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UNIVERSITY RESIDENCE - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

KARASIBAZHU 
(Kajian Rabu Siang Ba’da Zhuhur) 

Jadilah Orang Kaya Sejati 

ADA sebuah pertanyaan: Apakah setiap orang kaya pasti selalu merasa 
cukup dengan kekayaannya? Jawabnya: “Belum tentu.” Karena, betapa banyak 
orang kaya, namun dirinya masih merasa kekurangan. Hatinya tidak pernah 
merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, Sang Pemberi Rezeki. 
Ia pun masih terus mencari-cari apa pun yang ia rasakan belum pernah ia 
raih. Hatinya masih terasa hampa, karena selalu ada saja yang ia rasakan – saat 
ini -- belum ia raih. Maka, Ia pun akan selalu berusaha untuk meraihnya 
dengan berbagai macam cara. 

Coba kita perhatikan nasihat uswah hasanah kita, Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Beliau pernah bersabda:  

ةَََِعنََْالِْغَنََلَيَْسَ  اّنلّْفِسََِغَنََالِْغَنَََولَِكنََّالَْعَرِض،ََكْْثَ

“Al-Ghinâ [kekayaan] bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. 
Namun kekayaan (al-ghinâ) adalah ghinâ an-nafs [hati yang selalu merasa 
cukup].” (Hadits Riwayat Al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy, juz VII, hal. 118, 
hadits no. 6446; dan Muslim, Shahîh Muslim, juz III, hal. 100, hadits no. 2467, 
dari [Sahabat] Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu) 

Dalam riwayat lain, dari Ibnu Hibban, dinyatakan bahwa Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam pernah memberi nasihat berharga kepada 
[sahabat] Abu Dzar al-Ghifari. 

Abu Dzar radhiyallâhu ‘anhu berkata, 

بَاَيَا:َوََسلّمََََعلَيْهََِاّلّلَََصّّلََاللََِرَُسوُلََِلََقَاَلَ
َ
تََرىََذرََّأ

َ
ةَََأ َالَْمالَََِكْْثَ

َيَاََنَعمَْ:َقُلُْتََ؟الَْفْقرََُُهوَََالَْمالََِقِلّةََََوتََرى:َقَاَلَ.َََنَعمَْ:َقُلُْتََِغَن؟الََُْهوََ
 الَْقلِْبَََفْقرَََُوالَْفْقرََُ،الَْقلِْبََِغَنََالِْغَنََإِّنَما:َقَاَلَ.َاّلّلََِرَُسوَلَ

“Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam berkata padaku, “Wahai Abu Dzar, 
apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut 
kekayaan (al-ghinâ)?” “Betul,” jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, “Apakah 
engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti al-faqr (kefakiran)?” 
“Betul,” Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun 
bersabda, “Sesungguhnya yang disebut al-ghinâ (kekayaan) adalah kaya hati 
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(hati yang selalu merasa cukup). Sedangkan al-faqr (kefakiran) adalah fakir 
hati (hati yang selalu merasa tidak puas).” (Hadits Riwayat Ibnu Hibban dari 
Abu Dzar, Shahîh ibn Hibbân, juz II, hal. 461, hadits no. 685. Syaikh Syu’aib 
Al-Arnauth berkata bahwa sanad hadits ini shahîh sesuai dengan syarat 
Muslim) 

Inilah nasihat dari uswah hasanah kita, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 
salaam. Nasihat ini sungguh berharga. Dari sinilah seorang insan (manusia) 
bisa menerungkan bahwa banyaknya harta dan kemewahan dunia bukanlah 
jalan untuk meraih kebahagiaan senyatanya. Orang kaya selalu merasa kurang 
puas. Jika diberi selembah gunung berupa emas, ia pun masih mencari lembah 
yang kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu, kekayaan senyatanya 
(sejati) adalah hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. 
Itulah yang namanya qanâ’ah. Orang yang bersifat qanâ’ah, itulah orang yang 
disebut dengan al-Ghaniy (orang kaya) yang sebenarnya. 

Ibnu Baththal rahimahullâh mengatakan, “Hakikat kekayaan sebenarnya 
bukanlah dengan banyaknya harta. Karena begitu banyak orang yang 
diluaskan rezeki berupa harta oleh Allah, namun ia tidak pernah merasa puas 
dengan apa yang diberi. Orang seperti ini selalu berusaha keras untuk 
menambah dan terus menambah harta. Ia pun tidak peduli dari manakah harta 
tersebut ia peroleh. Orang semacam inilah yang seakan-akan begitu fakir 
karena usaha kerasnya untuk terus menerus memuaskan dirinya dengan harta. 
Perlu dikencamkan baik-baik bawa hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah 

اْلَقْلِب ِغَنى , kaya hati (hati yang selalu dalam keadaan merasa cukup. Al-Ghaniy 
(orang yang kaya hati) inilah yang selalu merasa cukup dengan apa yang 
diberi, selalu merasa qanâ’ah (puas) dengan yang diperoleh dan selalu ridha 
atas ketentuan Allah. Orang semacam ini tidak (begitu) tamak untuk 
menambah harta dan ‘ia’ tidak seperti orang yang tidak pernah letih untuk 
terus menambahnya. Kondisi orang semacam inilah yang disebut al-ghinâ 
(yaitu kekayaan yang sebenarnya).” 

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullâh menerangkan pula, “Orang yang 
disifati dengan kaya hati (al-ghinâ) adalah orang yang selalu qanâ’ah (merasa 
puas) dengan rezeki yang Allah berikan. Ia tidak (begitu) tamak untuk 
menambahnya tanpa ada kebutuhan. Ia pun tidak seperti orang yang tidak 
pernah letih untuk mencarinya. Ia tidak meminta-minta dengan bersumpah 
untuk menambah hartanya. Bahkan yang terjadi padanya ialah: “ia selalu 
ridha dengan pembagian Allah yang Maha Adil padanya.” Orang inilah yang 
seakan-akan kaya selamanya. 

Sedangkan orang yang disifati dengan miskin hati ( اْلَقْلِب َفْقُر ) adalah 
kebalikan dari orang pertama tersebut. Orang seperti ini tidak pernah bersikap 
qanâ’ah (merasa puas) terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. 
Bahkan ia terus berusaha kerus untuk menambah dan terus menambah dengan 
cara apa pun (entah dengan cara halal maupun haram). Jika ia tidak tau belum 
menggapai apa yang ia cari, ia pun merasa amat sedih. Dialah orang yang 
seakan-akan menjadi orang yang fakir, yang miskin harta, karena ia tidak 
pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Orang inilah 
orang yang – pada hakikatnya -- tidak kaya. 
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Intinya, orang yang kaya hati berawal dari sikap selalu ridha dan 
menerima segala ketentuan Allah Subhânahu Wa Ta’ala. Ia tahu bahwa apa 
yang Allah berikan, itulah yang terbaik dan akan senatiasa terus ada. Sikap 
inilah yang membuatnya enggan untuk menambah apa yang ia cari, dengan 
sikap rakus.” 

Ada sebuah perkataan yang amat bagus diungkapkan oleh para ulama: 

ََذاكَََََعدََََشيْئًاََزادَََفَإِنََْ-ََحاَجةَ ََسدََِّمنَََْكَيَْكِفيَََْماَاّنلّْفسَِغَنَ
 َفْقًراَالِْغَنَ

“Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih 
dari itu dan terus engkau cari, maka itu berarti bukanlah al-ghinâ (kaya hati), 
namun justeru bisa disebut faqr (miskin hati).” (Lihat: Ibnu Hajar al-‘Asqalani, 
Fath al- Bâriy, juz XI, hal. 272) 

An-Nawawi rahimahullâh mengatakan, “Kaya yang terpuji adalah kaya 
hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan 
dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus menerus 
ingin menambah dan terus menambah. Karena barangsiapa yang terus 
mencari dalam rangka untuk menambah (dengan sikap rakus), ia tentu tidak 
pernah merasa puas. Sebenarnya ia bukanlah orang yang kaya hati.” (An-
Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim, juz VII, hal. 140)  

Namun bukan berarti kita tidak boleh kaya harta. Silakan berusaha 
menjadi (orang) kaya, tetapi jangan diiringi dengan sikap rakus. Karena sikap 
rakus itu akan menghadirkan ketidak-puasan bagi siapa pun, di mana pun dan 
kapan pun, yang bukan tidak mungkin – pada akhirnya – akan melahirkan 
perilaku negatif bagi pemiliknya.  

Dalam hal ini, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َسََلََ
ْ
َُبَِطيَْوَََالِْغَن،َِمنََََخْيَرَاّّتََقََلَِمِنَََوالّّصّّحةََُاّّتََق،َلَِمِنََبِالِْغَنََبَأ

 .اّنّلِعيمََِِمنَََاّنّلْفِسَ

“Tidak apa-apa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Dan kesehatan 
bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Dan kebahagiaan 
itu bagian dari kenikmatan.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah, III, 273, hadits no. 
2141 dan Ahmad bin Hanbal, V, hal. 380, hadits no. 23276. Syaikh 
Muhammad Nashiruddin al-Albani, dalam kitab Shahîh ibn Mâjah, juz II, hal. 
5, hadits no. 1741, mengatakan bahwa hadits ini shahîh) 

Dari sini, kita bisa memahami, bukan berarti kita tercela untuk kaya 
harta, namun yang tercela adalah “tidak pernah merasa cukup dan puas 
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(qanâ’ah) dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita.” Padahal sungguh 
beruntung orang yang memunyai sifat qanâ’ah.  

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, 

فْلَحَََقَدَْ
َ
ْسلَمََََمنََْأ

َ
 آتَاهََُبَِماَاّلّلَََُوَقّّنَعهَََُكَفافًاََوُرِزَقََأ

“Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki 
yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan 
kepadanya.” (Hadits Riwayat Muslim dari Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, 
Shahîh Muslim, juz III, hal. 102, hadits no. 2473) 

Sifat qanâ’ah yang terwujud dalam sikap al--ghinâ (kaya hati) itulah 
yang selalu Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam mohonkan kepada Allah 
dalam do’anya. Sebagaimana sabda beliau, yang dinyatakan kembali oleh 
Abdullah bin Mas’ud radhiyallâhu ‘anhu, 

ََيُقوُلََََكنَََ–َوََسلّمََََعلَيْهََِاللَََُصّّلََ–َِِبَّاّنلََّأنَّ َأْسألَُكََإّّنََامهلل:
 والِغَنََ،َوالَعَفاَفََ،َواّتُلََقََ،َالُهَدى

“Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam biasa membaca do’a: “Allâhumma 
innî as-alukal hudâ wat tuqâ wal ‘Afâfa wal ghinâ” (Ya Allah, aku meminta 
pada-Mu al-hidâyah [petunjuk], at-tuqâ [ketakwaan], [diberikan sifat] al-‘afâf 
[kesucian diri] dan al--ghinâ [kekayaan]).” (Hadits Riwayat Muslim dari 
Abdullah bin Mas’ud radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 81, 
hadits no. 7079). An-Nawawi – rahimahullâh -- mengatakan, “’Afâf dan ‘Iffah 
bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan. 
Sedangkan al-ghinâ adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh 
pada apa yang ada di sisi manusia.” (An-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh 
Muslim, juz XVII, hal. 41)َ 

Oleh karena itu, milikilah sifat qanâ’ah, yang kita wujudkan menjadi 
sikap selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. 
Dan dengan sikap itu, kita berharap semoga Allah senantiasa berkenan untuk 
menganugerahkan kepada diri kita sekalian sifat qanâ’ah, yang terwujud  
dalam sikap al-ghinâ  (kaya hati) yang sangat mulia ini. 

Āmîn, Yâ Rahmân – Yâ Rahîm. 

 

Yogyakarta, 28 Desember 2016 

(Tulisan ini dikutip dan diselaraskan dari tulisan Muhammad Abduh Tuasikal, 
dalam https://rumaysho.com/1023-kaya-hati-itulah-kaya-senyatanya.html)  


