
 Kemuliaan hati adalah 
disaat kita merasa senang jika 
ditegur dan diingatkan oleh 
sahabat  kita. Dan sahabat sejati 
adalah sahabat yang gemar 
mengingatkan disaat kita berbuat 
salah. 

 Alangkah indahnya jika 
persahabatan dijalin dalam irama 
meningkatkan kualitas diri agar 
bisa semakin dekat kepada Allah 
SWT dan semakin cinta kepada 
Rasulullah SAW. Bukanlah disebut 
sahabat jika dia membiarkan diri 
kita terjerumus dalam kesalahan. 

 Begitu sebaliknya, 
bukanlah disebut sahabat jika 
ia mendendam di saat kita 
mengingatkan dan menegurnya 
tatkala ia bersalah.
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     Sahabatku, ada sesuatu 
yang tersimpan di lubuk hati 
kita yang tidak tampak, kecuali 
disaat kita mendengar atau 
melihat sahabat kita bersalah. 
Yaitu rasa ingin menegur dan 
menyapanya karena merindukan 
kebaikan untuk sahabatnya tanda 
ketulusan dalam persahabatan. 
Sedangkan rasa enggan serta 
acuh tak acuh untuk menegurnya 
adalah tanda kekotoran hati saat 
bersahabat. 

     Ada sesuatu yang 
tersembunyi di lubuk hati kita 
yang tidak tampak kecuali disaat 
kita mendapat teguran dari teman 
kita kala kita bersalah. Yaitu 
kesombongan yang menjadikan 
kita tiba-tiba merasa dendam,  
marah serta sebal melihatnya 
dan tidak nyaman duduk 
disampingnya. 
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 Ketahuilah! Seorang 
sahabat amat besar pengaruhnya 
dalam pembentukan karakter, 
sikap, akhlak, dan keimanan. 
Itulah yang dimaksud Rasulullah 
SAW untuk umat beliau melalui 
sabdanya “Seseorang itu akan 
mudah terbawa kepada agama 
sahabatnya, maka jika ingin 
melihat iman dan akhlaq seseorang 
lihatlah siapa yang menjadi teman 
dalam hidupnya!”.

     Yang  disebut sahabat 
maknanya luas, bisa teman kerja, 
guru yang mengajar kita, jalinan 
suami-istri, termasuk diantaranya 
adalah anggota dalam sebuah 
lembaga atau paguyuban, maka 
disaat hubungan kawan dengan 
kawan, guru dengan murid, suami 
dengan istri atau keanggotaan 
dalam sebuah lembaga. Jika di 
dalamnya tidak terdapat makna 
saling memberi dan saling 
menerima teguran positif maka 
sungguh jalinan itu bukan jalinan 
yang dirajut karena Allah SWT. 

    Sahabatku, untuk 
menciptakan keindahan 
bersahabat karena Allah SWT 
disini dibutukan dua hal, yaitu 
Pertama: adalah ghiroh, yaitu rasa 
mencitai sahabatnya dan rasa tidak 

rela jika sahabatnya terjerumus. 
Dan semua ini berlaku dalam 
rangka menghayati makna hadits 
Nabi Muhammad SAW, “Tidaklah 
sempurna iman seseorang dari 
kalian sebelum ia benar-benar 
mencintai saudaranya seperti 
mencintai untuk dirinya sendiri”. 
Maknanya adalah agar kita 
senantiasa merasa tidak rela jika 
sahabat kita berbuat maksiat dan 
dimurkai oleh Allah SWT seperti 
halnya ia tidak rela jika dirinya di 
murkai oleh Allah SWT

    Kedua: adalah lapang 
dada, dengan menghadirkan 
penghargaan kepada saudara 
kita yang  telah menegur dan 
mengingatkan kita dengan 
menginsyafi betapa berharganya 
sebuah teguran itu. menghindari 
sifat-sifatnya orang-orang 
yang sombong yang jauh dari 
hidayah Allah SWT yang mudah 
tersinggung, kecewa dan dendam 
disaat ada seorang sahabat yang 
mengingatkannya.

     Jika ada orang menegur 
dan mengingatkan kita, lihatlah 
makna yang disampaikannya. 
Sebisa mungkin untuk tidak 
mempermasalahkan caranya, 
yang mungkin menurut kita 
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kurang menarik atau mungkin 
menyakitkan. Sebab hati yang 
tulus dan tawadhu hanya akan 
melihat kebenaran dan kebaikan 
darimana pun datangnya 
dan bagaimanapun cara 
penyampaiannya. Rasa terima 
kasih yang dalam disaat ditegur 
adalah tanda sebuah ketawadhuan 
dan kebesaran jiwa dalam 
menerima sebuah kebenaran. 
Dan hati yang sombong amat 
susah menerima kebenaran walau 
sebaik apapun cara kebenaran itu 
disampaikan dan sehebat apapun 
orang yang menyampaikannya. 
Wallahu a’lam Bish-Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

BERAPAKAH NISHOB 
HARTA DAGANG?

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya, semoga Buya selalu dalam 
keadaan sehat wal’afiat. Buya 
saya mau tanya tentang nishobnya 
harta dagangan itu berapa Buya? 

Terima kasih. 
Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
 Barang dagangan harus 
dikeluarkan zakatnya sesuai 
aturan yang sudah ditetapkan 

dalam Islam. Yaitu harus 
memenuhi syarat-syarat berikut 
ini:
 1. Berputar satu tahun 
hijriyah, misal : Sebuah toko mulai 
dibuka tanggal 1 bulan haji tahun 
lalu maka baru disebut berputar 
satu tahun jika sudah memasuki 
tanggal 1 bulan haji tahun ini.

 2. Mencapai nishob atau 
batas minimal di akhir tahun 
penghitungan, contoh : Pada 
tanggal 1 bulan haji tahun ini telah 
mencapai batas minimal, maka 
seketika itu yakni setelah masuk 
tanggal 1 bulan haji ini harus 
segera dikeluarkan zakatnya.

Catatan Penting:
a) Nishob atau batas minimalnya 
adalah: Jika barang dagangan dan 
uang tunai yang diputar dalam 
perdagangan tersebut nilainya 
mencapai nilai emas murni 94 
gram. Kalau seandainya 1 gram 
emas murni harganya Rp 250.000, 
maka nishobnya adalah : 250.000 
x 94 = Rp 23.500.000,- (masalah 
harga emas anda bisa bertanya 
ke toko emas terdekat). Nilai 
yang dianggap adalah nilai emas, 
bukan nilai rupiahnya. Artinya, 
rupiah bisa berubah-ubah dan 
yang terpenting adalah kadar dari 
nilai emas kurang lebihnya 94 
gram.
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b) Tidak penting masalah rugi 
dan untung dalam perdagangan 
tersebut, yang jelas jika pada akhir 
tahun mencapai nisobnya maka 
wajib dikeluarkan zakatnya. Misal 
: Modalnya 100 juta ternyata di 
akhir tahun nilai dagangannya 
tinggal 30 juta, maka tetap wajib 
zakat karena di akhir tahun ia 
mempunyai barang dagangan 
yang mencapai nisobnya.

3. Yang wajib dikeluarkan adalah 
2,5 % dari jumlah nilai semua 
barang dagangan yang ada. 
Wallahu a’lam bish-shawab.

INFORMASI & INFAQ CENTER

•••Semangat Tahun Baru Hijriah••• 
Bersama Majelis Al-Bahjah

"Raih Pahala Berlipat di bulan Muharram 
Dengan Berjuang Bersama Dalam program 

Kemuliaan Untuk Risalah Dakwahnya 
Rasulillah SAW."

Saat ini Pondok Pesantren Al-Bahjah 
sedang mengadakan Program Instalasi 

saluran air untuk Kebutuhan Pondok.
Konfirmasi ke : 0853 1122 2225


