
Keutamaan Sedekah 

 

 

1. Keluasan harta 

Sedekah sama sekali tidak akan menyebabkan kemiskinan. Bahkan sebaliknya, 

sedekah akan menjadikan seorang menjadi kaya. Yaitu kaya maknawi, bisa juga kaya 

hakiki. Rezeki tidak akan menjadi kurang, seberapapun sedekah yang dikeluarkan. 

Karena Rasulullah menyebutkan: “Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah 

Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan maaf yang ia berikan kecuali 

kemuliaan. Dan tidaklah seorang tawadhu’ karena Allah kecuali Allah akan 

mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim dari shahabat Abu Hurairah). 

 

An Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan, maksudnya walaupun 

nominal harta berkurang, tetapi Allah memberkahi harta tersebut, dan menjaganya 

dari berbagai madharat. Sehingga hal ini akan menambal kekurangan dari sejumlah 

harta yang ia sedekahkan. Inilah makna kekayaan maknawi, yaitu kekayaan jiwa. 

Hartanya akan berbarakah sehingga hatinya akan merasa cukup bahkan puas. 

 

Adapun kaya hakiki, karena dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, 

“Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi, melainkan akan turun kepadanya 

dua malaikat. Salah satunya mengatakan, ‘Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang 

yang berinfak.’ Yang lain mengatakan, ‘Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang 

tidak mau berinfak.” (HR.Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat Ab Hurairah). 

Para ulama menjelaskan bahwa benuk ganti sedekah dalam hadist ini tidak 

disebutkan, karena ganti tersebut bisa didunia dan akhirat sekaligus. Yang pasti, 

seorang yang bersedekah akan mendapatkan ganti yang berlebih di akhirat. 

Bahkan Allah berfirman: “Katakanlah, ‘sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki 

bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya, dan menyempitkan 

bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)’. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah 

akan mengantinya. Dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS.Saba’: 

39). 



Dua dalil ini menunjukan bahwa Allah akan menganti apapun dan seberapapun yang 

disedekahkan. 

2. Kemudahan dari berbagai kesuliatan dunia dan akhirat 

Sedekah dan ketakwaan akan memberikan solusi setiap kesulitan yang dihadapi seorang 

hamba. Karena siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim. Allah akan 

memberikannya berbagai kemudahaan didunia dan akhirat. Apalagi Allah sendiri 

menegaskan dalam firman-Nya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan 

Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami 

kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (QS. Al Lail:5-7) 

Apabila sedekah tersebut untuk meringankan beban saudara kita yang kesulitan, maka 

Allah akan memudahkan kita dengan sebab bantuan tersebut. Apabila sedekah itu untuk 

kepentingan ibadah secara umum, maka Allah pun menjamin, bahwa siapa yang 

mendorong agama-Nya, Allah pasti akan menolongnya. Maka bagi orang yang susah 

hidupnya, sedekah solusinya.  

3. Keselamatan Hidup Dunia dan Akhirat 

Dalam sebuah hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Shahabat Abu Hurairah, 

Rasulullah pernah menjelaskan yang artinya, “Permisalan antara orang yang bahkil dan 

orang yang berinfak adalah sebagaimana dua orang yang memakai baju besi dari dada 

sampai lehernya. Orang yang bersedekah, tidaklah ia bersedekah, kecuali baju besinya 

menjadi menutupi seluruh kulit, sehingga sampai melindungi jari jemarinya. Adapun 

orang yang bakhil, tidaklah ia ingin berinfak melainkan lingkaran-lingkaran baju besi 

tersebut semakin sesak, hampir-hampir tidak muat untuk ia pakai.”  

Dalam permisalan ini, Rasulullah mengajak kita untuk memahami sepenuhnya, bahwa 

sedekah akan melindungi layaknya tameng melindungi raga ketika perang. Jadi sedekah 

adalah salah satu sebab terbesar untuk meraih keamanan, keselamatan dan ketentraman. 

Sedekah juga akan menaungi kelak di makhsyar. Naungan pada hari yang matahari 

didekatkan kepada kepala manusia hingga berjarak 1 mil. Saat itu tidak ada naungan 

kecuali naungan Allah. Rasulullah bersabda yang artinya, “Setiap orang dalam naungan 

sedekahnya (pada hari kiamat) sampai diputuskan hisab pada manusia.” (HR.Ahmad dan 

yang lainnya dari shahabat ‘Uqbah bin ‘Amir, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam 

Shahih At Targhib). 



 

4. Pahala yang Besar 

Allah menjanjikan pahala melimpah bagi seorang muslim yang bersedekah. Hal ini 

tertuang salah satunya dalam sabda Rasulullah: “Siapa yag bersedekah seukuran satu 

biji kurma dari pendapatan yang baik, dan Allah tidaklah menerima kecuali dari yang 

baik, maka Allah akan menerimannya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian Allah 

memeliharanya untuk orang yang bersedekah tersebut, sebagaimana seorang diantara 

kalian memelihara tersebut sebesar gunung.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari 

sahabat Abu Hurairah). Subhanallah, Rasulullah menegaskan bahwa Allah bahkan 

menerima sedekah tersebut dengan tangan-Nya. Hal ini menunjukkan perhatian dan 

pemuliaan yang besar, yang berarti keridhaan Allah kepada orang yang bersedekah. 

Bahkan dalam surat Al Baqarah, Allah mengumpamakan dengan satu benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada masing-masing bulir seratus biji. Kemudian Allah 

melipatgandakan lagi sekendak-Nya sesuai dengan keutamaan dan rahmat-Nya yang 

luas tak terbatas. 

 

5. Penghapus Kesalahan dan Dosa 

Dalam sebuah hadist yang mulai, Rasulullah menyebutkan bahwa dosa bagaikan api 

yang akan padam dengan siraman sedekah. Rasulullah bersabda: “Sedekah 

memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” (HR. At Tirmidzi dari 

sahabat Muadz bin Jabal, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwa’). 

 

Subhanallah, lagi-lagi kita saksikan rahmat Allah Yang Maha Kasih Sayang kepada 

hamba-Nya. Betapa kita yang sangat lemah, terlalu banyak dan sering terjatuh dalam 

salah, Allah pun membuka pintu ampunan-Nya selebar-lebarnya untuk kita. 

Senantiasa ada kesempatan bertaubat bagi mereka yang menyesal dan kembali 

kepada-Nya. Termasuk sedekah, bahkan seluruh amalan shalih Allah jadikan sebagai 

pelebur dosa hamba. 

 

 

 

 

 

 



6. Penghalang dari Neraka 

Hari akhir, adalah hari yang dahsyat, penuh dengan kengerian yang mencekam. Mulai 

dari perjalanan seorang hamba memasuki pintu kubur, ia benar-benar mendapatkan 

apa yang dijanjikan kepadanya. Nikmat kubur atau sebaliknya.  

Kemudian saat dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan di makhsyar untuk 

menanti hisab dalam peradilan yang tidak ada kezaliman sedikitpun, dan seterusnya 

sampai melewati shirat, jembatan yang terbentang diatas Jahannam. Sedekah adalah 

salah satu yng bisa kita upayakan untuk mendapatkan keselamatan dari berbagai 

kesempitan pada hari kiamat. Rasulullah bersabda: “Tidak seorang pun di antara 

kalian kecuali Allah akan mengajak bicara secara langsung, tidak ada penerjemah 

antara dia dengan Allah. Maka ia melihat sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali 

apa yang telah ia amalkan. Ia melihat kekirinya, iapun tidak melihat kecuali apa yang 

telah ia kerjakan. Kemudian melihat kedepannya, ia tidak meliha kecuali neraka 

dihadapannya. Maka takutlah kalian kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka 

walaupun dengan setengah biji kurma.” (HR.Al Bukhari dan Muslim dari shahabat 

Adi bin Hatim). 

 

7. Keindahan Allah  

Hanya dengan ridha-Nya seseorang akan mendapatkan nikmat terbesar yaitu surga. 

Padahal, surga tidak bisa ditembus dengan amalan shalih seberapapun banyaknya. 

Walaupun seseorang selalu taat dan tidak pernah maksiat. Setinggi apapun derajat 

keshalihannya, seluruh hidupnya untuk sujud, menurut ilmu agama, berjihad dan 

ibadah yang lainnya, tetap tidak bisa menebus surga. Sungguh barang dagangan Allah 

sangat mahal tak terbeli. Ya, surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah semata 

anugrah kepada siapa yang diridhai-Nya. Dan keridhaan-Nya bisa kita harapan 

dengan beramal shalih. Secara khusus bersedekah, Rasulullah sebutkan sebagai 

amalan yang menghilangkan kemarahan Allah. Artinya dengan sedekah, seseorang 

akan mendapatkan ridha-Nya. Rasulullah bersabda: “Sedekah dengan sembunyi-

sembunyi memadamkan sekemarahan Rabb Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, 

silaturahmi menammbah umut, dam seluruh perbuatan yang makruf akan melindungi 

dari kejelekan.” (HR. Al Asykari, Al Hatsami, Al Baiqahi, dan At Thabarani dari 

sahabat Abu Said Al Khudri, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Al 

Jami’) 

 



Memang, keutamaan sedekah sangat banyak. Semoga yang sedikit ini mampu 

mendorong kita untuk selalu bersedekah. Selamat bersedakah, dam selamat 

mendapatkan berbagai keutamaannya. Allahu a’alam. (Farhan)  

 

(Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 17. 2012. Kemuliaan Sedekah. Temanggung, 

Jawa 

Tenggah.) 
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