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Sifat Qana'ah dan 'Iffah
Qana'ah (merasa cukup) dan 'iffah (suci, jauh dari sifat yang tidak
baik, dan menahan diri dari meminta)
'Jadilah engkau orang yang bersifat qana'ah, niscaya engkau menjadi
manusia yang paling bersyukur.'
Gambaran orang yang haus terhadap dunia, selalu ingin
memperbanyak harta dengan rakus tamak, adalah yang senang
dengan yang hina, terbiasa mengeluh, dan selalu meminta. Inilah
gambaran yang tidak sesuai dengan kemuliaan seorang mujahid
(pejuang),

qana'ah

(merasa

cukup),

'iffah,

dan

ridha

dengan

pembagian Allah I kepadanya.
Sesungguhnya sikap pasrah terhadap sifat tamak (rakus) tidak
ada akhirnya apabila seseorang melepaskan tali kendali nafsu
syahwatnya. Disebutkan dalam hadits:

ـﺬﹶﻩ ﺃﹶﺧـﻦﻣ ﻭ،ِـﻪ ﻓِﻴ ﻟﹶﻪﺭِﻙﻮﻔﹾﺲٍ ﺑﺓِ ﻧﺎﻭﺨﺎ ﺑِﺴﺬﹶﻫ ﺃﹶﺧﻦ ﻓﹶﻤ،ﺓﹲﻠﹾﻮﺓﹲ ﺣﻀِﺮﺇِﻥﱠ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﳌﹶﺎﻝﹶ ﺧ...
ﻊﺒﺸﻻﹶ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻭ ﻛﺎﹶﻟﱠﺬِﻱ ﻳ،ِﻪ ﻓِﻴ ﻟﹶﻪﻙﺎﺭﺒ ﻳﻔﹾﺲٍ ﻟﹶﻢﺍﻑِ ﻧﺮﺑِﺈِﺷ
"Sesungguhnya

harta

ini

berwarna

hijau

serta

manis,

maka

barangsiapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa niscaya
diberikan

berkah

baginya

pada

harta

itu.

Dan

barangsiapa

mengambilnya dengan nafsu serakah niscaya tidak diberikan berkah
baginya pada harta itu, seperti orang yang makan dan tidak pernah
kenyang…"1
Sifat

tamak

menguasai

orang-orang

yang

melakukan

persaingan dalam urusan dunia dan perhiasannya, yang selalu
memperhatikan orang-orang yang di atas mereka. Imam an-Nawawi
rahimahullah memberikan alasan terhadap hal itu dengan katanya:
'Karena apabila manusia melihat kepada orang yang diberikan
karunia dalam perkara dunia, nafsunya menuntut seperti hal itu dan
menganggap kecil/remeh nikmat Allah I yang ada padanya, ingin
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bertambah, supaya bisa menyusul dengan hal itu atau mendekatinya,
inilah realita mayoritas manusia…'2
Sifat tamak yang berlebihan di dalam jiwa seseorang bisa
merusak agamanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

ِﻨِﻪﻑِ ﻟِﺪِﻳﺮﺍﻟﺸﺎﻝِ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺀِ ﻋﺮﺹِ ﺍﻟﹾﻤ ﺣِﺮﺎ ﻣِﻦ ﻟﹶﻬﺪﺳِﻼﹶ ﻓِﻰ ﻏﹶﻨﻢٍ ﺑِﺄﹶﻓﹾﺴﺎﻥِ ﺃﹸﺭﺎﺋِﻌﺎﻥِ ﺟﺎ ﺫِﺋﹾﺒﻣ
"Tidak ada dua ekor srigala yang dilepas pada kambing lebih merusak
baginya terhadap agamanya daripada sifat tamak seseorang terhadap
harta dan kemuliaan."3
Ketergantungan hati yang berlebihan terhadap perhiasan dunia
dan memperbanyak harta memperbudak hamba, dan Rasulullah r
memanggil orang-orang seperti itu dengan sebutan orang yang celaka:

،ﺨِﻂﹶﻂﹶ ﺳﻌ ﻳﺇِﻥﹾ ﻟﹸﻢ ﻭﺿِﻲ ﺭﻄِﻲ ﺇِﻥﹾ ﺃﹸﻋ:ِﺔﺼﻴﻤ ﺍﻟﹾﺨﺪﺒﻋﻢِ ﻭﻫﺭ ﺍﻟﺪﺪﺒﻋﺎﺭِ ﻭﻨﻳ ﺍﻟﺪﺪﺒ ﻋﻌِﺲﺗ
...ﻜﹶﺲﺍﹾﻧﺘ ﻭﻌِﺲﺗ
"Celaka budak dinar dan budak dirham serta budak khumaishah: jika
diberi, ia senang, jika tidak diberi, ia marah, celaka dan jatuh
terjungkir."4
Sifat qana'ah tidak bisa diperoleh kecuali dengan mujahadah
(melawan) hawa nafsu dan dengan taufik Allah I:

ُﻨِﻪِ ﺍﷲﻐﻦِ ﻳﻐﺘﺴ ﻳﻦﻣ ﺍﷲُ ﻭﻌِﻔﱠﻪ ﻳﻔِﻒﻌﺘﺴ ﻳﻦﻣ...
"Barangsiapa berusaha 'iffah (menghindar dari yang tidak terpuji)
niscaya Allah I menjadikannya 'iffah, dan barangsiapa yang merasa
cukup niscaya Allah I memberikan kecukupan kepadanya."5
Salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam t menolak
mengambil haknya dari harta fai –sekalipun Khalifah Umar t
beberapa kali menawarkan hal itu kepadanya-. Ibnu Hajar al'Asqalani rahimahullah menyebutkan alasan penolakannya dengan
katanya: 'Dia t menolak mengambilnya (padahal harta itu adalah
haknya), karena ia khawatir menerima sesuatu dari seseorang, lalu
terbiasa mengambil, hingga jiwanya melewati sesuatu yang tidak
dikehendakinya,

maka

ia

menyapihnya
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dari

hal

itu,

dan

meninggalkan sesuatu yang meragukannya kepada yang tidak
meragukannya…'6
Dan Rasulullah r menyebutkan para penghuni surga, di antaranya:

ِﺎﻝ ﺍﻟﹾﻌِﻴ ﺫﹸﻭﻔﱢﻒﻌﺘ ﻣﻒﻔِﻴﻋ
"Orang yang 'iffah, berusaha menahan dari meminta, sedang dia
mempunyai keluarga.'7 Karena sesungguhnya ia berjuang melawan
nafsunya, padahal sangat membutuhkan.
Termasuk kesempurnaan sifat tidak meminta: sesungguhnya
para sahabat melakukan bai'at kepada Rasulullah r bahwa mereka
tidak

akan

meminta

meriwayatkan

hadits

sesuatu

kepada

menceritakan

manusia.

kondisi

Dan

mereka

yang
setelah

Rasulullah r (wafat), ia berkata: 'Sungguh sebagian dari golongan itu,
terjatuh tongkatnya, maka ia tidak meminta kepada seseorang untuk
mengambilkan tongkatnya.'8 Karena mereka sangat bersungguhsungguh menepati bai'at mereka terhadap Rasulullah r. Dan dalam
dialog bersama Abu Dzarr t, Rasulullah r bersabda:

ﻊﻄِﻴﺘﺴﻻﹶﺗ ﻭ،ﺍﺷِﻚ ﺇِﻟﹶﻰ ﻓِﺮﺟِﻊﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻊﻄِﻴﺘﺴ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻙﺠِﺪﺴ ﻣﺄﹾﺗِﻲﻰ ﺗﺘ ﺣﺎﺱ ﺍﻟﻨﺐﺼِﻴﺎ ﻳﻋﻮﺟ ﻭﺖ ﺃﹶﻧﻒﻛﹶﻴ
ِ ﺑﺎِﻟﹾﻌِﻔﱠﺔﻚﻠﹶﻴ ﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻟﹸﻪﻮﺳﺭ ﺍﷲُ ﻭ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺠِﺪِﻙﺴ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣﺍﺷِﻚ ﻓِﺮ ﻣِﻦﻡﻘﹸﻮﺃﹶﻥﹾ ﺗ
"Bagaimana

engkau,

sedangkan

rasa

lapar

menimpa

manusia,

sehingga engkau datang ke masjidmu, maka engkau tidak mampu
kembali ke tempat tidurmu, dan engkau tidak bisa bangun dari tempat
tidurmu ke masjidmu? Ia berkata,'Aku menjawab: 'Allah I dan RasulNya r lebih mengetahui.' Beliau r bersabda: 'Engkau harus bersifat
'iffah…"9
Dan

termasuk

mujahadah

adalah

bahwa

engkau

tidak

mengadu kecuali hanya kepada Allah I dan tidak menantikan
kelapangan kecuali hanya dari Allah I, maka di dalam hadits:

ﺎ ﺇِﻣ:ﻰ ﺑﺎِﻟﹾﻐِﻨ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪﻚﺷﺎ ﺑﺎِﷲِ ﺃﹶﻭﻟﹶﻬﺰ ﺃﹶﻧﻦﻣ ﻭ،ﻪ ﻓﹶﺎﻗﹶﺘﺪﺴ ﺗﺎﺱِ ﻟﹶﻢﺎ ﻟﻠِﻨﻟﹶﻬﺰ ﻓﹶﺎﻗﹶﺔﹲ ﻓﹶﺄﹶﻧﻪﺘﺎﺑ ﺃﹶﺻﻦﻣ
.ٍﺎﺟِﻞﻰ ﻋ ﻏِﻨﺕٍ ﺁﺟِﻞٍ ﺃﹶﻭﻮﺑِﻤ
"Barangsiapa yang ditimpa kefakiran, lalu ia mengadukannya kepada
manusia, niscaya tidak tertutupi kekurangannya. Dan barangsiapa
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yang mengadukannya kepada Allah I, hampir-hampir Allah I
memberikan

kekayaan kepadanya, bisa dengan kematian yang

tertunda atau kekayaan yang cepat (di dunia)."10
Dan dalam kondisi yang sangat terpaksa, yang mendorong
seseorang mengulurkan tangannya untuk meminta, syarat meminta
adalah

tidak

mendapatkan

kemampuan,

karena

Allah

I

menggambarkan orang-orang fakir dengan firman-Nya:

ِﺽﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻷَﺭﺑﺮﻮﻥﹶ ﺿﻄِﻴﻌﺘﺴﺒِﻴﻞِ ﺍﷲِ ﻻﹶ ﻳﻭﺍ ﻓِﻲ ﺳﺼِﺮ ﺃﹸﺣﺁﺀِ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻟِﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ
(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan
Allah: mereka tidak dapat (berusaha, bekerja) di bumi; (QS. alBaqarah:273)
Ibnu Hajar rahimahullah berkata, 'Karena orang yang mampu bekerja
di muka bumi, berarti ia menemukan salah satu syarat untuk
menjadi mampu/kaya. Dan yang dimaksud 'orang-orang fakir yang
terikat/tertahan' maksudnya terikat oleh jihad fi sabilillah, yaitu
karena kesibukan mereka berjihad, mereka tidak punya waktu untuk
bekerja.'11 Rasulullah r memberikan ijin untuk meminta dalam
batasan yang sangat sempit, seperti dalam hadits:

-ﺔﹸﺼﺎﻗﹶﺒِﻴﺌﹶﻠﹶﺔِ –ﻳﺴ ﺍﻟﹾﻤ ﻣِﻦﻦﺍﻫﺎ ﺳِﻮ ﻓﹶﻤ...ٍﺶﻴ ﻋﺍ ﻣِﻦﺍﺩﺪ ﺳﺶٍ ﺃﹶﻭﻴ ﻋﺎ ﻣِﻦﺍﻣﺐ ِﻗﻮﺼِﻴﻰ ﻳﺘﺣ...
ﺎﺤﺘ
 ﺎ ﺳﻬﺎﺣِﺒﺎ ﺻﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻬﺎ ﻳﺤﺘ
 ﺳ
"…Sehingga ia mendapatkan kebutuhan pokok, atau mencukupi
kehidupan…maka meminta selain yang demikian itu –wahai qabishahadalah haram, pemiliknya memakannya secara haram."12
Imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan kesepakatan ulama
atas

larangan

meminta

kalau

bukan

karena

terpaksa.

Dan

disyaratkan bolehnya meminta bagi orang yang masih mampu
bekerja dengan tiga syarat: bahwa ia jangan merendahkan dirinya,
jangan terus menerus meminta, dan jangan menyakiti yang diminta.
Jika kurang salah satu syarat ini, maka hukumnya haram menurut
konsensus ulama. Wallahu A'lam.13
Dan

harta

yang

datang

tanpa

diikuti

kepadanya, Rasulullah r bersabda tentang hal itu:
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keinginan

nafsu

ﻪﺒِﻌﺘﺎﻻﹶ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻣ ﻭﺬﹾﻩ ﻓﹶﺨ-ٍﺎﺋِﻞﻻﹶﺳﺮِﻑٍ ﻭﺸ ﻣﺮ ﻏﹶﻴﺖﺃﹶﻧﺊﹲ –ﻭﻴﺎﻝِ ﺷ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤ ﻣِﻦﺎﺀَﻙﺇِﺫﹶﺍ ﺟ
ﻚﻔﹾﺴﻧ
"Apabila sedikit dari harta ini datang kepadamu –sedangkan engkau
tidak mengharapkan dan tidak meminta- maka ambillah, dan yang
tidak (seperti itu), maka janganlah diikuti oleh nafsumu."14
Supaya terpenuhi dalam diri seorang muslim faktor-faktor
kecukupan dan qana'ah dengan sifat mulia dan terhormat, Islam
menganjurkan kepadanya agar bekerja. Rasulullah r bersabda:

ﻼﹰﺟ ﺭﺄﹾﺗِﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻣِﻦ ﻟﹶﻪﺮﻴﺮِﻩِ ﺧﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬ ﻋﻄِﺐﺤﺘ
  ﻓﹶﻴﻠﹶﻪﺒ ﺣﻛﹸﻢﺪﺬﹶ ﺃﹶﺣﺄﹾﺧﺪِﻩِ َﻷَﻥﹾ ﻳﻔﹾﺴِﻲ ﺑِﻴﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻧﻭ
.ﻪﻌﻨ ﻣ ﺃﹶﻭﻄﹶﺎﻩ ﺃﹶﻋ،ﺄﹶﻟﹸﻪﺴﻓﹶﻴ
"Demi Allah I yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh salah
seorang darimu mengambil talinya, lalu ia memikul kayu bakar di
pundaknya, lebih baik baginya daripada ia datang kepada seseorang,
lalu ia meminta kepadanya, (sama saja) dia memberinya atau tidak."15
Ibnu Hajar menyebutkan faedah-faedah hadits ini: anjuran untuk
menahan diri dari meminta, menjauhkan diri darinya, sekalipun
seseorang merendahkan dirinya dalam mencari rizqi dan merasakan
kesusahan dalam hal itu. Dan jikalau bukan karena keburukan
meminta dalam pandangan syara', hal itu tidak menjadi pilihannya,
karena begitu hinanya meminta-minta, dan termasuk kehinaan itu
adalah bila ia tidak diberi…'16
Dalam rangka mengajak tawakkal dan berusaha, Imam Ahmad
rahimahullah berkata: ‘Upah mengajar dan ilmu lebih kusukai dari
pada duduk menunggu pemberian dari orang lain.’ Dan ia juga
berkata: ‘Barangsiapa yang duduk dan tidak berusaha, jiwanya
mendorongnya

mengharapkan

sesuatu

yang

ada

di

tangan

manusia.’17
Zuhud terhadap pemberian manusia menjadikan seseorang
dicintai mereka. Dan dalam wasiat ringkas, Rasulullah r bersabda:

ِﺎﺱﺪِﻱ ﺍﻟﻨﺎ ﻓِﻰ ﺃﹶﻳﻤ ﻋﺄﹾﺱﻤِﻊِ ﺍﻟﹾﻴﺃﹶﺟﻭ...
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“Dan berputus asalah dari apa saja yang ada di tangan manusia
(jangan mengharapkan pemberian mereka).”18
Sebagaimana dalam pesan Jibril u kepada Rasulullah r:

ِﺎﺱﻦِ ﺍﻟﻨ ﻋﻩﺎﺅﻨﺘِﻐ ﺍﺳﻩﻋِﺰﻞِ ﻭ ﺑِﺎﻟﱠﻠﻴﻪﺎﻣﻣِﻦِ ِﻗﻴﺆ ﺍﻟﹾﻤﻑﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺷﻠﹶﻢﺍﻋﻭ...
“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah
shalatnya di malam hari dan kehormatannya adalah kayanya dari
manusia.”19
Dan

apabila

kita

telah

mengetahui

kondisi

kehidupan

Rasulullah r, bersifat qana’ah terasa mudah bagi kita dalam
menghadapi realita kehidupan kita.

An-Nu’man bin Basyir t

mengungkapkan kondisi kehidupan beliau r dengan ucapannya:

ﻪﻄﹾﻨﻠﹶﺄﹸ ﺑِﻪِ ﺑﻤﺎ ﻳﻗﹾﻞِ ﻣ ﺍﻟﹾﺪ ﻣِﻦﺠِﺪﺎ ﻳﻣ ﻭﻜﹸﻢﺒِﻴ ﻧﺖﺃﹶﻳ ﺭﻟﹶﻘﹶﺪ
“Sesungguhnya aku melihat nabimu, dan beliau tidak mendapatkan
kurma jelek untuk mengisi perutnya (apabila korma yang bagus,
pent.).”20
Dan beliau berdoa:

ﺎﺗﺪٍ ﻗﹸﻮﺤﻤ
  ﺁﻝﹶ ﻣﻕﻞﹾ ﺭِﺯﻌ ﺍﺟﻢﺍﻟﻠﻬ
“Ya Allah, jadikan rizqi keluarga Muhammad sebagai makanan
pokok.”21
Di

antara

sebab-sebab

qana’ah

adalah:

bahwa

seseorang

memandang kepada orang yang berada di bawahnya (lebih miskin
darinya dalam urusan dunia), agar ia menyadari nikmat Allah I
kepadanya. Sebagaimana di sebutkan dalam hadits:

ِﺔﹶ ﺍﷲﻤﺍ ﻧِﻌﻭ ِﺩﺭﺰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶﺗﺭﺪ ﺃﹶﺟﻮ ﻓﹶﻬﹶﻗﻜﹸﻢ ﻓﹶﻮﻮ ﻫﻦﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣﻭ ﹸﻈﺮﻨﻻﹶﺗ ﻭﻜﹸﻢﻔﹶﻞﹶ ﻣِﻨ ﺃﹶﺳﻦﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣﻭ ﹸﻈﺮﺍﹸﻧ
ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋ
“Perhatikanlah kepada orang yang di bawah kamu (dalam urusan
dunia) dan janganlah kamu memperhatikan kepada orang yang di
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atasmu. Maka ia lebih pasti bahwa kamu tidak menghinakan nikmat
Allah I kepadamu.”22
Dan pemilik jiwa yang terjaga pasti tidak senang bahwa
tangannya berada di bawah, dan Rasulullah r bersabda:

ﺎﺋِﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﺴﻔﹾﻠﹶﻰ ﻫِﻲﺍﻟﺴﻔِﻘﹶﺔﹸ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻫِﻲﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺪﺍﹾﻟﻴﻔﹾﻠﹶﻰ ﻭﺪِ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﹾﻴ ﻣِﻦﺮﻴﺎ ﺧﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺪﺍﻟﹾﻴ
“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah, dan
tangan yang di atas adalah yang memberi dan yang di bawah adalah
yang meminta.”
Dan

seseorang

akan

lebih

bisa

menahan

diri

ketika

ia

membayangkan gambaran harta sedekah ini: Abdullah bin al-Arqam
t menyebutkan bahwa ia meminta onta dari baitul mal, lalu
ditawarkan

kepadanya

onta

sedekah.

Maka

ia

enggan

dan

mengingkari bahwa hal itu ditawarkan kepadanya, dan ia berkata
kepada temannya (yang menawarkan): ‘Apakah engkau senang bahwa
seseorang yang gemuk di hari panas, mencuci untukmu apa yang ada
di bawah sarung dan dua rufghaihi (bagian atas dua paha dari
dalam),

kemudian

ia

memberikannya

kepadamu,

maka

kamu

meminumnya? Maka laki-laki itu marah dan berkata, ‘Semoga Allah
I mengampunimu, apakah engkau mengatakan hal seperti ini
kepadaku? Abdullah bin al-Arqam t

berkata, ‘Sesungguhnya

sedekah adalah kotoran manusia, mereka mencucinya dari mereka.’23
Dan

di

antara

yang

menguatkan

sifat

qana’ah

adalah

seseorang mengetahui bahwa meminta adalah kehinaan di dunia,
siksaan dan sangat memalukan di akhirat. Dan dalam hal itu,
Rasulullah r bersabda:

ﻜﹾﺜِﺮﺘﺴ ﻟِﻴﻘِﻞﱠ ﺃﹶﻭﺘﺴ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﺍﺮﻤﺄﹶﻝﹸ ﺟﺴﺎ ﻳﻤ ﻓﹶﺈِﻧ،ﺍﻜﹸﺜﱡﺮ ﺗﻢﺍﻟﹶﻬﻮ ﺃﹶﻣﺎﺱﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻨ ﺳﻦﻣ
“Barangsiapa yang meminta harta kepada manusia karena ingin
menambah,

maka

sesungguhnya

ia

meminta

bara

hendaklah ia cukup dengan sedikit atau memperbanyak.”24
Dan demikian pula:
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api,

maka

ِﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﻣِﻦﻜﹾﺜِﺮﺘﺴﺎ ﻳﻤﻪِ ﻓﹶﺈِﻧﻨِﻴﻐﺎ ﻳ ﻣﻩﺪﻋِﻨﺄﹶﻝﹶ ﻭ ﺳﻦﻣ
“Barangsiapa yang meminta, sedangkan ia mempunyai sesuatu yang
mencukupi (kebutuhan)nya, maka sesungguhnya ia memperbanyak
dari api neraka.”25
Kenapa orang yang telah diberikan dunia dengan mendapatkan rasa
aman, diberi kesehatan, dan memperoleh makan di harinya terus
ingin menambah harta??

ﺎﻴﻧ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﺕﺰﺎ ﺣِﻴﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧ،ِﻣِﻪﻮ ﻳﺕ ﻗﹸﻮﻩﺪ ﻋِﻨ،ِﻧِﻪﺪﺎﻓﹰﻰ ﻓِﻰ ﺑﻌ ﻣ،ِﺑِﻪﺎ ﻓِﻰ ﺳِﺮ ﺁﻣِﻨﺢﺒ ﺃﹶﺻﻦﻣ
“Barangsiapa yang

di pagi hari merasa aman dalam hidupnya, sehat

badannya, dan mempunyai makanan di harinya, maka seolah-olah
telah diberikan dunia kepadanya.”26
Dan kenapa seseorang merasa berduka cita karena kehilangan sedikit
dari dunia, apabila ia merasa tenang bahwa ia termasuk orang-orang
yang beruntung:

ﺎﻩﺎ ﺁﺗ ﺍﷲُ ﺑِﻤﻪﻌﻗﹶﻨ ﻛﹶﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﻭﺯِﻕﺭ ﻭﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢﹶﻗﺪ
“Sungguh beruntung orang yang beragama Islam, diberi rizqi secara
cukup, dan Allah I memberikannya sifat qana’ah terhadap apa yang
diberikan Allah I kepadanya.”27
Apakah gunanya terus menambah harta dan menyimpan,
apabila kebutuhan seseorang sangat terbatas dengan keperluan yang
tertentu:

؟ﺖﻠﹶﻴ ﻓﹶﺄﹶﺑﺖ ﻟﹶﺒِﺴ ﺃﹶﻭﺖﻴ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻨ ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺖ ﺃﹶﻭﺖﻴﻀ ﻓﹶﺄﹶﻣﻗﹾﺖﺪﺼﺎﺗ ﺇِﻻﱠ ﻣﺎﻟِﻚ ﻣ ﻣِﻦﻞﹾ ﻟﹶﻚﻫﻭ
“Tidaklah engkau memiliki hartamu kecuali yang engkau sedekahkan
lalu engkau berlalu, atau engkau makan lalu engkau habiskan, atau
engkau pakai lalu engkau lusuhkan…?28
Kurangnya sifat qana'ah dalam diri seorang muslim terkadang
muncul dari tidak mantapnya pemahaman imannya, berupa ridha
terhadap qadar di kala susah dan senang. Karena itulah, termasuk
do'a beliau r:
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ِﺎﺀﺎ ﺑِﺎﻟﹾﻘﹶﻀﺿ ﺍﻟﺮﺄﹶﻟﹸﻚﺃﹶﺳ ﻭﻘﹶﻄِﻊﻨﻦٍ ﻻﹶﺗﻴﺓﹶ ﻋﻗﹸﺮ ﻭﻔﹶﺪﻨﺎ ﻻﹶﻳﻤﻌِﻴ ﻧﺄﹶﻟﹸﻚﺃﹶﺳﻭ...
"…dan aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak pernah
pudar, kesejukan mata yang tidak pernah terputus, dan aku memohon
kepada-Mu keridhaan terhadap qadha`."29
Dan di dalam do'a Istikharah:

ِﻨِﻲ ﺑِﻪﺿ ﺭﺚﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﹸﺛﻢﻴ ﺣﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨ ﻟِﻲﺭﺍ ﹾﻗﺪﻭ
"…dan tentukan (taqdirkanlah) kebaikan untukku di mana saja
kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku."30
Dan di antara faktor pendukung ridha adalah berpikir tentang
pahala, sebagaimana dalam hadits:

.ﺔﹰﺎﺟﺣﺍ ﻓﹶﺎﻗﹶﺔﹰ ﻭﺩﻭ ﺍﺩﺰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻢﺘﺒﺒ ﺍﷲِ َﻷَﺣﺪ ﻋِﻨﺎﻟﹶﻜﹸﻢﻥﹶ ﻣﻮﻠﹶﻤﻌ ﺗﻟﹶﻮ
"Jikalau kamu mengetahui pahala yang disiapkan untukmu di sisi
Allah

I,

niscaya

kamu

ingin

agar

bertambah

fakir

dan

membutuhkan."31
Demikian pula sabdanya r:

ﻜﹸﻢﻨ ﻋﻭِﻱﺎﺯﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻢﺘ ِﺰﻧﺎﺣ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﺧِﺮﺎﺍﺩﻥﹶ ﻣﻮﻠﹶﻤﻌ ﺗﻟﹶﻮ
"Jikalau kamu mengetahui pahala yang disimpan untukmu, niscaya
kamu tidak berduka cita terhadap kesempitanmu."32
Terkadang seorang fakir adalah orang bersifat qana'ah lagi 'iffah,
sebagaimana orang yang kaya bersifat tamak lagi rakus, karena kaya
yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Rasulullah r bersabda:

ِﻔﹾﺲﻰ ﺍﻟﻨﻰ ﻏِﻨ ﺍﻟﹾﻐِﻨﻟﻜِﻦﺽِ ﻭﺮﺓِ ﺍﻟﹾﻌ ﻛﹶﺜﹾﺮﻦﻰ ﻋ ﺍﻟﹾﻐِﻨﺲﻟﹶﻴ
"Kaya yang sebenarnya bukanlah kaya harta benda, akan tetapi kaya
yang sebenarnya adalah kaya jiwa."33
Dan Rasulullah r menggambarkan kondisi manusia di masa-masa
terakhir, maka beliau menyebutkan di antara tanda-tanda hari
kiamat:

ﺎﻄﹸﻬﺨﺴﺘﺎﺭٍ ﻓﹶﻴﻨ ِﺩﻳﻞﹸ ﺃﹶﻟﹾﻒﺟﻄﹶﻰ ﺍﻟﺮﻌﺃﹶﻥﹾ ﻳﻭ...
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…dan seseorang diberikan seribu dinar, maka ia membencinya (tidak
ridha)."34
Ini adalah gambaran sifat rakus dan tamak yang berat, sebagaimana
qana'ah merupakan gambaran syukur dan ridha yang tertinggi:

ِﺎﺱ ﺍﻟﻨﻜﹶﺮ ﺃﹶﺷﻜﹸﻦﺎ ﺗ ﻗﹶﻨِﻌﻛﹸﻦﻭ
"Dan jadilah engkau orang yang bersifat qana'ah, niscaya engkau
menjadi manusia paling bersyukur."35
Kesimpulan:
1.

Orang yang jatuh kedalam sifat tamak adalah seperti orang
yang makan dan tidak pernah kenyang.

2.

Berlomba

dalam

urusan

dunia

termasuk

mendorong

timbulnya sifat tamak.
3.

Sifat qana'ah tidak bisa diperoleh kecuali dengan mujahadah
(usaha yang sungguh-sungguh).

4.

Di antara kesempurnaan sifat 'iffah para sahabat adalah bai'at
mereka bahwa mereka tidak akan meminta apapun kepada
manusia.

5.

Di antara syarat yang diberikan para ulama dalam meminta
adalah:
a. Tidak mendapatkan kecukupan.
b. Tidak menghinakan diri.
c.

Tidak terus menerus meminta.

d. Tidak bersifat rakut.
6.

Yang membantu bersifat qana'ah adalah:
a. Bekerja untuk mencukupi kehidupan.
b. Mengikuti keadaan salafus shalih.
c.

Memandang kepada orang yang di bawahnya (dalam
perkara dunia).

d. Membayangkan

kehinaan

maupun di akhirat.
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meminta,

baik

di

dunia

7.

Kebutuhan seseorang terbatas, maka tidak ada keharusan
bersifat tamak.

8.

Qana'ah menjadi cacat bila iman terhadap qadar tidak
mantap.

9.

Yang aneh adalah qana'ah orang fakir dan rakusnya orang
kaya.

10. Qana'ah adalah gambaran syukur dan ridha yang tertinggi.
1

Shahih al-Bukhari, kitab Zakat, bab ke-50, no. 1472.
Syarah Shahih Muslim, an-Nawawi, Kitab Zuhud dan raqa`iq, syarah hadits no. 2963.
3
Shahih Sunan at-Tirmidzi, kitab Zuhud, bab ke-30, no.1935/2495 (Shahih).
4
Shahih al-Bukhari, kitab al-Jihad, bab ke-70, no. 2887.
5
Shahih al-Bukhari, kitab zakat, bab ke-50, no. 2887.
6
Fath al-Bari, kitab zakat, bab ke-50, syarah hadits no. 1472.
7
Shahih Muslim, kitab al-Jannah (surga), bab ke-16, no.63.
8
Shahih Muslim, kitab zakat, bab ke-35, no. 1043 dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud.
9
Shahih Sunan Ibnu Majah, kitab al-Fitan, bab ke-10, no. 3197/3958.
10
Shahih Sunan Abu Daud, kitab zakat, bab ke-29, no. 1447/1645.
11
Fath al-Bari, 3/240, kitab zakat, bab ke-53.
12
Shahih Muslim, kitab zakat, bab ke-35, no. 1043.
13
Syarah Shahih Muslim, kitab zakat, bab ke-35, no. 1043.
14
Shahih al-Bukhari, kitab zakat bab ke-51, no. 1473.
15
Shahih al-Bukhari, kitab zakat, bab ke-50, no. 1470.
16
Fath al-Bari 3/336, kitab zakat, bab ke-50, syarah hadits: 1470.
17
Dikutip dari Fath al-Bari, kitab riqaq, bab ke-16.
18
Shahih Sunan Ibnu Majah, kitab zuhud, bab ke-1, no.3363/4171 (Hasan).
19
Shahih al-Jami’ hadits no. 73 (Hasan).
20
Shahih Sunan at-Tirmidzi, kitab zuhud, bab ke-26, no. 1932/2491 (Shahih).
21
Shahih Sunan at-Tirmidzi, kitab zuhud, bab ke-25, no.1924/2480 (Shahih)
22
Shahih Muslim, kitab zuhud dan raqa`iq, no. 2963
23
Al-Muwaththa` 2/1001, kitab sedekah, bab ke-3, no. 15 (al-Arna`uth mengatakan dalam hasyiyah
Jami` al-Ushul: 10/150, isnadnya shahih).
24
Shahih Muslim, kitab zakat, bab ke-35, no. 1041.
25
Shahih Sunan Abu Daud, kitab zakat, bab ke-24, no. 1435/1629.
26
Shahih Sunan at-Tirmidzi, kitab zuhud, bab ke-21, no. 1913/2463 (Hasan).
27
Shahih Muslim, kitab zakat, bab ke-43, no. 1054.
28
Shahih Sunan at-Tirmidzi, kitab zuhud, bab ke-21, no. 1909/2459 (Shahih).
29
Shahih Sunan an-Nasa`i, kitab sahwi, bab ke-62, no. 1238.
30
Shahih al-Bukhari, kitab tauhid, bab ke-10, no. 7390.
31
Shahih al-Jami', no. 5265 (Shahih).
32
Shahih al-Jami' no. 5261 (Shahih).
33
Shahih al-Bukhari, kitab riqaq, bab ke-15, no. 6446.
34
Shahih al-Jami' no. 3607 (Shahih).
35
Shahih al-Jami' no. 4580 (Shahih).
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