Dari Ibnu Abbas c berkata,

 َز َكا َة ا ْلفِطْ ِر-صلى اهلل عليه وسلم- ِ َّض َر ُسولُ الله
َ َف َر
ين
ِ ِالر َف ِث َوطُ ْع َم ًة ِلل َْم َساك
َّ طُ ْه َر ًة ل
َّ ِلصائ ِِم م َِن الل َّْغ ِو َو
ال ِة فَهِ َى َز َكا ٌة َم ْق ُبو َل ٌة َو َم ْن َأ َّد َاها
َ الص
َّ ََم ْن َأ َّد َاها َق ْبل
ِ الص َد َق
ات
َ الص
َّ ال ِة فَهِ َى َص َد َق ٌة م َِن
َّ َب ْع َد
“Rasulullah n mewajibkan zakat fithri
untuk mensucikan orang yang berpuasa dari
bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga
untuk memberi makan orang-orang miskin.
Barangsiapa yang menunaikannya sebelum
shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat
maka itu hanya dianggap sebagai sedekah
di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu
Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827.)

Ramadhan telah tiba….!!
Pertebal iman dan bersihkan hati
untuk menyambut tamu nan agung
Ramadhan 1433 H….
Jangan biarkan diri Anda menyesal
pada Ramadhan tahun ini, karena Anda
kurang optimal dalam beribadah kepada
Allahldi tahun-tahun yang lalu.
Mari bergabung bersama kami, melalui
program:
• Buka Puasa
• Bagi Sembako
• Zakat Fithri dan Maal
• Bagi Baju Lebaran
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[Sumber: Diterjemahkan secara bebas
dan ringkas dari kitab, “Fushul fi Shiyam
wa Tarawih wa Zakat dalam al-Maktabah
asy-Syamilah,” penulis Syaikh Muhammad
bin Shalih al-Utsaimin v]
Mutiara Hadits

Raih Pahala Ramadhan

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

Semoga manfaat-manfaat zakat di atas bisa menyadarkan dan
menggugah orang yang mempunyai
kelebihan harta untuk menyisihkan
sedikit hartanya demi menunaikan
kewajiban zakat ini. Wallahu a’lam
bish shawab. (Redaksi)

Th. XVIII No. 872/ Jum`at IV/Ramadhan 1433 H/ 27 Juli 2012 M.

Indahnya Zakat

Z

akat merupakan kewajiban
di dalam Islam. Termasuk rukun penting setelah syahadat dan
shalat. Kewajiban ini bersumber
dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah n serta kesepakatan kaum
muslimin. Seorang muslim yang
mengingkari kewajiban zakat, maka
dia telah kafir dan keluar dari Islam.
Ia diminta untuk bertaubat, jika
tidak mau, maka dia berhak untuk
diperangi.
Adapun orang-orang yang
bakhil takut berkurang hartanya,
maka dia termasuk orang-orang
yang dzalim dan berhak mendapat
hukuman Allah k . Allah k berfirman, yang artinya, “Sekali-kali
janganlah orang-orang yang bakhil
dengan harta yang Allah berikan
kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik
bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan
itu adalah buruk bagi mereka. Harta
yang mereka bakhilkan itu akan di-

kalungkan kelak di lehernya di hari
kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah
segala warisan (yang ada) di langit
dan di bumi. Dan Allah mengetahui
apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali
Imran: 180).
Rasulullah n bersabda dalam
hadits Abu Hurairahz,

ًهلل َم ا
َال َفل َْم ُي َؤ ِّد َز َكا َت ُه ُم ّثِل
ُ اه ا
ُ َم ْن آ َت
اعا َأ ْق َر َع َل ُه َز ِب َيب َتانِ ُيطَ َّو ُق ُه
ً َل ُه َما ُل ُه ُش َج
َي ْو َم ا ْلق َِيا َم ِة َي ْأ ُخذُ ِبل ِْه ِز َم َت ْي ِه َي ْعنِي
َُك َأ َنا َك ْن ُزك
َ ِبشِ ْد َق ْي ِه َي ُقولُ َأ َنا َمال
“Barangsiapa yang diberi oleh Allah
harta kemudian ia tidak membayar
zakatnya, maka akan dijelmakan harta itu pada hari kiamat dalam bentuk
ular yang kedua kelopak matanya
menonjol.Ular itu melilitnya kemudian
menggigit dengan dua rahangnya
sambil berkata, ‘Aku adalah hartamu,
aku adalah simpananmu.’”(HR. alBukhari, no. 4565).
Allahkjuga berfirman, artinya, “...Dan orang-orang yang me-

nyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah,
maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa
yang pedih. Pada hari dipanaskan emas
perak itu dalam neraka Jahannam,
lalu dibakar dengannya dahi mereka,
lambung dan punggung mereka (lalu
dikatakan) kepada mereka, ‘Inilah
harta bendamu yang kamu simpan
untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah
sekarang (akibat dari) apa yang kamu
simpan itu.’” (QS. at-Taubah: 34-35).
Rasulullah n bersabda,

ِ َما م ِْن َص
َ ِض ٍة
َ اح ِب ذ ََه ٍب َو
ال ُي َؤ ّدِى ِم ْن َها
َّ ال ف
ان َي ْو ُم ا ْلق َِي َام ِة ُص ّف َِح ْت َل ُه َص َفائ َِح
َّ َح َّق َها ِإ
َ ال ِإذَا َك
م ِْن َنارٍ َف ُأ ْحمِ َى َعل َْي َها فِى َنارِ َج َه َّن َم َف ُيكْ َوى ِب َها
يد ْت َل ُه فِى
َ َِج ْن ُب ُه َو َج ِبي ُن ُه َوظَ ْه ُر ُه ُكل ََّما َب َر َد ْت ُأع
ْف َس َن ٍة َح َّتى ُي ْق َضى
َ ين َأل
َ َي ْو ٍم َك
َ ِان م ِْق َد ُار ُه َخ ْمس
َِب ْي َن الْعِ َبا ِد َف ُي َرى َس ِبي ُل ُه ِإ َّما ِإلَى ال َْج َّن ِة َو ِإ َّما ِإلَى ال َّنار
“Tidak ada seorang pun pemilik emas
dan perak yang tidak menunaikan
haknya, kecuali pada hari kiamat nanti
dibuatkan untuknya lempeng-lempeng
yang terbuat dari emas dan perak
mereka sendiri bagaikan api. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan
dalam neraka jahannam dan dengannya diseterikalah lambung, dahi, dan
punggungnya. Setiap kali tubuhnya
menjadi dingin kembali azab itu pun
diulangi kembali atasnya. Demikianlah
azab yang diterimanya pada hari yang
lamanya sebanding dengan 50.000
tahun, sampai ada keputusan atas

hamba-hamba Allahl, maka dia pun
melihat jalannya menuju Surga ataukah menuju Neraka.” (HR. Muslim,
no. 2337).
Rasulullah n bersabda,
ان َق ْبلَكُ ْم
َ َوا َّت ُقوا الشُّ َّح َف ِإ َّن الشُّ َّح َأ ْهل
َ َك َم ْن َك
“Dan hati-hatilah kalian dari kikir,
karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.”
(HR. Muslim, no. 6741).
Faidah Zakat
Ada banyak manfaat yang bisa
kita dapatkan ketika menunaikan
zakat, baik dari sisi agama, pribadi
maupun masyarakat. Kami sebutkan
beberapa manfaat tersebut, yaitu;
1.Menjadi bukti bahwa dia telah
melaksanakan salah satu rukun
Islam dan menjadi jalan baginya
untuk mendapatkan kebahagiaan
dunia dan akhirat.
2.M e r u p a k a n s a r a n a u n t u k
mendekatkan diri kepada Allahk
dan menambah keimanan kepadaNya. Ini juga seperti melaksanakan
perintah-perintah Islam yang lain.
3.Mendapatkan pahala yang besar.
Allahkberfirman, artinya, “Allah
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap
dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa.” (QS. al-Baqarah: 276).
Allahk juga berfirman, artinya,
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang
kamu berikan agar dia bertambah

pada harta manusia, maka riba itu
tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa
zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka
(yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).” (QS. ar-Ruum: 39).
Rasulullah n bersabda,

َم ْن َت َص َّد َق ِب َع ْد لِ َت ْم َر ٍة م ِْن َك ْس ٍب طَ ِّي ٍب
َو اَل َي ْق َبلُ ا للهَّ ُ ِإ اَّل الطَّ ِّي َب َو ِإ َّن ا للهَّ َ َي َت َق َّبل َُها
ِب َيمِ ي ِن ِه ث َُّم ُي َر ِّب َيها ل َِصا ِح ِب ِه َك َما ُي َر ِّبي
ون ِم ْثلَ ا ل َْج َب ِل
َ َُأ َح ُد ُك ْم َفل َُّو ُه َح َّتى َتك

“Barangsiapa bersedekah senilai
dengan sebiji kurma dari penghasilan yang baik (halal)-dan Allah
hanya menerima sedekah yang baik
(halal)-, maka sesungguhnya Allah
akan menerima sedekahnya dengan
tangan kanan-Nya, kemudian Dia
menumbuhkembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah
seorang dari kamu menumbuhkembangkan anak kudanya sehingga
menjadi seperti (sepenuh) gunung.”
(HR. al-Bukhari, no. 1410).
4.Allahk akan menghapus dosadosa.
Rasulullah n bersabda,

ار
َ الص َد َق ُة ُتطْ ف ُِئ
َّ َو
َ الخطِ ي َئ َة َك َما ُيطْ ف ُِئ ال َْم ُاء ال َّن
“Sedekah itu akan memadamkan dosa
sebagaimana air dapat memadamkan
api.” (HR. at-Tirmidzi, no. 614).
5.Menyucikan harta dan jiwa.

Allahkberfirman, artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan
mereka.” (QS. at-Taubah: 103).
6.Membantu kebutuhan fakir miskin,
karena fakir miskin merupakan
golongan yang paling banyak di dunia.
7.Kaum muslimin menjadi semakin
kuat, oleh karena itu salah satu
sarana untuk berzakat adalah jihad
di jalan Allahk.
8.Menghilangkan kecemburuan sosial
dan rasa dengki di hati orang miskin.
Jika orang kaya mengeluarkan zakatnya, maka padamlah kecemburuan mereka dan berubah menjadi
cinta kepada orang-orang kaya.
9.Harta bertambah banyak dan
berkah.
Rasulullah n bersabda,

َما َن َق َص ْت َص َد َق ٌة م ِْن َمالٍ َو َما َز َاد اللهَّ ُ َع ْب ًدا ِب َع ْف ٍو
َّ اض َع َأ َح ٌد للِهَّ ِ ِإ
َّ ِإ
َ ال عِ ًّزا َو َما َت َو
ُ َّال َر َف َع ُه الله

“Sedekah tidaklah mengurangi
harta. Tidaklah Allah menambahkan
kepada seorang hamba sifat pemaaf
melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah
seseorang memiliki sifat tawadhu’
(rendah hati) karena Allah kecuali
Allah akan meninggikannya.” (HR.
Muslim, no. 6757).
10.Memperluas peredaran harta.
Dengan membayar zakat, maka
peredaran harta akan meluas
serta banyak orang yang dapat
mengambil manfaat.

