
 
 

 

BAB 3 

PENAFSIRAN AYAT-AYAT INFAQ MENURUT MUFASSIR  

Kata infaq dalam berbagai bentuk dan tambahannya diulang dalam al-Qur‟an 

sebanyak 73 kali.  Berikut adalah ayat-ayat infaq yang akan dijelaskan penafsiranya 

sebanyak 9 ayat yang terdiri dari surat Al-Baqarah ayat, 195, 215, 219, 262, 265, dan 

272, surat Al Imran ayat  92, surat An-Nisa ayat 34 dan surat Al-Furqaan 67.   

3.1     Surat Al Baqarah : 195 

                       

       

Artinya:  Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah SWT, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. 

Menurut Ibnu Katsir, sebab-sebab turunnya ayat ini antara lain diriwayatkan Imam 

al-Bukhari, dari Hudzaifah : “ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah infaq”. 

Abu Ayyub berkata sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami 

menjadi sahabat Rasulullah SAW, bersama dengan beliau kami mengalami beberapa 

peperangan, dan kami membela beliau. Dan ketika Islam telah tersebar unggul, kami 

kaum anshar berkumpul untuk mengungkapkan suka cita atas kemenangan. Lalu 

kami katakan, sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan kita sebagai sahabat dan 

pembela Nabi SAW sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut. 

Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta kekayaan, dan anak-

anak. Kini  peperangan pun telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang 

kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka,‟ maka turunlah 

ayat ini kepada kami  َِوال تُْيقُىا بِأَْيِديُنْم إِىًَ اىتهْهيَُنة ِ  Dan belanjakanlah“ .َوأَْوفِقُىا فِي َسبِيِو َّللاه

(harta bendamu) di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
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sendiri ke dalam kebinasaan.” Jadi, kebinasaan itu terletak pada tindakan kami karna 

menetap bersama keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad.”
34

 

Selanjutnya, menurut penafsiran Sayyid Qutub, ayat ini menjelaskan bagi 

orang-orang yang tidak mau berinfaq di jalan Allah SWT berarti mereka telah 

membinasakan diri sendiri dengan kebakhilan dan membinasakan umat.
35

 

Adapun menurut Ali Ash Shabuni pada ayat “Dan belanjakanlah (harta 

bendamu) di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan”. Nafkahkanlah hartamu untuk jihad di jalan Allah SWT, dan 

dalam semua perbuatan yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah SWT, dan 

janganlah kamu kikir dalam menafkahkan, sehingga menjatuhkan kamu dalam 

kebinasaan. Menurut pendapat lain maknanya : janganlah kalian meninggalkan jihad 

di jalan Allah SWT, lalu disibukkan oleh harta benda dan anak-anak kalian, sehingga 

terjerumus ke dalam kehancuran.
36

  

3.2      Surat Al Baqarah Ayat 215 

                    

                                   

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu 

buat, Maka Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahuinya. 

Menurut Ibnu Katsir dari Muqatil bin Hayyan berkata ayat ini berkenaan 

dengan nafkah (infaq) tathawwu‟ (sunnah)”. As-Suddi mengemukakan :“nafkah 

(infaq) ini telah dinasakhkan (dihapuskan) dengan zakat.” Namun hal ini masih perlu 

ditinjau kembali. Sedangkan makna ayat ini adalah, mereka bertanya kepada 

Rasulullah bagaimana mereka harus berinfaq? Menurut pendapat Ibnu Abbas dan 

Mujahid. Allah SWT menjelaskan hal ini dengan berfirman :“jawablah : “apa saja 
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harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan”. Maksudnya, berikanlah infaq kepada mereka, sebagaimana hal ini telah 

dijelaskan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda : وأباك وأختل وأخاك تم أدواك

 Ibumu, Bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan“ امل"  أدواك "

setelah itu orang-orang yang lebih dekat (dalam hubungan kekerabatan)”. (HR. 

Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan al-Hakim). Maimun bin Mahran membaca ayat 

ini dan berkata inilah tempat penyaluran infaq.
37

 

Selanjutnya menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi di dalam tafsirnya, latar 

belakang diturunnya ayat ini ialah bahwa sahabat Nabi SAW Amru Al Jamuh 

seorang lelaki yang sudah tua tetapi mempunyai banyak harta bertanya kepada 

Rasulullah SAW : Wahai Rasulullah, dengan apa aku harus bersedekah dan kepada 

siapa harus aku berikan. Lalu turunlah ayat  َيَْسأَىُىوََل َماَذا يُْىفِقُىن „Apa yang harus mereka 

nafkahkan dari pelbagai harta benda yang mereka miliki?‟  قُْو َما أَْوفَْقتُْم ِمْه َخْيٍس فَيِْيَىاىَِدْيِه

بِيوِ َواألْقَسبِيَه َواْىيَتَا َمً َواْىَمَسامِيِه َوابِْه اىسه  katakah kepada mereka bahawa bagi yang ingin 

menginfaqkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tua. Sebab 

mereka telah mendidiknya dan membesarkannya dengan susah payah sejak kecil 

sehingga dewasa. Setelah itu barulah kepada anak-anak serta cucunya dan seterusnya 

kepada saudara-saudaranya sebab mereka adalah orang yang paling berhak ia 

pelihara dan sayangi. Sekiranya mereka dibiarkan yaitu kerabat, niscaya mereka akan 

meminta pada orang lain dan hal ini akan membawa aib dan malu pada dirinya. 

Kemudian menginfaqkan kepada anak-anak yatim, karena mereka masih kecil dan 

belum mampu berusaha sendiri. Setelah itu barulah menginfaqkan kepada kaum fakir 

miskin dan ibnu sabil untuk mewujudkan rasa tolong menolong di antara kaum 

muslimin, baik dalam keadaan senang maupun susah sebab mereka juga termasuk 

keluarga dalam Islam.
38
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3.3     Surat Al Baqarah Ayat 219 

                       

                     

                  

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih 

dari keperluan." Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir. 

Menurut Ibnu Katsir mengenai Firman Allah SWT  ََويَْسأَىُىوََل َماَذا يُْىفِقُىَن قُِو اْىَعْفى “Dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah : “Yang lebih 

dari keperluan”. Kata al-afw dibaca manshub atau marfu‟ dan kedua-duanya baik, 

beralasan dan berdekatan. Ibnu Abi Hatim menceritakan, ayahku memberitahu kami, 

ia menuturkan bahwa Mua‟adz bin Jabal dan Tsa‟labah pernah mendatangi 

Rasulullah SAW seraya mengatakan : “Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kami 

mempunyai sejumlah budak dan keluarga, bagaimana kami menginfaqkan harta 

kami?” maka Allah SWT menurunkan ayat  ََويَْسأَىُىوََل َماَذا يُْىفِقُىن “Dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan.” Mengenai firman Allah SWT ini, al-Hakim 

menceritakan dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, mengatakan : Apa yang lebih dari 

kebutuhan untuk keluargamu.
39

 

 Selanjutnya Ibnu Katsir mengutip dari Abd Humaidi meriwayatkan dari al-

Hasan mengenai firman Allah SWT ayat  قُِو اْىَعْفىَ َويَْسأَىُىوََل َماَذا يُىْفِقُىَن  ia mengatakan:“ 

Janganlah menginfaqkan seluruh hartamu, lalu engkau duduk sambil meminta-minta 

kepada orang lain.” Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu 

Hurairah, ia menceritakan : Ada seorang yang mengatakan Ya Rasulullah SAW, aku 

mempunyai satu dinar, maka Rasulullah SAW bersabda : Nafkahkanlah untuk dirimu 
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sendiri. Orang itu menjawab: Aku masih punya yang lain lagi, ya Rasulullah SAW, 

maka Rasulullah SAW bersabda : Nafkahkanlah untuk anakmu.‟ Aku masih punya 

dinar yang lain lagi, dan Rasulullah bersabda : Engkau lebih tahu kepada siapa uang 

itu harus dinafkahkan.”(Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam 

kitab shahih)
40

 

 Menurut Sayyid Qutub ayat ini merupakan jawaban tentang ukuran dan 

tingkatnya. Al-afw adalah kelebihan dan tambahan. Maka, apa yang merupakan 

kelebihan dari nafkah terhadap diri dengan tidak berlebih-lebihan dan bermegah-

megahan terkena perintah infaq atau nafkah. Yaitu kepada orang yang paling dekat 

lagi, lalu kepada yang lain dan seterusnya seperti yang sudah dikemukakan.
41

 

 Adapun menurut Ali Ash-Shabuni pada ayat “Dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : Yang lebih dari keperluan”. 

Mereka bertanya kepadamu mengenai apa yang mereka nafkahkan (infaq) dan apa 

yang harus mereka perbuat dengan harta?. Maka katakanlah kepada mereka, 

nafkahkanlah harta sisa yang melebihi keperluan, dan jangan kamu nafkahkan harta 

yang kamu membutuhkannya, sehingga bisa membuat jiwa kalian menjadi sia-sia. 

Kemudian Allah SWT meneruskan ayat “Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayatNya kepadamu”. Sebagaimana Allah SWT menerangkan kepada kalian tentang 

hukum-hukumNya, demikian juga, Allah SWT menerangkan kepada kalian manfaat 

dan mudharat, serta halal dan haram segala sesuatu.
42

  

3.4         Surat Al-Baqarah Ayat 262 

                            

                       

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, 

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 

menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si 

penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 
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Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Allah SWT memuji orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, dan tidak menyertai kebaikan sedakah 

dengan mengungkit-ungkitnya di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan 

orang lain melalui ucapan maupun perkataan. Firman Allah SWT َوال أًَذي “dan tidak 

menyakiti”. Maksudnya mereka tidak melakukan hal yang tidak disukai oleh 

penerima, sehingga menghapuskan kebaikan yang mereka lakukan. Selanjutnya 

Allah SWT menjanjikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan 

tersebut dengan firmanNya  ْىَهُْم أَْجُسهُْم ِعْىَد َزبِِّهم “mereka memperoleh pahala di sisi 

Rabb mereka” maksudnya, pahala mereka itu hanya berasal dari Allah SWT semata.  
هِمْ َوال َخْىٌف َعيَيْ  “ Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka.” Yaitu terhadap berbagai 

bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak.  ََوال هُْم يَْحَزوُىن “ dan tidak 

pula mereka bersedih”. Sedih di sini dengan maksud terhadap anak-anak yang 

mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan 

gemerlapannya tidak menjadikan mereka kecewa, karena mereka telah mendapatkan 

sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya.
43

 

Selanjutnya menurut Ali Ash-Shabuni menafsirkan pada ayat ini “orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak 

mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya 

dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima),”orang-orang yang menafkahkan 

hartanya itu hanya bermaksud mencari ridha Allah SWT, dan tidak mengiringi harta-

harta yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiaanya, seperti 

perkataan „aku telah berbuat baik kepadamu atau aku telah mengubah kondisimu. 

Selain itu, juga tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. 

Hal demikian “ mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka” mereka 

mendapatkan pahala dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu melakukan ketaatan 

kepadaNya “tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.” Mereka tidak akan merasakan ketakutan pada hari kiamat, dan 

mereka tidak pula bersedih hati atas hilangnya kesenangan dunia.
44
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3.5      Surat Al-Baqarah Ayat 265 

                        

                          

              

Artinya:  Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya 

karena mencari keridhaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka, 

seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan 

lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat 

tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah SWT 

Maha melihat apa yang kamu perbuat. 

Menurut Al-Maraghi, ayat ini merupakan perumpamaan orang-orang yang 

menginfaqkan hartanya karena mengharap ridha Allah SWT, di samping itu untuk 

memantapkan keimanan dan meningkatkan ihsan, dengan merelakan dirinya ketika 

berinfaq, sehingga hal ini menjadi menyatu dengan dirinya dan menjadi sebahagian 

dari watak peribadinya. 

Perumpamaan mereka ini sama saja dengan dengan kebun yang memiliki 

tanah subur yang di penuhi dengan tumbuhan yang segar dan banyak buahnya, lalu 

kebun itu disiram dengan air hujan terus menerus, sehingga buahnya menjadi dua 

kali lipat dari biasanya. Dan sekiranya tidak tersiram hujan lebat, maka hujan gerimis 

pun sudah memadai untuk menyuburkan tanah itu, dan membuat subur tanamannya. 

Itulah perumpamaan orang-orang yang yang banyak melakukan amal 

kebaikan. Apabila mendapatkan rezeki yang banyak, maka ia akan lebih banyak 

menginfaqkan harta. Dan apabila ia mendapatkan rezeki yang terbatas, ia pun tetap 

berinfaq semampunya. Kebaikannya itu tetap lestari, dan amal kebajikannya tidak 

pernah putus.
45

 

Selanjutnya menurut Ali Ash Shabuni, ayat ini merupakan perumpamaan 

Allah SWT swt bagi orang mukmin yang menafkahkan hartanya untuk mencari 

redha Allah SWT semata. “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 

hartanya karena mencari keridhaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka” 

mereka menafkahkan hartanya hanya untuk mencari ridhaNya, percaya akan 

pertemuan denganNya sebagai sebuah kenyataan atas pahala dariNya seperti “seperti 
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sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi” seperti kebun yang banyak 

pepohonnya yang terletak di dataran yang tinggi. Memberi kekhususan “ tempat 

tinggi” karena pepohonnya yang indah dan tanamannya yang berbuah. “yang disiram 

oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat” kebun itu di 

siram oleh hujan lebat, lalu berbuahlah tanaman-tanamannya dua kali lipat. 

 “Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai)” 

jika hujan lebat tidak turun, maka cukuplah hujan gerimis yang akan menyuburkan 

tanamannya, karena kesuburan tanahnya dan kesejukan hawanya. “dan Allah SWT 

Maha melihat apa yang kamu perbuat,” segala sesuatu yang di perbuat oleh 

hambaNya tidaklah samar bagiNya.
46

   

3.6     Surat Al Baqarah Ayat 272 

                    

                       

             

Artinya:  Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, 

akan tetapi Allah SWT-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa 

yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan 

(di jalan Allah SWT), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah 

kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah 

SWT. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu 

akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan 

dianiaya (dirugikan) 

Menurut  Ibnu Katsir, Abu „Abdurrahman an-Nasa‟i meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas, dahulu mereka tidak suka memberikan infaq kepada keturunan mereka dari 

kalangan musyrik, lalu mereka menanyakan hal itu, hingga diberi rukhsah bagi 

mereka.47 Maka turunlah ayat ini. Firman Allah SWT فأَلْوفُِسُنمْ  َخْيسٍ  ِمهْ  تُىْفِقُىا َوَما  " dan apa 

saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah SWT), Maka pahalanya 
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itu untuk kamu sendiri”. Hal ini sama seperti firman Allah SWT pada surat Fushsilat 

ayat 46   َِمْه َعِمَو َصاىًِحا فَيِىَْفِسه “Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka 

(pahalanya) untuk dirinya sendiri.” cukup banyak hal yang semisal di sebut dilam 

Al-Qur‟an. 

 Selanjutnya firman Allah SWT  َإاِل اْبتَِغاَء َوْجِه اىو َوَما تُْىفِقُىن  “dan janganlah kamu 

membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah SWT.” Al-

Hassan al-Bashri berkata, yaitu infaq yang diberikan orang mukmin untuk dirinya 

sendiri. Dan orang mukmin tidak menginfaqkan hartanya melainkan dalam rangka 

mencari keredhaan Allah SWT. 

Ibnu Katsir mengutip dari Atha al-Khurasani mengatakan, yakni jika engkau 

memberikan sesuatu karena mencari keredhaan Allah SWT, maka pahala amal itu 

bukanlah urusanmu. Ini merupakan makna yang bagus. Maksudnya jika seseorang 

itu bersedekah untuk mencari keredhaan Allah SWT, maka pahalanya terserah pada 

Allah SWT, dan tidak ada masaalah baginya, apakah sedekah itu diterima oleh orang 

baik atau orang jahat, orang yang berhak menerima maupun orang yang tidak berhak 

menerima. Orang yang bersedekah itu tetap memperoleh pahala atas niatnya. 

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kelanjutan ayat berikut تُْىفِقُىا َوَما 

تُْظيَُمىنَ  ال َوأَْوتُمْ  إِىَْيُنمْ  يَُىفه  َخْيسٍ  ِمهْ   " Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 

niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak 

akan dianiaya (dirugikan).”
48

  

Selanjutnya menurut Ali Ash Shabuni, dari Said bin Jubair, sesungguhnya 

kaum muslimin bersedekah pada kaum kafir dari kalangan kafir dzimmi. Manakala 

orang-orang fakir kaum muslimin semakin banyak, Rasulullah SAW berkata, 

“janganlah kalian bersedekah kecuali kepada orang-orang dari agama kalian.” Maka 

turunlah ayat ini, “: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk.” 

Ayat ini membolehkan sedekah kepada orang bukan beragama Islam.
49

 

Selanjutnya pada ayat “akan tetapi Allah SWT-lah yang memberi petunjuk 

(memberi taufiq) kepada siapa yang dikehendaki-Nya” merupakan teguran wahai 

Muhammad, engkau tidak di wajibkan memberikan petunjuk kepada manusia. 
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Sesungguhnya engkau tidak bisa menghukum orang yang tidak mendapatkan 

petunjuk. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja, dan Allah 

SWT-lah yang  akan memberikan petunjuk hamba-hambaNya yang dikehendaki 

kepada Islam. 
50

 

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah SWT), 

maka pahalanya itu untuk diri kamu sendiri.”, apapun harta yang kamu nafkahkan, 

maka pahalanya untuk dirimu sendiri. Orang lain tidaklah mendapat bagian pahala 

dari  hasil sedekahmu. “dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan 

karena mencari keridhaaan Allah SWT”. kalam Khabar (pernyataan berita) 

bermakna larangan. Yakni, janganlah kalian menjadikan sedekah kecuali hanya 

untuk mencari ridha Allah SWT, bukan karena tujuan keduniaan.
51

 

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan 

diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya 

(dirugikan)”. Sesungguhnya pahala dan ganjaran dari harta yang kalian nafkahkan 

akan berlipat kali ganda. Kalian akan memperolehnya, dan pahala itu tidak akan 

mengurangi kebaikan kalian sedikitpun.
52

 

3.7    Surat Al-Imran Ayat 92 

                        

     

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa 

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya. 

Ibnu Katsir mengutip dari Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang 

paling kaya di antara Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling dia cintai adalah 

Bairuha‟ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah SAW memasukinya dan 

meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini  ْتُىْفِقُىا َحتًه اْىبِسه  تَىَاىُىا ىَه 
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ا  ,Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)“  تُِحبُّىنَ  ِممه

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai” Abu Thalhah 

berkata “Ya Rasulullah, sesungguhnya  Allah SWT berfirman  ْا تُْىفِقُىا َحتًه اْىبِسه  تَىَاىُىا ىَه  ِممه

 Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum“  تُِحبُّىنَ 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai” sesungguhnya harta 

kekayaanku yang paling aku sukai adalah Bairuha‟ dan aku bermaksud untuk 

menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapat kebaikan dan simpanan 

di sisi Allah SWT. Maka manfaatlah kebun itu ya Rasulullah, seperti apa yang 

ditunjukkan Allah SWT kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda : “Bagus, bagus. 

Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. 

Dan aku akan laksanakan, ya Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagi-

bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putera-puteri pamannya.
53

 

Adapun menurut Sayyid Qutub, Imam Ahmad meriwayatkan dengan 

isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas bin 

Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, dan 

harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha‟ yang berhadap dengan masjid 

Nabawi. Nabi SAW biasa masuk ke kebun itu dan minum airnya dengan senang 

hati,” Maka ketika turun ayat “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai,”  

Abu Thalhah berkata, „Wahai Rasulullah, Allah SWT telah berfirman, 

sedangkan harta saya yang paling saya cintai adalah Bairuha‟. Sesungguhnya ia kini 

menjadi sedekah yang saya harapkan kebajikannya dan sebagai simpanan di sisi 

Allah SWT. Maka taruhlah ia wahai Rasulullah, sesuai dengan apa yang 

diberitahukan Allah SWT kepada engkau. “lalu Rasulullah SAW bersabda, “ Bagus, 

bagus, itu adalah harta yang mengungtungkan. Saya sudah mendengar, dan menurut 

pandangan saya engkau peruntukkanlah untuk sanak kerabat.” Lalu Abu Thalhah 

menjawab, saya akan membagi-bagikan hartanya itu kepada sanak kerabatnya dan 

anak-anak pamannya” (diriwayat oleh Bukhari dan Muslim)
54
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Selanjutnya menurut Ali Ash-Shabuni  اْىبِسه dalam ayat ini bermaksud syurga.
55

 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu 

menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai,” kalian sesekali tidak termasuk 

orang-orang yang baik dan sesekali kalian tidak akan masuk syurga sebelum kalian 

menafkahkan sebaik-baik harta kalian. “dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya,” dan sesuatu yang kalian berikan di jalan 

Allah SWT swt, maka menjadi simpanan bagi kalian. Dari kebaikan itu, kalian akan 

mendapatkan balasan dengan sebaik-baiknya.
56

 

3.8       Surat An-Nisa ayat 34 

                     

      

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka.  

Menurut Ibnu Katsir pada ayat  َْوبَِما أَوْفَقُىا ِمْه أَْمَىاىِِهم“Dan karena mereka telah 

menafkahkan sebagian harta mereka” yang berupa mahar, nafkah dan berbagai 

tanggungjawab yang diwajibkan Allah SWT kepada mereka dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah Nabi SAW.
57

 

Menurut Al-Maraghi ayat  َبَْعَضهُْم َعيًَ ب ُ َو َّللاه اُمىَن َعيًَ اىىَِّساِء بَِما فَضه َجاُه قَىه ْعٍض َوبَِما اىسِّ

 adalah tugas kaum lelaki iaitu memimpin kaum wanita dengan أَْوفَقُىا ِمْه أَْمَىاىِِهمْ 

melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum lelaki 

diwajibkan perang dan kaum wanita tidak, karena perang itu termasuk perkara 

perlindungan yang paling khusus, dan kaum lelaki memperoleh bahagian lebih besar 
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dalam hal harta pusaka daripada kaum wanita, karena kaum lelaki berkewajiban 

memberi nafkah(infaq wajib) sedangkan kaum wanita tidak.
58

 

Oleh sebab hal ini, Allah SWT melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita 

dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada 

kaum wanita. Disamping itu, Allah SWT melebihkan mereka atas kaum wanita 

dengan kemampuan memberi nafkah (infaq wajib) dari harta mereka.
59

 

Selanjutnya menurut Ali Ash-Shabuni pada ayat “Oleh karena Allah SWT 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. 

Disebabkan apa yang diberikan Allah SWT kepada mereka (laki-laki) berupa akal, 

kekuatan pengaturan dan mencari nafkah, maka mereka menjadi pemimpin bagi 

wanita-wanita dengan menjaga, memelihara, memberi nafkah dan mendidiknya.
60

   

3.9       Surat Al-Furqaan ayat 67 

                             

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian. 

Menurut Ibnu Katsir firman Allah SWT َواىهِريَه إَِذا أَْوفَقُىا ىَْم يُْسِسفُىا َوىَْم يَْقتُُسوا Dan orang-

orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir. Yakni, mereka tidak terlalu boros dalam mengeluarkan infaq, mereka 

mengaturnya sesuai dengan kebutuhan, tidak membiarkan keluarga mereka, 

menurunkan hak-hak keluarga mereka, mereka berlaku adil dan baik, dan sebaik-

baik perkara adalah pertengahan, tidak boros, lebih dan tidak kikir. ًماَوَماَن بَْيَه َذىَِل قََىا   

“dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. 

Sebagaimana firman Allah SWT  َوال تَْجَعْو يََدَك َمْغيُىىَةً إِىًَ ُعىُقَِل َوال تَْبُسْطهَا ُموه اْىبَْسِط “dan 
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janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 

terlalu mengulurkannya,”
61

 dan ayat seterusnya.(QS. Al-Isra: 29) Al-Hassan al-

Bashri berkata : “Tidak ada istilah berlebihan dalam berinfaq di jalan Allah SWT.” 

Iyas bin Mu‟awiyah berkata : “Apa yang dibolehkan dalam (melaksanakan) perintah 

Allah SWT adalah berlebihan (dalam infaq).” Selainnya berkata : “Istilah berlebih-

lebihan dalam membelanjakan harta hanya untuk maksiat kepada Allah SWT.
62

 

 Selanjutnya menurut Al-Maraghi orang-orang yang tidak berlaku mubazir di 

dalam mengeluarkan nafkah (infaq). Maka tidak mengeluarnya lebih dari kebutuhan, 

tidak pula kikir terhadap diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mengabaikan 

kewajiban terhadap mereka, tetapi mereka mengeluarkannya secara adil dan 

pertengahan, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan.
63

 

 Adapun menurut Ali Ash-Shabuni pada ayat dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, ini adalah 

sifat kelima di antara sifat hamba-hamba Allah SWT. Yakni mereka tidak mubazir 

dalam membelanjakan uang untuk makanan, minuman dan pakaian dan tidak 

menyempitkan dalam arti tidak bakhil. “Dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian”, yaitu pembelanjaan mereka adalah tengah-tengah 

yang sedang antara berlebihan dan bakhil.
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