datang selalu datang dengan tiba-tiba—kemudian anda 
berkata,  
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“Ya Tuhan-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku 
sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah 
dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS. al-Munâfiqûn: 10) 

Saya khawatir anda berada pada sebuah kesempatan, di mana anda 
berkata,  
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“Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). Agar aku berbuat amal 
yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.” (QS. al-Mu’minûn: 
99-100) 

Inilah anda, seolah-olah anda kembali. Maka bekerjalah untuk suatu 
hari di mana anda tidak akan bisa kembali lagi pada hari tersebut.  

Saudaraku, temanku, dan sahabatku seagama.. Sampai di sini saja 
perjumpaan kita kali ini, semoga kita akan bisa berjumpa lagi kelak di 
surga. Insya Allah.  

Kemudian kalian akan mengingat apa yang saya katakan kepada kalian, 
saya serahkan seluruh urusan saya kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Cukup ini saja yang bisa saya 
sampaikan. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita.  

 


