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Keutamaan Sedekah Saat Susah
Bismillahirrohmaanirrohiim 
 S e d e k a h  m e m i l i k i  b a n y a k 
keutamaan, apalagi saat susah, dan saat 
wabah corona sedang melanda saat ini, di 
dalam surat Al Balad ayat 11-14 berikut 
menunjukkan keutamaan bersedekah saat 
masa krisis, bencana, dan kebutuhan hidup 
melilit. Itulah yang dimaksud dengan 
memberi makan pada saat dzi mas-ghabah.
Allah Ta'ala berfirman,

ُ ْ َ ْ َْ َ َُّ َ َ ْ َ ََفال اقتحم العقبة (١١) وما أدراك ما العقبة (١٢) فك َ َ ََ َ َ َ ََ َ
ْ َ ْ  رقبٍة (١٣) أو إطعام في یوم ِذي مسغَبٍة (١٤)َ َِ ٍ ْ َ ْ ََ ٌ َ ِ َ

Artinya : “Tetapi dia tiada menempuh jalan 
yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu 
apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? 
( y a i t u )  m e l e p a s k a n  b u d a k  d a r i 
perbudakan, atau memberi makan pada 
hari kelaparan.” (QS. Al-Balad: 11-14).

          Tafsir “pada hari dzi mas-ghabah“

 I b n u  J a r i r  A t h - T h a b a r i 
rahimahullah (224-310 H) menerangkan 
bahwa memberi makan pada hari “dzi mas-
ghabah”, maksudnya adalah pada masa 
kelaparan, ketika makanan menjadi langka, 
di masa semua kebutuhan terfokus pada 
makanan.
 Lihat Tafsir Ath-Thabari, 23:255-256.
 Ibnul Jauzi rahimahullah (508-
597 H) dalam Zaad Al-Masir (9:135), 
beliau menyebutkan perkataan Ibnu 
Qutaibah bahwa mas-ghabah artinya 
menderita kelaparan, kata tersebut berasal 
dari saghiba, yas-ghabu, su-ghuuban, 
artinya ketika lapar.
 Ibnu Katsir rahimahullah (701-
774 H), dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim 
(7:573) menyebutkan pendapat dari Ibnu 
'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa arti 
dari dzi mas-ghabah adalah hari kelaparan 
(dzi ma-jaa'ah). Ibnu Katsir menyatakan 
bahwa pendapat ini dinyatakan pula oleh 
Mujahid, Adh-Dhahak, Qatadah, dan 
selainnya.
 J a l a l u d d i n  A s - S u y u t h i 
rahimahullah (849-911 H) Dalam Tafsir Al-
Jalalain (hlm. 605), mengatakan bahwa 

memberi makan pada hari dzi mas-ghabah 
adalah memberi makan sewaktu terjadi 
bencana kelaparan.
 Syaikh As-Sa'di rahimahullah 
(1307-1376 H) menafsirkan, “Memberi 
makan pada saat keadaan benar-benar lapar 
di mana-mana orang-orang butuh mencari 
makan.” (Tafsri As-Sa'di, hlm. 972)
 Syaikh Muhammad bin Shalih 
Al-'Utsaimin rahimahullah (1347-1421 H) 
menyatakan, “Dzi mas-ghabah berarti 
keadaan penuh kelaparan, bisa jadi karena 
kelaparan melanda, bisa jadi karena hasil 
pertanian dan buah-buahan berkurang, bisa 
jadi pula karena penyakit pada tubuh 
mereka, atau bisa pula ada makanan namun 
tidak mengenyangkan.” (Tafsir Al-Qur'an 
Al-Karim Juz 'Amma, hlm. 220

            Sedekah Saat Susah

 A d a  y a n g  s e d i k i t  d a l a m 
bersedekah, namun pahalanya berlipat. 
Bahkan ada yang pahalanya berlipat ketika 
susah namun masih bersedekah. Ada yang 
bersedekah dengan 1 dirham lalu bisa 
mengalahkan sedekah dengan 100 ribu 
dirham.
 Dari Abu Hurairah dan 'Abdullah 
bin Hubsyi Al Khots'ami, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya 
sedekah mana yang paling afdhol. Jawab 
beliau,

ِجھدُ المقّلْ ِْ ُ َ
Artinya : “Sedekah dari orang yang serba 
kekurangan.” (HR. An Nasai no. 2526. 
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits 
ini shahih)
 Hadits di atas mempunyai beberapa 
tafsiran. Ada ulama yang mengatakan 
maksudnya adalah keutamaan sedekah saat 
susah. Ada yang mengatakan bahwa 
sedekah tersebut dilakukan dalam keadaan 
hati yang senantiasa “ghina” yaitu penuh 
kecukupan. Ada juga yang mengatakan 
maksudnya adalah bersedekah dalam 
keadaan miskin  dan sabar  dengan 
kelaparan. (Lihat 'Aunul Ma'bud, 4: 227)
 Dalam hadits disebutkan,

َّ َّ َ َََ َّ َعن أبي ھرْیرةَ أن رسول ِ� صلى � علْیھ وسلم قالُْ ِ َّ َّ َ َُ َ َ ِ َُ َ َ َََ
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      Mutiara
Hadits

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda :

            Qaul
Salaf

المخلص من یكتم حسناتھ
 كما یكتم سیئاتھ

Ibnu Qoyyim rahimahullahu 
berkata :

“Orang yang ikhlas adalah
 siapa saja yang menyembunyikan 

kebaikan-kebaikannya 
sebagaimana ia 

menyembunyikan segala
 keburukannya.”

(Tazkiyatun Nafs : 17)

لیتق أحدكم وجھھ النار و لو بشق تمرة

والصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ
 الماء النار

“Hendaknya salah seorang 
diantara kalian melindungi 

wajahnya dari neraka, sekalipun 
dengan sebelah biji kurma.”

(HR. Ahmad, shahih)

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda :

“Shadaqah itu memadamkan 
(menghapuskan) kesalahan 

sebagaimana air memadamkan 
api.”

(HR. Ahmad, shahih)
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Tempatkan pada tempat yang selayaknya, karena ada ayat Al-Quran & Hadits

ْ َُ ََ ََ َ ُسبَق ِدرَھم مائة ألف ِدرَھم قالوا وكْیف قال كاَن لرجل َ ِ َ ٍ ْ ِ ِ ٍْ َ ََ َ ٌَ
َ ََ َ ََ َْ ٌ َّ ِِدرَھمان تصدَق بأحِدھما وانطلَق رجل إلى عرض مالھ فأَخذ َ ِ ْ ُ ُ ِ ِْ َ ََ ِ َ َ ِ ِ ََ

ْ َ َ ََْ ِمنھُ مائة ألف ِدرَھم فتصدََّق بھاَ ِ ٍِ ََْ ِ
 Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda, “Satu dirham dapat 
mengungguli seratus ribu dirham“. Lalu ada 
yang bertanya, “Bagaimana itu bisa terjadi 
wahai Rasulullah?” Beliau jelaskan, “Ada 
seorang yang memiliki dua dirham lalu 
mengambil satu dirham untuk disedekahkan. 
Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak 
sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 
seratus ribu dirham untuk disedekahkan.” (HR. 
An Nasai no. 2527 dan Imam Ahmad 2: 379. 
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini 
hasan).

          Apakah Tidak Kontradiksi?
 Sedekah yang paling afdhol adalah 
sedekah ketika orang penuh kekurangan, itulah 
yang dapat dipahami dari hadits di atas. Padahal 
hadits yang berbunyi,

ًَ ْ َ َِخْیر الصدقة ما كاَن عن ظھر غنىَ ِ َ َّْ َ ُِ َ
“Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang 
banyak harta.” (HR. Bukhari no. 1426 dan 
Muslim no. 1034).
 Penulis 'Aunul Ma'bud mengatakan 
bahwa yang dimaksud hadits di atas adalah 
sebaik-baik sedekah dilihat dari keadaan setiap 
orang, kuatnya ia bertawakkal dan lemahnya 
keyakinan. Adapula yang memaksudkah bahwa 
yang dimaksud adalah sedekah dari orang yang 
hatinya senantiasa merasa cukup. Dimaknakan 
demikian supaya tidak bertentangan dengan 
hadits sebelumnya.
 Jadi intinya, sedekah itu dilihat dari 
keluasan rezeki setelah mengeluarkan nafkah 
yang wajib pada keluarga. Allah Ta'ala 
berfirman,

ْ َُْ ُ ُ ْ ِویسألونَك ماذا ینفقوَن قل العفوَ ُ َ ْ ََِ ََ َ
“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang 
mereka nafkahkan. Katakanlah: ” Yang lebih 
dari keperluan.” (QS. Al Baqarah: 219). Al 
'afwu dalam ayat di atas bermakna sedekah itu di 
luar kebutuhan pokok (Lihat Tafsir Al Qur'an Al 
'Azhim karya Ibnu Katsir, 2: 145).

          Renungkanlah !!!!
 Saat wabah melanda saat ini, bisa 
dibilang kondisi saat ini kondisi yang susah, 
banyak orang yang membutuhkan makanan. 
Pekerja OJOL banyak yang menganggur, 
pekerja bangunan tidak punya pekerjaan lagi 
karena sedang sepi proyek pembangunan. Para 
dokter dan ahli medis selalu berjuang untuk 

menangani pasien corona, dengan resiko terpapar 
virus sehingga memerlukan berbagai Alat 
Pe l indung  Di r i .  Mereka  semua  mas ih 
menanggung nafkah anak dan istri. Dan 
diberlakukannya lockdown atau karantina 
wilayah, tentu sedekah kebutuhan hidup sehari-
hari benar-benar dibutuhkan.

 Manfaat sedekah begitu banyak
Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa 
manfaat sedekah begitu banyak, hanya Allah 
yang bisa menghitungnya, di antara manfaatnya 
adalah:

ََ ََّ َّ َ َ َّْ َ ْ َ ِأنھا تقي مصارع السوء وتدفع البالء حتى إنھا لتدفع عن َ ُّ َ َِ َ َ ُ ْ َ َِ َ َ ِ َ َ ِ ََ
َ َََّ َ َّ ُ َ َّ َْ َالظالم , قال إْبراھْیم النَخعي: وكانو یروَن أن الصدقة تدفع عن َ َّ ِ ِ َ َِ ُ ْ َ ْ َِ ُ َ ِِ َ

ْ َُّ َُْ َُ َ َ ْالرجل الظلوم ,وتطفئ الَخطْیئة وتحفظ المال وتجلب الرزَق َ َ ْ ِ ُ ِّ ُ ِ ُ َِّ ْ ِِ ََ َ َ
َّ ّ َْ َّ ُْ ُّ ِوتفرح القلب وتوجب الثقة با� وحسَن الظن بھَ ْ ُ ِ ُِ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ

“Sungguh bersedekah itu mencegah kematian 
yang jelek, mencegah malapetaka (bala), sampai 
sedekah itu melindungi dari orang yang zalim. 
Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, 'Orang-orang 
dahulu memandang bahwa sedekah akan 
melindungi dari orang yang suka berbuat zalim.' 
Sedekah juga akan menghapus dosa, menjaga 
harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira 
hati, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik 
sangka kepada Allah.” ('Uddah Ash-Shabirin wa 
Dzakhirah Asy-Syakirin, hlm. 313).

            Mumpung kita masih sehat
 Mumpung sekarang kita masih sehat dan 
punya kesempatan sedekah, yuk, bersedekah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata 
bahwa ada seseorang yang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia berkata,

َ َ َ َ ََْ ْ َ ََ َیا رسول � أى الصدقة أْعظم أجرا قال « أن تصدََّق وأنت َّ َ ْ ِ َ َ ًُ َّ ِ ََ ُ ُّ ََ
ْْ َْْ َّ ُ َ َْ َ ِصحیح َشحیح ، تخَشى الفقر وتأمُل الغنَى ، وال تمھُل حتى إذا َ ٌ ِ ٌ َِْ ُ َِ ِ َ َ َ

ْ ْ ُْ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ ِ« بلغَِت الحلقوم قلت لفالن كذا ، ولفالن كذا ، وقد كاَن لفالنَ ِ ِ َ ُ ٍَ ٍ ٍَ َ َ
“Wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih 
besar pahalanya?” Beliau menjawab, “Engkau 
bersedekah pada saat engkau masih sehat, saat 
engkau takut menjadi fakir, dan saat engkau 
berangan-angan menjadi kaya. Janganlah 
engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga 
apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, 
barulah engkau berkata, 'Untuk si fulan sekian 
dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah 
menjadi hak si fulan.” (Muttafaqun 'alaih. HR. 
Bukhari no. 1419 dan Muslim no. 1032).
 Moga Allah mudahkan kita untuk 
bersedekah.
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Info Penerimaan 
Wakaf Tanah SDIT Sahabat

Alhamdulillah
penerimaan wakaf bulan 
Mei 2020 sebesar 
Rp 7.792.526,-

Total penerimaan dari bulan 
juli 2017 s/d Mei 2020 
sebesar Rp 603.332.232,-
atau 78 % dari jumlah 
kebutuhan Rp 773.500.000,-

Donasi wakaf tanah masih 
dibuka, marilah kita infakkan 
harta kita di jalan Allah !!!

Transfer ke rekening :
BNI Syariah
No rek : 308362383
Kode bank : 009
a.n Yayasan Ash-Shahabah
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Konrmasi transfer 
ke no 08122681420
(Nurhuda, S.E)
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Saran & masukan :
081230241114

Abu Yazid

Alhamdulillah, pada hari senin-kamis (15-18 juni
2020) dilaksanakan KBM dengan simulasi phy-
sical distancing, PHBS, menggunakan facial- 
shield dan masker. Dan Pada hari kamis-
jum’at (18-19 juni 2020) telah dibagikan 
rapor siswa untuk semester genap ta-
hun ajaran 2019/2020 

Alhamdulillah, pada hari sabtu 20 juni 2020 
telah dibagikan rapor siswa untuk semes-
ter genap tahun ajaran 2019/2020. Dan 
insya Allah dalam waktu dekat akan 
dilaksanakan seleksi penerimaan 
guru baru.

Alhamdulillah pada hari sabtu 20 Juni
2020 telah dibagikan rapor siswa untuk 
semester genap tahun ajaran 2019/2020
Dengan memperhatikan protokol ke-
sehatan.
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