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 Hikmah Disyari'atkan Sedekah: 

Islam mengajak dan mendorong bersedekah sebagai 

kasih sayang kepada orang-orang yang lemah dan 

membantu orang-orang fakir, ditambah pahala yang 

diperoleh, berlipat gandanya, berakhlak dengan akhlak 

para nabi berupa bersedekah dan berbuat baik. 

 Hukum Sedekah: 

Sedekah adalah sunnah yang dianjurkan setiap waktu, 

dan sangat dianjurkan pada waktu dan kondisi: 

1. Waktu, seperti Bulan Ramadhan dan sepuluh (hari 

pertama dari) bulan Dzulhijjah. 

2. Kondisi-kondisi tertentu: waktu-waktu kebutuhan 

yang paling utama: bersifat tetap seperti musim 

dingin, atau kondisi darurat seperti terjadi kelaparan, 

atau kemarau dan semisal yang demikian itu. Dan 

sedekah paling utama adalah kepada karib kerabat 

yang menyembunyikan permusuhan. 

 Keutamaan Sedekah: 

Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

ََرّبِِّمََِْعندََََأْجُرُىمََْفَ َلُهمَََْوَعالَنَِيةًََِسرّاًَََوالن ََّهارََِِِبللَّْيلََِأَْمَواََلُمَيُنِفُقونَََالَِّذينََ

 ََيَْزنُونَََُىمَََْولََََعَلْيِهمَََْخْوفٌَََولََ



 

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan 

di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, 

maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah/2:274 ) 

Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: 

َ:َوَسلَّمََََعَلْيوََِاّللََََُّصلَّىَاّللََََِّرُسولََُقَالََ: لََقَاََعْنوََُاّللََََُّرِضيَََُىَريْ َرةََََأِبَََعنَْ

قََََمنَْ ََوِإنَََّالطَّيِّبَََِإلَََّاّللَََُّيَ ْقَبلَََُوَلََطَيِّبٍَََكْسبٍََِمنَََِْتَْرةٍََبَِعْدلَََِتَصدَّ

َََكَماَِلَصاِحِبوََِيُ َربِّيَهاَُثََّبَِيِميِنوََِيَ تَ َقب َُّلَهاَاّللَََّ ََتُكونََََحّتَََُّلوَّهَُف ََََأَحدُُكمََْيُ َربِّ

 اْْلََبلََِِمْثلََ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Barang 

siapa yang bersedekah sebutir kurma dari usaha yang 

baik (halal) dan Allah tidak menerima kecuali yang baik 

saja. Dan sesungguhnya Allah menerimanya dengan 

tangan kanan-Nya. Kemudian Dia mengembangkannya 

untuk pemiliknya sebagaimana seseorang dari kalian 

mengembangkan anak kudanya, hingga membesar 

seperti gunung.'" (HR. Bukhari no.1410 dan Muslim 

no.1014) 



 

 Disunnahkan sedekah sunnah dengan yang lebih dari 

kecukupannya dan kecukupan tanggungannya. Dan 

sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air 

memadamkan api. 

 Manusia yang paling berhak terhadap sedekah adalah 

anak-anak orang yang bersedekah sendiri, keluarganya, 

karib kerabatnya, tetangganya, dan sebaik-baik sedekah 

adalah sedekah seseorang kepada dirinya dan 

keluarganya. Dan pahala sedekah tetap ada, kendati 

terjatuh di tangan yang salah(yang tidak berhak 

menerima). 

 Sebaik-baik sedekah adalah yang lebih dari kebutuhan, 

dan kesungguhan orang yang sedikit adalah sedekah 

paling utama, yaitu yang lebih dari kecukupannya dan 

kecukupan tanggungannya. 

 Perempuan boleh bersedekah dari rumah suaminya 

apabila dia mengetahui ridhanya dan untuknya separo 

pahala. Dan haram apabila dia (istri) tahu bahwa dia 

(suami) tidak ridha. Maka jika dia memberi izin 

kepadanya, maka untuknya (istri) seperti pahalanya. 

 Sedekah di saat sehat wal afiat lebih utama dari pada di 

saat terbaring sakit, dan di saat kesusahan lebih utama 

dari pada di saat senang, apabila bertujuan karena Allah 

‘Azza wa Jalla. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 



 

ََوَأِسرياًَََويَِتيماًََِمْسِكيناًََُحبِّوَََِعَلىَالطََّعامََََوُيْطِعُمونََ َا. َِلَوْجوََُِنْطِعُمُكمََِْإَّنَّ

َُشُكوراًَََوَلَََجَزاءَِمنُكمََْنُرِيدَََُلََاّللََِّ

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya 

kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang 

ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan 

kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan 

Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan 

tidak pula (ucapan) terima kasih." (QS. Al-Insaan/76:8-

9) 

 Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak boleh menerima 

zakat wajib dan tidak pula sedekah sunnah. Bani Hasyim 

dan budak yang mereka merdekakan tidak boleh 

menerima zakat dan boleh menerima sedekah sunnah. 

 Boleh memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir 

untuk membujuk hatinya dan menghilangkan rasa 

laparnya, dan seorang muslim diberi pahala karenanya 

dan pada setiap hati yang basah ada pahala. 

 Hukum Memberi Kepada yang Meminta: 

Disunnahkan memberi kepada yang meminta, sekalipun 

pemberian itu sedikit, berdasarkan ucapan Ummu Bujaid 

radhiyallahu ‘anhu,  



 

ََلوَََُأِجدَََُفَماََِبِبَََعَلىَلَيَ ُقومََُاْلِمْسِكيَََِإنََََّعَلْيكَََاّللََََُّصلَّىَاّللََََِّرُسولَََيََ

ًئا هََُأُْعِطيوَََِشي ْ ِديَلَََِْإنَََْوَسلَّمََََعَلْيوََِاّللََََُّصلَّىَاّللََََِّرُسولََََُلَاَفَ َقالَََِإيَّ ََتَِ

ًئاََلوَُ هََُتُ ْعِطيَنوَََُشي ْ  َيِدهََِِفََِإلَْيوََِفَاْدَفِعيوََُُِمَْرقًاَِظْلًفاَِإلَََِّإيَّ

"Ya Rasulullah, semoga Allah memberi rahmat kepada 

engkau, sesungguhnya seorang miskin berdiri di depan 

pintu rumahku, aku tidak mendapatkan sesuatu yang 

bisa kuberikan kepadanya'. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, 'Jika engkau tidak mendapatkan 

sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya kecuali 

kuku binatang yang dibakar, maka berikanlah kepadanya 

di tangannya.'" (Shahih. HR. Abu Daud no. 1667 dan at-

Tirmidzi no. 665)   

 Bahaya dan Hukuman Meminta Bukan Karena 

Kebutuhan: 

هََُاّللََََُّرِضيَََُعَمرَََْبنََِاّللََََِّعْبدَََِعنَْ َقَالََََماَعن ْ َاّللََََُّصلَّىَاّللََََِّرُسولََُقَالََ:

َِفَََولَْيسَََاْلِقَياَمةََِيَ ْومَََََيِْتََََحّتَََّالنَّاسََََيْسَألََُالرَُّجلََُيَ زَالَََُماََوَسلَّمََََعَلْيوَِ

 ْحمٍَ َلََُمْزَعةَََُوْجِهوَِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, 

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 



 

'Senantiasa seorang laki-laki meminta-minta kepada 

manusia sehingga ia datang pada hari kiamat dan tidak 

ada sepotong daging pun di wajahnya.'" (HR. Bukhari no. 

1474 dan Muslim no. 1040)  

َقَالََََعْنوََُاّللََََُّرِضيَََُىَريْ َرةََََأِبَََعنَْ ََوَسلَّمََََعَلْيوََِاّللََََُّصلَّىَاّللََََِّرُسولََُقَالََ:

َلَِيْسَتْكِثرَََْأوََْفَ ْلَيْسَتِقلَََََّجًْراََيْسَألَََُما فَِإنَََّتَكث ًُّراَُهمَْ أَْمَوالَََالنَّاسََََسَألََََمنَْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 

"'Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Barang 

siapa yang meminta harta kepada manusia karena ingin 

memperbanyak (harta), maka sungguh ia meminta bara 

api, sama saja hanya ia menerima sedikit atau mencari 

yag banyak.'" (HR. Muslim no. 1041) 

 Siapakah yang Boleh Meminta? 

Haram meminta kecuali dari penguasa, atau pada 

perkara yang tidak ada cara lain seperti menanggung 

beban atau mendapat musibah, atau menderita kefakiran 

dan ia tidak mempunyai sesuatu mencukupi hal itu, dan 

selain hal itu maka hukumnya haram. 



 

َاْلَمَساِئلََُقَالََََوَسلَّمََََعَلْيوََِاّللََََُّصلَّىَالنَِّبَََِّعنَََْعْنوََُاّللََََُّرِضيَََََسَُرةََََعنَْ

ََشاءََََوَمنَََْوْجِهوَََِعَلىَأَبْ َقىََشاءََََفَمنَََْوْجَهوََُالرَُّجلََُِّبَاََيْكَدحََُُكُدوحٌَ

دَََُلََأَْمرٍََِفَََأوََُْسْلطَانٍَََذاَُجلَُالرَََّيْسَألََََأنََِْإلَََّتَ َركََ اَِمْنوَََُيَِ  بُدِّ

Dari Samurah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam, beliau bersabda, "Meminta-minta adalah 

cakaran yang seorang laki-laki mencakar wajahnya 

dengannya. Siapa yang menghendaki, ia biarkan di 

wajahnya, dan barang siapa yang menghendaki, ia 

meninggalkan kecuali seorang laki-laki yang meminta 

kepada penguasa atau pada perkara yang tidak ada jalan 

keluar darinya." (Shahih. HR. Ahmad no. 20529, Abu 

Daud no. 1639)  

 Disunnahkan banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan, hal 

itu adalah penyebab untuk menjaga hartanya dan 

memperbanyaknya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda:  

َاللَُّهمََََّأَحُدُُهَاَفَ يَ ُقولََُيَ ْنزَِلنَََِمَلَكانََِِإلَََِّفيوََِاْلِعَبادََُُيْصِبحََُيَ ْومٍََِمنَََْما

 تَ َلًفاَُُمِْسًكاَأَْعطََِاللَُّهمَََّاْْلَخرَََُويَ ُقولَََُخَلًفاَُمْنِفًقاََأْعطَِ

"Tidak ada satu hari yang hamba berada di pagi harinya 

kecuali turun dua malaikat, salah satunya berkata, 'Ya 



 

Allah, berilah ganti kepada yang berinfak, dan yang lain 

berkata, 'Ya Allah, berilah kehancuran kepada yang tidak 

memberi. " (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010)  

 Apabila seorang musyrik masuk Islam, maka 

untuknya pahala sedekahnya sebelum Islam: 

َأَرَأَْيتَََاّللََََِّرُسولَََيََ :قُ ْلتََُقَالََََعْنوََُاّللََََُّرِضيَََِحَزامٍََْبنَََِحِكيمَََِعنَْ

َفَ َهلَََْرِحمٍَََوِصَلةَََِعَتاَقةٍََأَوَََْصَدَقةٍََِمنََْاْْلَاِىِليَّةََِِفََِّبَاََأََتَنَّثََُُكْنتَََُأْشَياءََ

ََسَلفََََماََعَلىََأْسَلْمتََََوَسلَّمَََْيوََِعلَََاّللََََُّصلَّىَالنَِّبََُّفَ َقالََََأْجرٍََِمنََِْفيَها

 َخرْيٍََِمنَْ

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, 'Bagaimana pendapatmu 

tentang beberapa perkara ibadah yang saya lakukan di 

masa jahiliyah, yaitu sedekah atau memerdekakan budak 

atau silaturrahim, adakah pahala padanya?' Beliau 

menjawab, 'Engkau masuk Islam bersama kebaikan yang 

telah engkau lakukan'" (HR. Bukhari no. 1436 dan Muslim 

no. 123)  

 Adab-adab Bersedekah: 

Sedekah merupakan salah satu jenis ibadah, ada 

beberapa adab dan syaratnya, yang terpenting adalah: 



 

1. Hendaklah sedekah ikhlas karena Allah ‘Azza wa Jalla, 

tidak dimasuki dan dicampuri riya dan sum'ah. 

ََصلَّىَاّللََََِّرُسولَََِمْعتَُ سَََ:قَالََََعْنوََُاّللََََُّرِضيَََاْلَْطَّابََِْبنَََُعَمرَََعْنَ

َيَ ُقولَََُوَسلَّمََََعَلْيوََِاّللََُّ ََماَاْمرِئٍََِلُكلَََِّما ََّوإِنَِِبلنِّيَّاتََِاْْلَْعَمالَََُما إِنَّ:

 نَ َوى

Dari Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu, ia 

berkata, "'Saya mendengar Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal 

disertai niat, dan seseorang itu hanya akan 

mendapatkan apa yang diniatkannya.'" (HR. Bukhari 

no. 1 dan Muslim no. 1907) 

2. Sedekah itu harus berasal dari harta yang halal, baik. 

Allah ‘Azza wa Jalla itu Maha Baik, tidak menerima 

kecuali yang baik. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

ُتمَََْماَطَيَِّباتََِِمنَأَنِفُقواََْآَمُنواََْالَِّذينَََأَي َُّهاَيََ ََلُكمََأْخَرْجَناََوُمَّاََكَسب ْ

نََ ُمواَََْولَََاَْلْرضََِمِّ ََأنَِإلََِِّبِخِذيوَََِوَلْسُتمَتُنِفُقونَََِمْنوََُثََاْْلَِبيَتَ َيمَّ

يدٌَََغِنَّّاّللََََّأنََََّواْعَلُمواََِْفيوََِتُ ْغِمُضواَْ  َحَِ



 

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. 

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji." (QS. Al-Baqarah/2:267) 

3. Sedekah itu dari hartanya yang terbaik dan paling 

disukainya. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

َبِوََِاّللَََّفَِإنََََّشْيءٍََِمنَتُنِفُقواَََْوَماََتُِبُّونَََُمَّاَتُنِفُقواَََْحّتَََّاْلِبََّتَ َناُلواَََْلن

 َعِليمٌَ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 

sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya." (QS. Ali Imran/3:92 ) 

4. Janganlah bermaksud dapat balasan yang lebih 

banyak dari sedekahnya dan menjauhi sifat arogan 

dan ujub. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

 َتْسَتْكِثرَََُِتُْننََوَلَ



 

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 

memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (QS. Al-

Muddatstsir/74:6 ) 

5. Agar berhati-hati dari sesuatu yang membatalkan 

sedekah, seperti menyembut pemberian dan 

menyakiti. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

ََكالَِّذيََواْلَذىَِِبْلَمنَََِّصَدقَاِتُكمَتُ ْبِطُلواََْلَََآَمُنواََْالَِّذينَََأَي َُّهاَيََ

 النَّاسََِرََِئءََماَلوََُيُنِفقَُ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 

sipenerima), seperti orang yang menafkahkan 

hartanya karena riya kepada manusia…." (QS. Al-

Baqarah/2:264 ) 

6. Merahasiakan sedekah dan tidak terang-terangan 

kecuali untuk mashlahat. 

َدقَاتََِتُ ْبُدواََْنإَِ اَالصَّ َفَ ُهوَََاْلُفَقَراءََوتُ ْؤتُوَىاَُُتُْفوَىاََوِإنَِىيَََفَِنِعمَّ

رٌَ رََُلُُّكمَََْخي ْ نََعنُكمََوُيَكفِّ  َخِبريٌََتَ ْعَمُلونَََِبَاََواّللَََُّسيَِّئاِتُكمََْمِّ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu 

adalah baik sekali. Dan jika kamu 



 

menyembunyikannya dan kamu berikan kepada 

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih 

baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari 

kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-

Baqarah/2:271 ) 

7. Agar memberikan sedekah sambil tersenyum, wajah 

berseri dan jiwa yang baik, serta meridhakan amil 

zakat dengan menunaikan yang perkara wajib.  

هََُاّللََََُّرِضيَََاّللََََِّعْبدََِْبنَََِجرِيرَََِعنَْ َقَالََََماَعن ْ ََصلَّىَاّللََََِّرُسولََُقَالََ:

ََعْنُكمَََْوُىوََََعْنُكمََْفَ ْلَيْصُدرََْاْلُمَصدِّقََُأَََتُكمَََْذاِإََ:َوَسلَّمََََعَلْيوََِاّللََُّ

 رَاضٍَ

Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

"Apabila penerima sedekah datang pada kalian, maka 

hendaklah kalian menginfakkannya sedang ia ridha 

pada kalian" (HR. Muslim no. 989) 

 Bersegera untuk bersedekah di masa hidupnya dan 

menyerahkan kepada yang lebih membutuhkan, karib 

kerabat yang membutuhkan lebih utama dari pada yang 

lain, karena mengandung pahala sedekah dan 

silaturrahim. 



 

Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

اَِمنََوأَنِفُقوا نََرَزقْ َناُكمَمَّ ََلْوَلَََربََِّفَ يَ ُقولَََاْلَمْوتَََُأَحدَُكمََََُيِْتََََأنَقَ ْبلََِمِّ

ْرَتِنَ قََََقرِيبٍَََأَجلٍََِإَلَََأخَّ دَّ نََََوَأُكنَفََأصَّ اِِلِيَََمِّ  الصَّ

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada 

salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata:"Ya 

Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 

(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk 

orang-orang yang saleh." (QS.al-Munafiqun/63:10) 

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: 

ََشْيءٍََِبُكلََِّاّللَََِّإنَََّاّللََِِّكَتابََِِفََبِبَ ْعضٍََأَْوَلََبَ ْعُضُهمََْاَْلْرَحامَََِوأُْوُلواَْ

 َعِليمٌَ

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada 

yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."  (QS Al-

Anfaal/8:75).[] 


