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Khutbah Pertama

ind

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ

ar
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ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
 وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وآﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة وارﻛﻌﻮا ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌني:َﻗ َﺎل اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ

ww

w.

mi

Kaum Muslimin yang berbahagia…
Pembicaraan kita hari ini menyangkut sebuah ibadah yang akan menambah
rezeki, mengembangkan dan menyucikan harta, serta menambah berkah Allah
pada harta yang dimiliki oleh seorang. Ibadah itu adalah zakat.
Saudara-saudaraku seiman…
Mengawali pembicaraan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa
bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban kita kepada-Nya.
Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam
keadaan tidak memiliki dan tidak mengetahui sesuatupun. Kemudian Allah
memudahkan rezeki-Nya bagi kita dan memberikan berbagai macam nikmat
yang sungguh tidak terhingga. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, wajib
bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan-Nya
-Nya dan melaksanakan segala yang telah diwajibkan-Nya. Kewajiban itu adalah
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mengeluarkan zakat, yang merupakan pendamping bagi shalat, semulia-mulia
amalan ibadah kepada Allah. Demikianlah yang Allah sebutkan dalam beberapa
ayat-Nya. Di antaranya,

[٤٣:( ]اﻛﻘﺮةr q p o n m l k)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’-lah beserta orang-orang yang
ruku’.” (Al- Baqarah: 43)
Demikianlah Allah telah mengiringi penyebutan ibadah zakat ini dengan
ibadah shalat pada lebih dari 80 ayat dalam Al-Qur’an. Ibnu Umar Radhiyallahu
Anhuma berkata, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ind

“.اﻟﺼ َﻼ ِة َوإِﻳﺘَﺎ ِء اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎ ِة َو ِﺻ َﻴ ِﺎم َر َﻣ َﻀ َﺎن َوا ْﻟ َﺤ ﱢﺞ
» ُﺑ ِﻨ َﻰ اﻹِ ْﺳ َﻼ ُم َﻋ َﲆ َﺧ ْﻤ َﺴ ٍﺔ َﻋ َﲆ أَ ْن ُﻳ َﻮ ﱠﺣ َﺪ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َوإِ َﻗ ِﺎم ﱠ
.[] َر ْوا ُه ُﻣ َﺴ ﱠﻠ َﻢ

ar

“Islam itu dibangun diatas lima perkara, yaitu bersyahadat mengesakan Allah,
mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan
ibadah haji.” (HR. Muslim)
Kaum Muslimin yang berbahagia…
Sifat bakhil (kikir) yang memupuk keengganan seorang membayar zakat
sangat dibenci dan diharamkan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,
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“Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada
mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal
(kikir) itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di
lehernya) pada Hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di
bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Ali-Imran: 180).
Ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

w.

» ِﻣﻦْ آﺗﺎه اﻟﻠ َﻪ َﻣ َﺎﻻ َﻓ َﻠ ْﻢ ُﻳ َﺆ ﱠد ُز ﱠﻛﺎ ُﺗ ُﻪ ِﻣ ْﺜ ُﻞ ﻟَ ُﻪ ﺷﺠﺎ َﻋﺎ أَﻗﺮعَ َو ِﻫﻲ ا ْﻟ َﺤ ﱠﻴ َﺔ ا ْﻟ َﺨ ِﺎﱄ َر ﱠأ َﺳ َﻬﺎ ِﻣﻦْ ﱠ
اﻟﺸ ْﻌ ِﺮ
َﺎن َﻳ ُﻄﻮ ُﻗ ُﻪ › َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ › َﻳ ْﺄ ُﺧ ُﺬ ﺑﻠﻬﺰﻣﺘﻴﻪ َﻳ ْﻌ ِﻨﻲ ِﺷ ْﺪ ِﻗ ِﻴ ُﻪ
ِ ﻟِ ُﻜ ْ َرث ٍة َﺳ ﱠﻤ َﻬﺎ ِﻣ ْﺜ ُﻞ ﻟَ ُﻪ ﺷﺠﺎ َﻋﺎ أَﻗﺮعَ ﻟَ ُﻪ َزﺑﻴ َﺒﺘ
ُ َﻳ ُﻘ
.  أَ َﻧﺎ َﻣﺎﻟِ َﻚ أَ َﻧﺎ َﻛ ِﻨﺰ ََك « َر ْوا ُه ا ْﻟ ُﺒ َﺨﺎرِيﱠ: ﻮل

ww

“Barangsiapa yang tidak membayar zakat yang wajib atasnya, (kelak) di Hari Kiamat
akan dimunculkan baginya ular jantan yang memiliki bisa yang sangat banyak.
Ular tersebut akan menarik kedua tangan orang itu dan berkata kepadanya, ‘Saya
ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia.”
Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!…
Zakat bukanlah ritual yang hampa dari nilai dan manfaat. Namun sebaliknya
ibadah zakat sarat dengan nilai dan manfaat. Manfaat keagamaan, edukasi diri
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dengan akhlak mulia, dan sosial kemasyarakatan. Manfaat-manfaat itu adalah:
1. Manfaat Keagamaan
a.
Dengan membayar zakat berarti melaksanakan rukun Islam ketiga, yang
merupakan salah satu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
b.
Zakat mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan menambah
keimanan.
c. Seorang yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang sangat
besar.
Allah berfirman,

[۲٧۶:`( ]اﻛﻘﺮةX W V U T)

ind

”Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.” (Al-Baqarah: 276)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ﻴﺐ َو َﻻ ُﻳ ْﻘ ِﺒ ُﻞ اﻟﻠ ُﻪ ّإﻻ ﱠ
اﻟﻄ ﱢﻴ َﺐ َﻓﺈِ ﱠن اﻟﻠ ُﻪ
ِ “ ِﻣﻦْ َﺗ َﺼﺪﱡ ِق ِﺑ ِﻌﺪْلِ َ ْمت َﺮ ٍة أَيﱡ َﻣﺎ ُﻳ َﻌﺎ ِد ُل َ ْمت َﺮ ُة ِﻣﻦْ َﻛ ْﺴ ِﺐ ِﻃ
ﺎﺣ َﺒ ُﻪ َﻛ َام ُﻳ ْﺮ ِيب أَ َﺣ ﱠﺪ ُﻛ ْﻢ َﻓ َﻠ ْﻮ َه َﺣﺘﱠﻰ ُﺗ َﻜ ﱢﻮ َن ِﻣ ْﺜ ُﻞ ا ْﻟ َﺠ َﺒ َﻞ « َر ْوا ُه ا ْﻟ ُﺒ َﺨﺎرِيﱠ
َ َﻳ ْﺄ ُﺧ ُﺬﻫَ ﺎ ِﺑ َﻴ ِﻤﻴ ِﻨ ُﻪ َﺛ ﱠﻢ ُﻳ ْﺮ ِﺑﻴ َﻬﺎ ﻟِ َﺼ
َو ُﻣ َﺴ ﱠﻠ َﻢ

nb

ar

“Barangsiapa bersedekah dengan sebiji kurma yang didapatnya dari
hasil yang baik, dan Allah tidaklah akan menerima kecuali yang baik
saja, niscaya Allah akanlah menerimanya dengan tangan kanan-Nya dan
mengembangkannya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara
dan mengembangbiakkan anak kudanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
d.
Allah akan menghapuskan dosa orang yang menginfakkan hartanya
untuk kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam,

mi

«› اﻟﺼﺪُ َﻗ َﺔ ﺗﻄﻔﻰء ا ْﻟ َﺨ ِﻄﻴ َﺌ َﺔ َﻛ َام ﻳﻄﻔﻰء › ا ْﻟ َام ُء اﻟﻨﱠﺎ َر
” َو ﱠ

ww

w.

“Sedekah yang diberikan akan menggugurkan dosa sebagaimana air
memadamkan api.”
2. Manfaat edukasi diri dengan akhlak mulia:
a.
Orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan tanpa pamrih masuk
dalam golongan orang-orang yang dermawan.
b.
Orang yang dermawan dan gemar membantu sesama, niscaya ia akan
senantiasa dibantu, disayang dan dilapangkan rezekinya oleh Allah
Subhanahu wa Ta’ala.
c.

Orang yang gemar berinfak dan menolong orang lain akan mendapatkan
kelapangan hati, menemukan kebahagiaan, dan disenangi oleh orang
banyak.
359
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d.

[١٠٣: |( ]ﺍﻟﺘﻮﺑﺔp o n m l k j)

”
”Ambillah
zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka.” (At-Taubah: 103)
3. Manfaat Sosial Kemasyarakatan

Zakat adalah ibadah yang bertujuan untuk menaungi dan membantu
orang-orang miskin sebagai penduduk mayoritas

b.

Zakat adalah ibadah yang memperkuat dan mengangkat derajat sosial
kaum Muslimin yang ditandai dengan dijadikannya jihad fi sabilillah,
sebagai salah satu obyek pendistribusian harta zakat.

c.

Mengurangi dan menghilangkan rasa hasad
d dan dengki yang dipicu
oleh kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

d.

Zakat adalah satu di antara cara yang digunakan untuk menambah harta
dan keberkahannya. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,

ind

a.

ar

« ِ” َﻣﺎ َﻧ ﱠﻘ َﺼ ْﺖ ُﺻﺪُ َﻗ ُﺔ ِﻣﻦْ َﻣﺎل

”Sedekah itu tidaklah akan mengurangi harta seseorang..”
Zakat akan menambah kegunaan harta hingga dapat dirasakan oleh
mereka yang kekurangan dan hidup dalam keprihatinan ekonomi.

nb

e.

Demikianlah beberapa manfaat dari ibadah zakat ini. Manfaat-manfaat ini
menunjukkan pentingnya ibadah yang mulia ini untuk kemaslahatan individu
dan masyarakat secara umum.

mi

Kaum Muslimin yang berbahagia...

w.

Seorang Muslim menyadari bahwa harta yang dimilikinya merupakan
amanah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sehingga ia terdorong untuk
membelanjakan dan memanfaatkannya dalam hal-hal yang diridhai dan
diwajibkan-Nya. Termasuk mengeluarkannya untuk membantu orang-orang
miskin yang memerlukan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´)
[۲٤۵:]اﻛﻘﺮة
ﺮ
(Æ Å

ww

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan
dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”
360

www.minbarindo.com

o.c
om

(Al-Baqarah: 245)
Hadirin yang dimuliakan Allah…

Zakat adalah aturan dan hukum ekonomi pertama yang dikenal dalam
sejarah kemanusiaan yang bertujuan untuk menyantuni dan membantu orangorang miskin, serta mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Zakat adalah
media untuk membersihkan harta orang yang mengeluarkannya dan sekaligus
membersihkan jiwanya dari sikap rakus, egois, dan kikir. Zakat juga berfungsi
untuk membersihkan hati orang-orang miskin dari penyakit hasad
d dan dengki
terhadap nikmat yang Allah lebihkan atas saudara-saudaranya yang lain.

ind

Karena itu, zakat adalah ibadah yang memiliki peran penting dalam
menjaga keharmonisan bermasyarakat. Dengan zakat dapat mengatasi segala
penyakit sosial yang timbul akibat kemiskinan dan penyakit-penyakit hati, jika
pengelolaan dan penyalurannya dilakukan secara baik dan benar.

ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ

ar

Khutbah Kedua
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 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
Kaum Muslimin yang berbahagia..

mi

Zakat wajib dikeluarkan sebesar 2.5 % dari jenis harta tertentu setelah
mencapai nishab (nominal tertentu) dan cukup sehaul (setahun). Harta yang
dimaksud adalah emas, perak, dan seluruh barang yang peruntukannya
untuk dijual, baik berupa properti, mobil, binatang ternak, pakaian dan yang
semisalnya.

ww

w.

Adapun jenis barang yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan
pemiliknya atau disewakan, seperti rumah, mobil dan yang semacamnya, tidak
termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakatkan. Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda,

. “ ﻟَ ْﻴ َﺲ َﻋ َﲆ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ِﰲ َﻋ ْﺒ ِﺪ ُه َو َﻻ َﻓ َﺮ ﱠﺳ ُﻪ َﺻﺪُ َﻗ َﺔ « أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ أَ َﺣ ْﻤ َﺪ َواِ ْﺑﻦَ ﻣﺎﺟﻪ

“Tidak wajib bagi seorang Muslim, mengeluarkan zakat dari budak dan kuda
yang dimilikinya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
Hadirin yang berbahagia…
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Pendistribusian harta zakat merupakan keputusan Illahiyah dan tidak ada
campur tangan manusia di dalamnya termasuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai kewajiban dari
Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (At-Taubah: 60)
Kedelapan golongan inilah yang berhak menerima zakat. Mereka itu
adalah:

ar

1. Orang Fakir. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta yang cukup
untuk membiayai diri dan keluarganya selama kurang dari setengah tahun.
Golongan ini berhak mendapatkan harta zakat sebanyak kebutuhan mereka
selama satu tahun.

nb

2. Orang Miskin. Yaitu mereka yang tidak memiliki harta yang cukup untuk
membiayai diri dan keluarganya selama kurang dari setahun. Bila keadaan
seorang itu demikian, maka hendaknya juga diberikan kepadanya sebanyak
yang mencukupinya dan keluarganya selama setahun.

mi

3. Pengelola Zakat. Yaitu orang-orang yang ditugasi oleh pemerintah
untuk mengelola harta zakat sejak penghitungan, pengumpulan
dan pendistribusiannya. Mereka diberikan zakat sesuai dengan jenis
pekerjaannya, meski mereka itu adalah orang-orang yang mampu.

w.

4. Orang-orang yang hendak dilunakkan hatinya kepada Islam (Muallaf ).
Mereka adalah para pemimpin dan pemuka kaum yang lemah imannya.
Mereka diberi bagian dari zakat untuk melunakkan hatinya dan menguatkan
keIslamannya.
5. Budak. Mereka diberikan dari zakat dengan nominal yang bisa
membebaskannya dari kungkungan perbudakan.

ww

6. Orang-orang yang Berhutang. Yaitu orang-orang yang tidak mampu
melunasi hutangnya. Mereka diberikan zakat sejumlah utang yang
melilitnya, sedikit atau banyak. Walaupun orang tersebut berkecukupan
dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya saja, tidak dibolehkan bagi seorang
yang berpihutang memutihkan utang seorang miskin dengan niat akan
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langsung mengambilnya dari uang zakat.
Hal yang diperselisihkan adalah, jika yang berhutang adalah orang tua atau
anak kita. Bolehkah seorang anak atau orang tua membayarkan zakatnya
kepada orang tua atau anaknya untuk melunasi hutangnya? Pendapat yang
lebih tepat adalah dibolehkan. Demikian juga, boleh bagi seorang wajib
zakat langsung mendatangi pemberi utang untuk melunasi utang seorang
yang diketahuinya tidak mampu melunasinya kepada orang tersebut, meski
tanpa sepengetahuan orang yang terjerat utang itu.
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7. Jihad fi Sabilillah. Zakat pun bisa digunakan untuk pembiayaan operasional
jihad, termasuk dalam menuntut ilmu. Karena itu, boleh membelanjakan
zakat untuk membeli buku-buku yang diperlukan oleh seorang penuntut
ilmu, jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya itu.
8. Ibnu Sabil. Yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam safar. Mereka ini
hendaknya diberikan bekal dari harta zakat yang bisa mengantarnya sampai
ke tujuan.

nb

ar

Demikianlah, hadirin yang berbahagia, delapan golongan yang berhak
menerima zakat. Karena itu, tidaklah dibenarkan menyalurkan zakat kepada
selain mereka. Seperti untuk pembangunan mesjid, perbaikan jalan, dan yang
semisalnya. Hal ini disebabkan karena Allah telah menentukan dan membatasi
alokasi penyaluran zakat, yang berarti tidak boleh menyalurkannya pada selain
yang telah dialokasikan.
Hadirin yang dirahmati Allah…

w.

mi

Demikianlah beberapa hal mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.,
hendaknya kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah dan menginstrospeksi
diri. Hendaknya kita berlaku jujur dan adil, dan jangan sekali-kali kita
menyangka bahwa syariat zakat ini akan menjadikan kita bangkrut dan merugi.
Tidak demikian, justru syariat yang mulia ini akan menuntun kita kepada
keberuntungan yang besar dan abadi, menyucikan jiwa dan harta kita, serta
menambah harta kita; baik secara fisik maupun secara maknawi yang berwujud
keberkahan yang Allah berikan bagi kita dan harta kita tersebut. Allah berfirman,
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
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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 Mahakaya lagi Maha Terpuji.”” (Al-Baqarah: 267

َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِ ُﻠﻤ َ
ﻮن َﻓ َﻘ َﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗ ِﺎﺋﻞ

ِ)(P O N M L K J I H G F E D C B
]اﻷﺣﺰاب.[٥٦:
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ﱢﻳﻦ َ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
اﻟﺪ ِ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ
ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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ﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻌﺪْلِ واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذى ا ْﻟﻘﺮىب َو َﻳ ْﻨ َﻬﻰ ﻋَﻦْ ا ْﻟ َﻔ ْﺤ َﺸﺎ ِء َوا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻜ ِﺮ
َوا ْﻟ َﺒ ْﻐﻲ َﻳ ِﻌ ُﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ َ
ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ
ون َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن .

