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Hukum Zakat

 َو�ُ�	ا ا���َآ�َةَوَأِ��ُ�	ا ا����َة •
ا���اِآِ��َ�َواْرَآُ�	ا َ�َ� 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah

zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku‘ [al Baqarah:43]



Keberkahan Zakat

• �ُ�ا�!�ُ  ا��&َ%� َوُ�ْ�ِ%$ ا���َ#َ��ِت َوا�!�ُ  َ�� َ�ْ�َ
َأِ-�ٍ,ُ�ِ�+* ُآ(� َآ)��ٍر 

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan

sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat

dosa.” (QS 2:276)



Zakat Fithrah

• Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu, berkata:

�2ً�5َ  , َزَآ�َة َاْ�ِ)6ِْ�–5!4 ا3 2!�  و/!, –1ََ�َض َرُ/	ُل َا�!�ِ  
�ٍ�ْ�َ �ْ�ِ ,��&: َأْو �2ً�5َ ِ�ْ� َ:ِ��ٍ�,  َوا�=�َآِ�, 2ََ!4 َاْ�َ�ْ>ِ# َواْ�ُ
�, َواْ�ُ@ْ?َ<4ِ�Aَِوا��� ,�ِ�<ِBَ�َْوا ,�َ��ِ!ِCْ�ُ�ْد�ى  , ِ�َ� َاFَ�ُ َأْن �Hَ%ِ �َوَأَ�َ

�وِج َا���Kِس ِإ4�َ َا���َ!�ِةُMُ )َ<ْ�َ
• "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat

fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum, 
atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, 
anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan 
beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-
orang pergi menunaikan shalat ('idul Fitri)." (Muttafaq
Alaih)



Zakat Penghasilan

َأ�*�Hَ ا��ِ=�َ� �Kُ�َ	ا َأْ?ِ)Qُ	ا ِ�ْ� Pَ�َِّ>�ِت َ�� َ�� 
<ْCََآ Rْرِض َوSا �َ�ِ ,ْBُ�َ �KَTْ�َMَْأ ���َوِ� ,ْUُ

  ِ�=ِMِV%ِ ,ْUُCْ�ََن َو	Qُ(ِKْ�ُ  ُKْ�ِ Wَ�<ِXَ�ْا ا	�ُ���َ�َ
ِإR َأْن ِAْ�ُ�Yُ	ا 1ِ�ِ  َوا2َْ!ُ�	ا َأن� ا�!�َ   

 Z$Kِ[َ#ٌ��ِ]َ
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan
daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. [al 
Baqarah:267]



Zakat Penghasilan

• َ̂ ٌ̀ ، َوَ�ْ� ِ̂ َأَواٍق #َ5ََ� �ْMَ ُدوَن ��1ِ�َ َ̂ �ْ�َ
 ��َ�1ِ َ̂ ٌ̀ ، َوَ�ْ� ِ̂ َذْوٍد #َ5ََ� �ْMَ ُدوَن ��1ِ�َ

ٌ̀ �َ#َ5َ �ِ̂ َأْوُ/ٍ �ْMَ ُدوَن
• “Tidak ada zakat bagi perak di bawah 5 

uqiyah, tidak ada zakat bagi unta di 

bawah 5 ekor dan tidak ada zakat bagi 

tanaman di bawah 5 wasaq



Zakat Penghasilan

• �َوُهَ	 ا��ِ=ي َأْ?��KTَ @َdٍَت َ�ْ�ُ�وَ:�ٍت َوَ]ْ�َ
�وَ:�ٍت َوا�Xْ�Kَ( َوا���ْرَع UَXْ�ُِ!ً)� ُأُآُ!ُ  ُ�ْ�َ

  ٍ%ِ�dَUَ�ُ �َوا���ْ�Uُ	َن َوا��*���َن �Hً%ِ�dَUَ�ُ َوَ]ْ�َ
ُآُ!	ا ِ�ْ� َ-َ�ِ�iِ ِإَذا َأْ-َ�َ� َو�ُ�	ا َ[�Qُ  َ�ْ	َم 

 �َ�1ِ�ِCْ�ُ�ْا *+�ِ�ُ R  ُ�?ا ِإ	1ُ�ِCْ�ُ Rَو iَِ��ِد]َ
)١٤١ /اS?��م(

• 141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 
miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.



Zakat Harta

• ,ْHِ�ِا	َأْ�َ �ْ�ِ =ْMًُ̀ �َ#َ5َ  ,ْHِ�ُِّهْ, َوُ�َ�آ�ُِّH6َ�ُ
 ,ْHُ�َ �ٌBَ/َ nَ�َ�5َ ِإن� ,ْHِ�ْ!َ2َ ِّ)5ََو �Hَ%ِ

2َِ!�ٌ,َوا�!�ُ  َ/ِ��ٌ� 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui. QS.9:103

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-
lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan
memperkembangkan harta benda mereka.



Zakat Harta

•  ٍّ4!ِ2َ �ْ2َ–  K2 34 اo4ِّ –ر<َِّK5!4 ا3 2!�  -2َِ� ا�
sِ1ََذا َآ�َ?�Uَqَ��ِ nَ�َ rْ ِدْرَهٍ, َوَ[�َل �Hَ�ْ!َ2َ اْ�َ�ْ	ُل  « : َ��َل  -و/!,

َ̂ nَ�ْ!َ2َ َ:4ٌْء  ُ̀ َدَراِهَ, َوَ�ْ� Cَ�ْMَ �Hَ�(ِ1َ– +ِ4 41ِ ا�=ََّهKِ�ْ�َ–
�وَن ِد��Kًَرا  ُdْ2ِ nَ�َ َذا َآ�َنsِ1َ ًرا�Kَ�وَن ِد�ُdْ2ِ nَ�َ َن	Bُ�َ 4َّU]َ
 nَ�ِِب َذ�Cَ�»َوَ[�َل �Hَ�ْ!َ2َ اْ�َ�ْ	ُل vُ�ْ?ِ �Hَ�(ِ1َ ِد��Kٍَر 1ََ�� َزاَد 1َِ>ِ

• Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wa Sallam bersabda: “Jika engkau memiliki 200 dirham dan telah 
melewati 1 tahun (haul), maka zakatnya adalah 5 dirham dan engkau 
setelah itu tidak ada kewajiban apapun atas 200 dirham tersebut; Sampai 
engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati masa 1 tahun, maka 
zakatnya adalah ½ dinar. Adapun kelebihan dirham atau dinar, maka 
patokannya adalah seperti tersebut di atas.” (HR. Abu Daud I/493 no.1573. 
dan hadits ini di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani).



Zakat Harta

• Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

�	َل 2ََ!ْ�ِ  اْ�َ�ْ	ُل•ُ�َ 4َّU]َ 41ِ َ��ٍل َزَآ�ٌة َ̂ َوَ�ْ�

“Dan tidak ada zakat pada harta 

hingga mencapai haul.”



Zakat Harta

َ�ْ�َ� َ�َ�� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ�  : ��ل ا��� ��� ا	 ���� و���
�ٌ�َ�.روا) ا��' ري و����  .ِ# َ#َ"ِ�ِ� َوُ!َ� ِ�ِ� َ�َ

Perkataan Nabi SAW: “Tidak ada kewajiban

bershedekah (zakat) atas tunggangannya

dan hamba sahayanya.” [H.R. Bukhari & Muslim]



Zakat Harta

:  َ� َل َرُ��ُل ا��.ِ� َ��.� ا��.ُ� َ�َ�ْ�ِ� َوَ��.َ�: �-�,+ اْ*ِ( ُ�َ�َ" َ� َل
  �َ�ْ( اْ�َ/6َ َد َ� ً�  َ#َ�  َزَآ َة َ�َ�ْ�ِ� 0َ/.� َ,ُ-�َل َ�َ�ْ�ِ� اْ�َ-ْ�ُل ِ�ْ�َ

روا) ا�/"�8ي .َر*7ِ�
Berdasarkan hadits Ibn Umar, Dia berkata; bersabda

Rasulullah SAW, “barang siapa memanfaatkan satu

harta maka tidak ada zakat padanya hingga berlalu

satu tahun di sisi pemiliknya.” [H.R. Tirmidzi]



Zakat Harta

 9ْ�َ �َ ، �َ�ِ�ْ=9 َرُ��َل ا��.ِ� َ��.� ا��.ُ� َ�َ�ْ�ِ� َوَ��.َ�  : َ�ْ( َ� ِ>َ;َ
َ�  َزَآ َة ِ# َ� ٍل 0َ/.� َ,ُ-�َل َ�َ�ْ�ِ� اْ�َ-ْ�ُل: َ,ُ<�ُل

Dari ‘Aisya r.a. berkata, “aku mendengar

Rasulllah SAW. Bersabda: “Tidak ada

zakat pada harta apapun hingga

berlalu setahun.” [H.R. Ibn Majah]



�اِء ِإ?�َ�� َQَ(ُ!ْ�ِ ا���َ#َ��ُت
  �Hَ�ْ!َ2َ �َ�!ِ�ِ��َ�ِْآ�ِ� َوا�Cَ�َ�َْوا

ِ̀ ُ�ُ!	ُ%Hُْ, َو1ِ$ ا��َِّ��ِب  (َ��Fَ�ُ�َْوا
َوا�Aَ�ِْرِ��َ� َو1ِ$ َ/ِ>�ِ( ا�!�ِ  

ً̀ ِ�َ� ا�!�ِ   Yَ��ِ1َ )ِ�<ِ�Cَوِاْ%ِ� ا�
  ٦٠: ا�U	Bِ]َ  `%�ٌ,َوا�!�ُ  2َِ!�ٌ, 

Pembagian Zakat



QS. At-Taubah : 60 

• Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk

orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk

jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana



ZAKAT DAN PERADABAN


