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Pengertian Zuhud

Zuhud : Etomologi

Zuhud secara etimologi berasal dari

bahasa arab زھدا - �زھد –زھد  yang bahasa arab زھدا - �زھد –زھد  yang 

berarti tidak menyukai sesuatu. Orang

yang bersifat zuhud dinamakan زھ�د
atau زھ�د  .



Zuhud : Terminologi

• Pengertian yang sangat bagus adalah yang disampaikan oleh Abu 
Sulaiman Ad Daroni. Beliau mengatakan :


	َُ� َ�ِ� هللاِ •ِ�ُْأَنَّ ا�ُ�ْھَ� �ِ� �َْ�ِك َ�� 

• “Zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari 
mengingat Allah.”

• Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, “Definisi zuhud dari Abu • Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, “Definisi zuhud dari Abu 
Sulaiman ini amatlah bagus. Definisi telah mencakup seluruh definisi, 
pembagian dan macam-macam zuhud.”

• Aplikasi
Jika bisnis yang dijalani malah lebih menyibukkan pada dunia 
sehingga lalai dari kewajiban shalat, maka sikap zuhud adalah 
meninggalkannya. Begitu pula jika permainan yang menghibur diri 
begitu berlebihan dan malah melalaikan dari Allah, maka sikap zuhud 
adalah meninggalkannya. Demikian pengertian zuhud yang amat luas 
cakupan maknanya.



Dasar/ Dalil Zuhud
1. QS. An-Nisa ayat 77,

“Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan 
akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa 
dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun”.

“Orang yang beriman itu berkata: “Hai kaumku, ikutilah 
aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang 
benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini 
hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya 
akhirat itulah negeri yang kekal.” (QS. Ghafir: 38-39)

“Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan 
duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan 
lebih kekal.” (QS. Al A’laa: 16-17)



Dasar/ Dalil Zuhud
2.  Hadits Nabi Saw2.  Hadits Nabi Saw

• Dari Sahl bin Sa’ad As Sa’idi, ia berkata ada seseorang yang 
mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas berkata, 
“Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang 
apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan 
begitu pula manusia.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Zuhudlah pada dunia, Allah akan 
mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, 
manusia pun akan mencintaimu.” (HR. Ibnu Majah dan manusia pun akan mencintaimu.” (HR. Ibnu Majah dan 
selainnya. An Nawawi mengatakan bahwa dikeluarkan dengan 
sanad yang hasan)

• “Demi Allah, tidaklah dunia dibanding akhirat melainkan 
seperti jari salah seorang dari kalian yang dicelup -Yahya 
berisyarat dengan jari telunjuk- di lautan, maka perhatikanlah 
apa yang dibawa.” (HR. Muslim no. 2858)



Pandangan Sahabat dan Ulama tentang Macam-

Macam Bentuk Zuhud

Sahabat• Sahabat

Abu Dzar mengatakan,

“Zuhud terhadap dunia bukan berarti 
mengharamkan yang halal dan bukan juga 
menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud 
terhadap dunia adalah engkau begitu yakin 
terhadapp apa yang ada di tangan Allah daripada 
apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti 
ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih 
mengharap pahala dari musibah tersebut 
daripada kembalinya dunia itu lagi padamu.”



Lanjutan :

• Sayyid Al-Junaidi, zuhud adalah menganggap

dan memandang kecil terhadap dunia.

• Abu Sulaiman Ad-Daraini, zuhud adalah• Abu Sulaiman Ad-Daraini, zuhud adalah

meninggalkan perbuatan yang menyibukkan

diri dari mengingat allah.

• Syekh Abdul Aziz, zuhud adalah tiada

ketergantungan hati terhadap harta dunia.



Lanjutan :

• Menurut Sufyan Ibnu Unyainah, zuhud terdiri

dari tiga huruf yaitu zay, ha’, dan dal yang 

mempunyai maksud dan makna tersendiri; 1)

zay yaitu tarku az-zinah (meninggalkan

kemewahan), 2) ha’ yaitu tarku al-hawakemewahan), 2) ha’ yaitu tarku al-hawa

(meninggalkan hawa nafsu), dan 3) dal yaitu

tarku ad-dunya (meninggalkan dunia).

(Sayyid Abu Bakar Al-Makki,.... ibid…)



Lanjutan :

Dalam kitab Nashaihul ‘Ibad, juga dijelaskan bahwa• Dalam kitab Nashaihul ‘Ibad, juga dijelaskan bahwa
zuhud terdiri dari tiga huruf yaitu zay, ha’, dan dal;

• 1) zay menunjukkan zadun li al-ma’ad yang artinya
bekal menuju akhirat yakni takwa kepada allah swt;

• 2) ha’ menunjukkan hidayatu ad-din yang artinya
petunjuk menuju agama yakni bimbingan agar beradapetunjuk menuju agama yakni bimbingan agar berada
pada jalan agama islam; 

• 3) dal menunjukkan dawam ‘ala ath-tha’at yang 
artinya konsisten dalam melakukan ketaatan yakni
senantiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah 
dan menjauhi segala larangannya.  

(Ahmad Sunarto, Terjemah Nashaihul ‘Ibad li Syekh Muhammad Nawawi

Ibnu Umar Al-Jawi, Surabaya:    Al-Hidayah, 1416 H. Hal.45.)



Karakteristik Zuhud secara global

• Tidak merasa suka (Bangga) ketika

mempunyai harta dan tidak pula merasa

susah (Sedih) ketika tidak mempunyai harta.

• Merasa sama antara dipuji atau dicela.

• Merasa senang hati (Ridha/bahagia) di dalam• Merasa senang hati (Ridha/bahagia) di dalam

beribadah kepada Allah.

• Al-Imam Hamid Muhammad bin Muhammad  Al-Ghazali, 

Ihya’ Ulumi Ad-din Juz 4, At-Tauzi’:Darul Fikr, Hal.252. 



Faktor-faktor Timbulnya Rasa Zuhud
Pertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalamPertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam

kedua sumbernya, al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber
ini mendorong untuk hidup wara’, taqwa dan zuhud.

Kedua, reaksi rohaniah kaum muslimin terhadap sistem sosial
politik dan ekonomi di kalangan Islam sendiri,yaitu ketika
Islam telah tersebar keberbagai negara yang sudah barang
tentu membawa konskuensi – konskuensi tertentu,seperti
terbukanya kemungkinan diperolehnya kemakmuran di satuterbukanya kemungkinan diperolehnya kemakmuran di satu
pihak dan terjadinya pertikaian politik interen umat Islam
yang menyebabkan perang saudara antara Ali ibn Abi Thalib
dengan Mu’awiyah,yang bermula dari al-fitnah al-kubraI yang
menimpa khalifahketiga, UstmanibnAffan (35 H/655 M).
Dengan adanya fenomena sosial politik seperti itu ada
sebagian masyarakat dan ulamanya tidak ingin terlibat
dalamkemewahan dunia dan mempunyai sikap tidak mau
tahu terhadap pergolakan yang ada,mereka mengasingkan
diri agar tidak terlibat dalam pertikaian tersebut.



Karakteristik Zuhud secara rinci : 

1

• Pertama: Zuhud adalah yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah 

itu lebih diharap-harap dari apa yang ada di sisinya. Ini tentu 

saja dibangun di atas rasa yakin yang kokoh pada Allah. Oleh 

karena itu, Al Hasan Al Bashri menyatakan, “Yang menunjukkan 

lemahnya keyakinanmu, apa yang ada di sisimu (berupa harta 

dan lainnya –pen) lebih engkau harap dari apa yang ada di sisi dan lainnya –pen) lebih engkau harap dari apa yang ada di sisi 

Allah.”



Karakteristik Zuhud secara rinci : 

1

• Abu Hazim –seorang yang dikenal begitu zuhud- ditanya, “Apa saja 

hartamu?” Ia pun berkata, “Aku memiliki dua harta berharga yang 

membuatku tidak khawatir miskin: [1] rasa yakin pada Allah dan [2] 

tidak mengharap-harap apa yang ada di sisi manusia.”

Lanjut lagi, ada yang bertanya pada Abu Hazim, “Tidakkah 

engkau takut miskin?” Ia memberikan jawaban yang begitu 

mempesona, “Bagaimana aku takut miskin sedangkan Allah sebagai mempesona, “Bagaimana aku takut miskin sedangkan Allah sebagai 

penolongku adalah pemilik segala apa yang ada di langit dan di 

bumi, bahkan apa yang ada di bawah gundukan tanah?!”

Al Fudhail bin ‘Iyadh mengatakan, “Hakikat zuhud adalah ridho 

pada Allah ‘azza wa jalla.” Ia pun berkata, “Sifat qona’ah, itulah 

zuhud. Itulah jiwa yang “ghoni”, yaitu selalu merasa cukup.”

• Intinya, pengertian zuhud yang pertama adalah begitu yakin kepada 

Allah.
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• Kedua: Di antara bentuk zuhud adalah jika seorang hamba ditimpa • Kedua: Di antara bentuk zuhud adalah jika seorang hamba ditimpa 
musibah dalam hal dunia berupa hilangnya harta, anak atau 
selainnya, maka ia lebih mengharap pahala dari musibah tersebut 
daripada dunia tadi tetap ada. Ini tentu saja dibangun di atas rasa 
yakin yang sempurna.

• Siapakah yang rela hartanya hilang, lalu ia lebih harap pahala?! Yang 
diharap ketika harta itu hilang adalah bagaimana bisa harta tersebut 
itu kembali, itulah yang dialami sebagian manusia. Namun Abu Dzar 
mengistilahkan zuhud dengan rasa yakin yang kokoh. Orang yang 
itu kembali, itulah yang dialami sebagian manusia. Namun Abu Dzar 
mengistilahkan zuhud dengan rasa yakin yang kokoh. Orang yang 
zuhud lebih berharap pahala dari musibah dunianya daripada 
mengharap dunia tadi tetap ada. Sungguh ini tentu saja dibangun 
atas dasar iman yang mantap.

• Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hal ini telah mengajarkan 
do’a yang sangat bagus kandungannya, yaitu berisi permintaan rasa 
yakin agar begitu ringan menghadapi musibah. Do’a tersebut 
adalah,
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�ولُ  َ�� َ�ْ�َ�ِ�كَ  ِ�نْ  ََ�� اْ�ِ�مْ  ا��ُ�م� •ُ�َ ��َ�َ�ْ���#ُ"َ�� َ�� َط�َ ِ�كَ  َوِ�نْ  َ�َ��ِ��كَ  َوَ�ْ�نَ  ََ�ُ  ِ$�َ�كَ  ِ نُ  َ�� اَْ�ِ&�نِ  َوِ�نَ  َ%��  ُ�َ�و#
 ِ$���تِ  َ َ�ْ�َ�� َِ��ِ�ُ ��َ�ْ اد)

• “Allaahummaqsim lanaa min khosy-yatika maa yahuulu bihii bainanaa wa baina

ma’aashiika, wa min thoo’atika maa tuballighunaa bihi jannatak, wa minal

yaqiini maa tuhawwinu bihi ‘alainaa mushiibaatid dunyaa” (Ya Allah, curahkanlah

kepada kepada kami rasa takut kepadaMu yang menghalangi kami dari

bermaksiat kepadaMu, dan ketaatan kepadaMu yang mengantarkan kami kepadabermaksiat kepadaMu, dan ketaatan kepadaMu yang mengantarkan kami kepada

SurgaMu, dan curahkanlah rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah

di dunia) (HR. Tirmidzi no. 3502. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits

ini hasan). Inilah di antara tanda zuhud, ia tidak begitu berharap dunia tetap ada

ketika ia tertimpa musibah. Namun yang ia harap adalah pahala di sisi Allah.

• ‘Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan, “Siapa yang zuhud terhadap dunia, maka

ia akan semakin ringan menghadapi musibah.” Tentu saja yang dimaksud zuhud

di sini adalah tidak mengharap dunia itu tetap ada ketika musibah dunia itu

datang. Sekali lagi, sikap semacam ini tentu saja dimiliki oleh orang yang begitu

yakin akan janji Allah di balik musibah.
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• Ketiga: Zuhud adalah keadaan seseorang ketika dipuji atau pun 

dicela dalam kebenaran itu sama saja. Inilah tanda seseorang 

begitu zuhud pada dunia, menganggap dunia hanya suatu yang 

rendahan saja, ia pun sedikit berharap dengan keistimewaan dunia. 

Sedangkan seseorang yang menganggap dunia begitu luar biasa, ia 

begitu mencari pujian dan benci pada celaan. Orang yang 

kondisinya sama ketika dipuji dan dicela dalam kebenaran, ini kondisinya sama ketika dipuji dan dicela dalam kebenaran, ini 

menunjukkan bahwa hatinya tidak mengistimewakan satu pun 

makhluk. Yang ia cinta adalah kebenaran dan yang ia cari adalah 

ridho Ar Rahman.

• Orang yang zuhud selalu mengharap ridho Ar Rahman bukan 

mengharap-harap pujian manusia. Sebagaimana kata Ibnu Mas’ud, 

“Rasa yakin adalah seseorang tidak mencari ridho manusia, lalu 

mendatangkan murka Allah. Allah sungguh memuji orang yang 

berjuang di jalan Allah. Mereka sama sekali tidaklah takut pada 

celaan manusia.”
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• Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Orang yang zuhud adalah 

yang melihat orang lain, lantas ia katakan, “Orang tersebut 

lebih baik dariku”. Ini menunjukkan bahwa hakekat zuhud 

adalah ia tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain. Hal 

ini termasuk dalam pengertian zuhud yang ketiga.

• Pengertian zuhud yang biasa dipaparkan oleh ulama • Pengertian zuhud yang biasa dipaparkan oleh ulama 

salaf kembali kepada tiga pengertian di atas. Di antaranya, 

Wahib bin Al Warod mengatakan, “Zuhud terhadap dunia 

adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang 

luput darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat 

yang ia peroleh.” Pengertian ini kembali pada pengertian 

zuhud yang kedua. [7]



Tingkatan Zuhud
Dalam kitab Ihya’ dijelaskan beberapa tingkatan-tingkatan zuhud, yaitu antara• Dalam kitab Ihya’ dijelaskan beberapa tingkatan-tingkatan zuhud, yaitu antara
lain:

1.   Tingkatan rendah, yaitu orang yang memaksakan diri menjauhi dunia. Ia rela
memerangi nafsunya dalam usaha meninggalkan dunia, sekalipun ia- sangat
menyukainya. Semoga saja hal itu berlangsung terus, sehingga pelakunya
mencapai tingkat zuhud yang sesungguhnya.

2.   Tingkatan sedang, yaitu orang yang menjauhi dunia dengan suka rela, karena
ia menganggapnya kecil, meski sebenarnya ia masih menginginkannya. 
Tingkatan ini seperti orang yang meninggalkan uang satu dirham demi
memperoleh dua dirham. Hal ini tidak memberatkannya, akan tetapi masih
memperhatikan apa yang ditinggalkannya itu dan juga masih melihat di seputarmemperhatikan apa yang ditinggalkannya itu dan juga masih melihat di seputar
keadaan dirinya. Zuhud seperti ini mengandung beberapa kelemahan
(kekurangan).

3.    Tingkatan Tinggi, yaitu orang yang menjauhi dunia dengan sukarela dan tidak
merasakan sikap zuhudnya. Karena, ia tidak menganggap bahwa ia
meninggalkan sesuatu. Menurutnya dunia tidak berarti apa-apa baginya. 
Seperti orang yang meninggalkan seonggok tanah liat demi mengambil sebutir
permata. Tapi ia tidak menganggap permata itu sebagai ganti. Betapapun indah
dan mahalnya dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya sama
sekali.

(Imam Al-Ghazali, Penerjemah: ‘Abdul Rosyad Siddiq, Ringkasan Ihya’ 
‘Ulumuddin, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2008, Hal.576.)



Macam- Macam Zuhud

• Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Zuhud itu bermacam-macam, di• Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Zuhud itu bermacam-macam, di
antaranya :

1. Zuhud terhadap perkara yang haram, dan hukumnya adalah fardhu
‘ain.

2. Zuhud terhadap syubuhat. Hukumnya menurut tingkatan
kesyubuhatannya. Jika syubuhatnya kuat, maka hukumnya wajib dan
jika syubuhatnya lemah, maka hukumnya mustahab/sunnah.

3. Zuhud dalam hal keutamaan, yaitu zuhud terhadap apa-apa yang tak
bermanfaat dari ucapan, pandangan, pertanyaan , pertemuan,
ataupun lainnya.ataupun lainnya.

4. Zuhud terhadap manusia.

5. Zuhud terhadap diri sendiri, dengan cara mempermudah dirinya
dalam beribadah di jalan Allah.

6. Zuhud terhadap perkara keseluruhan, yaitu zuhud terhadap perkara-
perkara selain untuk Allah dan setiap perkara yang menyibukkanmu
dari diri-Nya.

Dan zuhud yang paling utama adalah memelihara zuhud itu sendiri…



Fadhilah ZuhudFadhilah Zuhud

1. Allah akan menyatukan perkaranya, menjaga harta1. Allah akan menyatukan perkaranya, menjaga harta
bendanya, menjadikan kekayaanya di dalam
hatinya, dan dunia pun datang kepadanya dalam
keadaan tunduk.

Allah ta’ala berfirman: 

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di
akhirat akan Kami tambah keuntungan itu
baginya. Dan barangsiapa yang menghendaki
keuntungan di dunia akan Kami berikan kepadanya
sebagian dari keuntungan di dunia, namun tidak
ada baginya suatu bagian pun di akhirat
kelak.”(As-Syuuraa: 20)



Lanjutan ;Lanjutan ;

2. Mempunyai banyak hikmah, bijaksana, lapang

dada, dan dicintai oleh Allah.

3. Hatinya akan selalu diterangi cahaya keimanan

oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam

surganya.surganya.

• (Imam Al-Ghazali, Penerjemah: ‘Abdul Rosyad Siddiq, Ringkasan Ihya’ 

‘Ulumuddin, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2008, Hal.379-380.)



Dunia Tidak Tercela Secara Mutlak
• Ada sebuah perkataan dari ‘Ali bin Abi Tholib namun dengan • Ada sebuah perkataan dari ‘Ali bin Abi Tholib namun dengan 

sanad yang dikritisi. ‘Ali pernah mendengar seseorang 
mencela-cela dunia, lantas beliau mengatakan, “Dunia 
adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang 
memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri 
keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia juga 
adalah negeri ghoni (yang berkecukupan) bagi orang yang 
menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. …”menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. …”

• Oleh karena itu, Ibnu Rajab mengatakan, “Dunia itu tidak 
tercela secara mutlak, inilah yang dimaksudkan oleh Amirul 
Mukminin –‘Ali bin Abi Tholib-. Dunia bisa jadi terpuji bagi 
siapa saja yang menjadikan dunia sebagai bekal untuk 
beramal sholih.”

• Ingatlah baik-baik maksud dunia itu tercela agar kita tidak 
salah memahami! Dunia itu jadi tercela jika dunia tersebut 
tidak ditujukan untuk mencari ridho Allah dan beramal 
sholih.



Zuhud Bukan Berarti Hidup Tanpa Harta
Zuhud Bukan Berarti Hidup Tanpa Harta• Zuhud Bukan Berarti Hidup Tanpa Harta

• Sebagaimana sudah ditegaskan bahwa dunia itu tidak tercela secara mutlak. Namun 
sebagian orang masih salah paham dengan pengertian zuhud. Jika kita perhatikan 
pengertian zuhud yang disampaikan di atas, tidaklah kita temukan bahwa zuhud 
dimaksudkan dengan hidup miskin, enggan mencari nafkah dan hidup penuh 
menderita. Zuhud adalah perbuatan hati. Oleh karenanya, tidak hanya sekedar 
memperhatikan keadaan lahiriyah, lalu seseorang bisa dinilai sebagai orang yang 
zuhud. Jika ada ciri-ciri zuhud sebagaimana yang telah diutarakan di atas, itulah 
zuhud yang sebenarnya. Berikut satu kisah yang bisa jadi pelajaran bagi kita dalam 
memahami arti zuhud.

• Abul ‘Abbas As Siroj, ia berkata bahwa ia mendengar Ibrahim bin Basyar, ia berkata 
bahwa ‘Ali bin Fudhail berkata, ia berkata bahwa ayahnya (Fudhail bin ‘Iyadh) bahwa ‘Ali bin Fudhail berkata, ia berkata bahwa ayahnya (Fudhail bin ‘Iyadh) 
berkata pada Ibnul Mubarok,

��0/.، ,�ف ذا ؟•����"4، و�راك �1�2 زھد وا�&�ل، وا��أ�ت ��2ر�� 
• “Engkau memerintahkan kami untuk zuhud, sederhana dalam harta, hidup yang 

sepadan (tidak kurang tidak lebih). Namun kami melihat engkau memiliki banyak 
harta. Mengapa bisa begitu?”

• Ibnul Mubarok mengatakan,

•1�.�� أ��  �1، إ��� أ8�ل ذا 7�ون و%�1، وأ,رم  ر10، وأ����ن �$  �6 ط� 4 ر
• “Wahai Abu ‘Ali (yaitu Fudhail bin ‘Iyadh). Sesungguhnya hidupku seperti ini hanya 

untuk menjaga wajahku dari ‘aib (meminta-minta). Juga aku bekerja untuk 
memuliakan kehormatanku. Aku pun bekerja agar bisa membantuku untuk taat 
pada Rabbku”.[11]



Tokoh-tokoh zuhud

• Abu Dzar Al-Ghifari (Sahabat Rasulullah)• Abu Dzar Al-Ghifari (Sahabat Rasulullah)

• Hasan Al-Bashri (110 H/728 M).

• Sufyan Ats-Tsauri (161 H/778 M).

• Said Bin Musayyab (94 H).

• Malik Bin Dinar (171 H).• Malik Bin Dinar (171 H).

• Abdullah Bin Mubarak (181 H).

• Rabi’ah Al-Adawiyah (185 H/796 M).

• Fudhail Bin Al-Iyyadh (197 H).

• Abu Al-Hasan Asy-Syadhili



Kesimpulan :

• Orang yang zuhud bukan berarti tidak perlu mencari• Orang yang zuhud bukan berarti tidak perlu mencari
dan mempunyai harta benda sama sekali. Mereka
wajib mencari dan mempunyai harta dunia yang halal
menurut kebutuhan hidup mereka secukupnya. Jika
harta benda mereka lebih dan melimpah ruah, maka
hati mereka pun tidak bergantung kepada harta benda
tersebut; dan menganggap bahwa harta benda itutersebut; dan menganggap bahwa harta benda itu
hanya titipan atau pinjaman dari allah kepada mereka
yang sewaktu-waktu di kembalikan atau diambil
olehnya.

(Sayyid Abu Bakar Al-Makki, Kifayatul Atqiya’, Semarang: Toha
Putra. Hal.21)


