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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti, yaitu al-

barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, 

ath-thaharatu ‘kesucian’, dan   ash-shalahu ‘keberesan.7 Sedangkan 

secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi 

yang agak berbeda antara satu dan lainya, akan tetapi pada prinsipnya 

sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan 

tertentu yang akan Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan 

tertentu pula.8 Dari pengertian secara bahasa maupun istilah terhadap 

suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan erat sekali yaitu bahwa 

harta yang telah mencapai persyaratan untuk dizakatkan kemudian 

dilaksanakan zakatnya harta tersebut akan menjadi berkah, tumbuh, 

berkembang dan bertambah, suci dan baik. surat Ar-Ruum ayat 39: 

ِ َوَما آتَْیتُْم ِمْن ِربًا ِلیَْربَُو فِي أَْمَواِل ال َما وَ   ۖنَّاِس فََال یَْربُو ِعْندَ �َّ

ِ فَأُو ئَِك ُھُم اْلُمْضِعفُونَ آتَْیتُْم ِمْن َزَكاةٍ تُِریدُوَن َوْجھَ �َّ لَٰ

7 Majma Lughah al-‘Arabiyah, Op. cit., Juz 1 hlm. 396. 
8 Majma Lughah al-‘Arabiyah, loc. cit. 
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 “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).”9 

 

Didalam Al-Quran terdapat beberapa kata, yang walaupun 

mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala 

dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah 

dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 34, 60 dan 

103 serta surah Al-Anaam:141. Dipergunakan kata-kata tersebut 

dengan maksud zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan 

zakat. Zakat disebut infak (At-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu 

adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintah 

Allah SWT. disebut sedekah (At-Taubah:60 dan 103) karena memang 

salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan (taqqarub) 

kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu 

merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus 

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq).10   

                                                             
9 Quran, 30:39, http://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39, diakses 07 Febuari 2017, jam 06:10 
10 Didin Hafidhuddin I, Op. cit., hlm. 8. 
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Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman keras 

terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat diakhirat kelak harta 

benda yang ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya akan menjadi azab 

bagi pemiliknya, sahabat Abdullah bin Mas`ud menyatakan bahwa 

orang yang beriman dimintakan untuk menegakkan sholat dan 

mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat tidak ada sholat 

baginya. Rasullah SAW pernah menghukum Tsa‘labah yang tidak 

berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang sahabat 

pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya bertegur sapa. 

Khalifah Abu Bakar ash-Shidiq bertekad akan memerangi orang-orang 

yang mau sholat tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap ini 

menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu 

kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan 

pelbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainya.11 

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah 

dan zakat mal atau zakat kekayaan, perbedaanya dimana zakat fitrah 

adalah zakat yang dikeluarkan waktu bulan Ramadhan sebelum hari 

raya lebaran dimana berfungsi sebagai pembersih dan penyempurna 

puasa di bulan Ramadhan dimana setiap muslim diwajibkan membayar 

setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok yang ada di 

daerah bersangkutan, sedangkan zakat mal atau zakat kekayaan adalah 

                                                             
11 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani, 2007, II ) , 
hlm. 69. 
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zakat yang wajib dikeluarkan dari harta para muslimin yang telah 

mencapai nisab atau syarat tertentu kepada orang yang berhak 

menerimanya yang mencakup harta dari usaha pertanian, harta 

pertenakan, harta perdagangan, harta hasil tambang, harta emas atau 

benda perhiasan lainya, barang yang ditemukan secara kebetulan dan 

tidak memiliki status kepemilikan dan harta profesi, Yusuf Qardawi 

menjelaskan sejarah diturunkanya perintah zakat ialah setelah perintah 

untuk melaknsanakan sholat lima waktu pada malam peristiwa Isra` 

kemudian dilanjutkan perintah puasa yang diwajibkan di Madinah 2 H 

bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana penyucian dosa 

dan perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa dan sarana pemberi 

bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran. Setelah itu 

barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu 

nisab dan besarnya, tidak ditemukan dalil yang pasti tahun berapa 

penegasan itu datang.12  

2.2  Sumber Zakat Harta 

Prof Didin Hafidhuddin membagi sumber-sumber zakat harta 

sebagai berikut : 

1. Hewan Ternak 

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa hewan ternak 

yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan  

 

                                                             
12Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996) . hlm. 72. 



18 
 

a. Mencapai Nishab 

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal 

hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor 

untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba.  

b. Telah Melewati Waktu Satu Tahun (Haul) 

c. Digembalakan di Tempat Penggembalaan Umum 

d. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya 

dan tidak pula diperkerjakan.13 

2. Emas dan Perak 

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah 

mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun, nishab zakat emas 

adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nishab 

zakat perak adalah duaratus dirham. Dua puluh misqal atau dua 

puluh dinar, menurut Yusuf al-Qardawi adalah sama dengan 

delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan 

lima ratus Sembilan puluh lima gram perak. Dengan kadar zakat 

yang dikeluarkan dua setengah persen. 

3. Perdagangan 

Perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada 

usaha dan tenaga manusia, dengan berbagai macam resikonya, 

zakatnya dua setengah persen, ada tiga syarat utama kewajiban 

zakat pada perdagangan, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
13 Didin Hafidhuddin II, Op. cit. , hlm. 31 
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a. Niat Berdagang 

b. Mencapai Nishab 

Nishab dari zakat perdagangan adalah sama dengan nishab 

dari zakat emas dan perak. 

c. Telah Berlalu Satu Tahun14 

4. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan) 

Tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam 

pengairannya, seperti system irigasi, yaitu sebesar lima persen. 

Sedangkan yang tidak menggunakanya, zakatnya lebih besar, 

yaitu 10 persen. Adapun syarat utama dari zakat pertanian 

adalah telah mencapai nishab, yaitu lima ausaq.  

5. Barang Temuan dan Barang Tambang 

Barang temuan (rikaz) yang sama sekali tidak 

membutuhkan biaya, zakatnya yaitu dua puluh persen atau 

seperlima.  

6. Zakat Profesi 

Menurut Yusuf Qardawi harta hasil usaha seperti gaji 

pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat 

dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan 

dikeluarkan waktu diterima.15  Jika dianalogikan pada zakat 

perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya 

                                                             
14 Ibid, hlm. 34 
15Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 475. 
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sama dengannya dan sama dengan zakat emas dan perak. 

Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan 

waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi 

kebutuhan pokok, dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada 

zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang 

lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang karena itu 

kadar zakatnya adalah sebesar rubu’ul usyri atau 2.5 persen.16 

Lebih lanjut menurut Prof Didin Hafidhuddin tidak 

menutup kemungkinan dan lebih memudahkan kadarnya 

mengikuti zakat emas dan perak sebesar 2,5 persen sedangkan 

waktunya mengikuti zakat pertanian dikeluarkan tiap bulan, 

pendapat ini selaras dengan juga dengan pendapat Yusuf 

Qardawi dimana Perihal waktu mengeluarkan zakat profesi 

diisyaratkan tidak harus setahun baru dikeluarkan karena tanpa 

persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih 

menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan 

pengelolaanya dilihat dari pihak orang yang wajib 

mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan 

zakat.17 

Seperti halnya zakat profesi selain beberapa sumber 

zakat diatas dalam pengembanganya masih terdapat beberapa 

                                                             
16 Didin Hafidhuddin I, Op. cit., hlm. 96-97. 
17Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 479. 
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sumber zakat lain yang termasuk dalam sumber zakat 

perekonomian modern. 

2.3  Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Persoalan zakat sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran 

disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Quran telah 

memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu 

harus diberikan, yaitu pada surat At-Taubah ayat 60 berikut: 

 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمسَ  ا اِكیِن َواْلعَاِمِلیَن َعلَْیھَ إِنََّما الصَّ

قَاِب وَ  ِ َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھْم َوفِي الّرِ  اْلغَاِرِمیَن َوفِي َسبِیِل �َّ

ِ ۗ وَ َواْبِن السَّبِیِل ۖ  ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ فَِریَضةً ِمَن �َّ َّ�  

 

“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 sedangdalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”18 

  

                                                             
18Quran, 9:60, http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60, diakses 21 July 2016, jam 10:40 



22 
 

Ayat yang menerangkan tentang mustahik zakat mencakup 

delapan sasaran, yaitu orang–orang fakir, orang-orang miskin, petugas 

zakat, golongan muallaf dan empat sasaran lainnya yaitu dalam 

memerdekakan budak belian, untuk orang-orang yang berhutang, untuk 

keperluan dijalan Allah dan yang terakir untuk orang- orang yang 

sedang dalam perjalanan. Lebih lanjut akan dibahas satu persatu 

kedelapan golongan penerima zakat secara terperinci sebagai berikut : 

1. Fakir dan Miskin 

a. Pengertian Fakir Miskin 

Seperti sudah disebutkan, sasaran zakat sudah 

ditentukan dalam Surah At-Taubah, yaitu delapan golongan. 

Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah 

yang pertama diberikan saham zakat oleh Allah, ini 

menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak 

menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam 

masyarakat Islam.19 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama 

ada yang berpendapat 2 golongan itu sama saja, ada yang 

berpendapat keduanya dua golongan tapi satu macam dan lain 

sebagainya, yang pendapatnya menurut Yusuf Qardawi sama-

sama bisa dipertanggung jawabkan, berikut pendapat keempat 

mazhab besar mengenai golongan ini : 

                                                             
19Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 510. 
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1) Fakir dan Miskin menurut Mazhab Hanafi 

Pengertian “fakir” menurut mazhab Hanafi ialah 

orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab 

menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang 

dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri dari 

perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku 

sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan pengertian 

miskin menurut (mazhab Hanafi) ialah mereka yang tidak 

memiliki apa-apa. Inilah pendapat yang masyhur.20 

Para ulama Hanafi masih berbeda pendapat 

mengenai penentuan nisab yang dimaksud, yakni apakah 

nisab uang tunai sebanyak dua ratus dirham atau nisab yang 

sudah dikenal dari harta apapun juga.21 

Jadi golongan mustahik zakat dalam arti fakir atau 

miskin menurut mereka ialah:  

a) Yang tidak punya apa-apa 

b) Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang 

tidak berlebihan 

c) Yang memiliki mata uang kurang dari nisab 

                                                             
20 Ibid, hlm. 512. 
21Majma` al-Anhur; Durr al-Muntaqa, dalam Hamisy hal 220-3. 
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d) Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, 

seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan ekor 

kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham22 

2) Fakir dan Miskin menurut Madzhab Syafi`I, Hanbali 

dan Maliki 

Menurut ketiga Imam itu, fakir dan miskin itu 

adalah mereka yang kebutuhanya tak tercukupi. 

Fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau 

penghasilan layak dalam memenuhi keperluanya: sandang, 

pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainya, 

baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi 

tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh 

dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua 

dirham. 

Miskin ialah yang mempunyai harta atau 

penghasilan layak dalam memenuhi keperluanya dan orang 

yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya 

tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi 

yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk 

satu nisab atau beberapa nisab.23 Sebagian mereka memberi 

batasan, bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat 

                                                             
22Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 513. 
23 Ibid, hlm. 513. 
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memenuhi separuh kebutuhan atau lebih, ada pun orang 

fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh 

kebutuhannya.24 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin, 

ialah salah satu dari tiga golongan, yaitu: 

a. Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali. 

b. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak 

mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu 

penghasilanya tidak memenuhi separuh atau kurang 

dari kebutuhan. 

c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya 

dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk 

diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh 

kebutuhan. 

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali yang 

dimaksud dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang 

mempunyai bekal cukup setahun. Menurut Syafi`I, harus 

dapat mencukupi seumur hidup, yaitu batas umur 

padaumumnya di negeri ini itu. Apabila pada umumnya 

umur. Apabila pada umumnya umur orang di negeri itu 60 

tahun, misalnya dia sekarang berumur 30 tahun dan punya 

bekal 20 tahun, maka ia termasuk mustahik zakat, karena 

                                                             
24Nihayat al-Muhtaj, Syamsuddin Ramli, jilid 6, hal. 151-153. 
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kekurangan bekal selama 10 tahun.25 Termasuk dalam 

kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat 

memanfaatkan kekayaanya misalnya orang yang berada 

jauh dari negerinya.26 

b. Bagian yang diperoleh Fakir dan Miskin Dari Harta Zakat 

Mazhab-mazhab fikih berbeda-beda pendapat 

dalam menentukan besarzakat yang harus diberikan kepada 

fakir miskin. Pendapat mazhab itu disimpulkan oleh Yusuf 

Qardawi menjadi dua pandangan yang pokok yaitu: 

  Pertama, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu 

diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut 

besarnya harta zakat yang diperoleh. 

Kedua, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu 

diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan 

dengan bagian mustahik lain.27 

Dalam aliran yang pertama terbagi lagi dalam dua 

mazhab : 

1) Mazhab yang mengatakan bahwa zakat itu diberikan 

untuk mencukupi selama hidup. Menurut mazhab ini 

bahwa orang miskin itu diberi zakat karena asalnya 

miskin. Oleh karena itu zakat diberikan untuk 

                                                             
25Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 514. 
26 Ibid, hlm. 515. 
27 Ibid, hlm. 528. 
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menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus 

diberi zakat untuk keperluanya hidupnya terus 

menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi pada 

masa yang akan datang.28Ini merupakan pendapat yang 

dilaksankan mazhab Syafi`I, begitu juga Imam Ahmad 

diriwayatkan bahwa pendapat-pendapatnya 

menyerupai nash yang ditulis Syafi`I. Ia membolehkan 

orang miskin mengambil zakat untuk seluruh 

kebutuhan hidup selamanya, berupa toko, alat-alat 

pertukangan dan lain-lain.29 

2) Mazhab yang membatasi pemberian zakat itu cukup 

untuk setahun. Pengikut Maliki dan kebanyakan 

pengikut Hanbali dan ahli-ahli fikih lain dalam mazhab 

kedua ini mengatakan: “Orang fakir dan miskin diberi 

zakat yang dapat mencukupi dirinya dan orang-orang 

yang menjadi tanggungannya untuk masa setahun”. 

Pengikut mazhab ini tidak memandang perlu 

memberikan zakat untuk seumur hidup. Tetapi tidak 

sependapat apabila zakat yang diberikan tidak 

mencukupi satu tahun. Menurut mereka batas 

kecukupan itu untuk selama setahun, karena menurut 

                                                             
28 Ibid, hlm. 529. 
29 Ibid, hlm. 531. 
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kebiasaan, masa setahun itu adalah batas pertengahan 

yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup dirinya 

dan keluarganya.30 

2. Para Amil Zakat 

a. Pengertian Amil Zakat 

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin 

ialah. Para amil zakat. Yang dimaksud amil zakat ialah, mereka yang 

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para 

pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga 

mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar 

masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah 

menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan 

tidak diambil dari selain harta zakat. 

Perhatian Al-Quran dengan nashnya terhadap kelompok ini 

dan dimasukkanya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang 

berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan 

utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah 

suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga 

merupakan tugas Negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat 

orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para 

pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat 

                                                             
30 Ibid, hlm. 532. 
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mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripada gaji para 

pelaksananya31 

Diantara hadis-hadis Nabi ialah hadis Abu Hurairah yang 

terdapat dalam hadis sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan 

bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai 

petugas pemungut zakat. Hadis dalam soal ini banyak sekali. Di 

antara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu 

akan kewajibannya. Ada juga diantara mereka yang mengetahui 

kewajiban tapi ia kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut 

zakat.32 

b. Pentingnya Amil Zakat 

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan 

pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu 

soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat 

yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat, 

kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka, 

berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi 

yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang 

perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para 

pembantunya.33 

c. Syarat-syarat Amil Zakat 

                                                             
31 Ibid, hlm. 545. 
32AlMajmu`, Imam Nawawi, jilid 6, hal. 167. 
33Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 546. 
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Seorang amil zakat bukanlah lantas orang sembarangan. 

Amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Hendaklah dia seorang Muslim. 

2. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang 

dewasa yang sehat akal dan fikiranya. 

3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur. 

4. Memahami hukum-hukum zakat. 

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.  

6. Kebanyakan para ulama melarang mengangkat kerabat Nabi 

sebagai Amil. 

7. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan 

seorang hamba.34 

 

d. Besar Bagian Petugas Amil Dari Harta Zakat 

Amil itu adalah pegawai. Maka hendaklah ia diberi upah 

sesuai dengan pekerjaanya, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu 

berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi`I disebutkan, amilin diberi 

zakat sebesar bagian kelompok lainya, karena didasarkan pada 

pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik 

zakat, kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah 

diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat, 

bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti 

                                                             
34 Ibid, hlm. 552. 
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terdapat dalam nash Al-Quran, meskipun lebih besar dari batas 

yang ditentukan.35 

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya karena yang 

diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa 

pertolongan bagi yang membutuhkan. Mereka diberi berdasarkan 

atas kebutuhan, prestasi kerja dan kegunaanya menurut Islam, 

meskipun mereka kaya, karena mereka terhalang untuk melakukan 

usaha karena kegiatanya dalam urusan kaum Muslimin.36 

3.   Golongan Muallaf 

Yusuf Qardawi berpendapat yang dimaksud dengan 

golongan muallaf, antara lain adalah, mereka yang diaharapkan 

kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah 

terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum 

Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam 

membela dan menolong kaum Muslimin.37 Jadi bisa disimpulkan 

kaum muallaf bisa dari kaum Muslim ataupun bukan kaum Muslim 

yang terikat hatinya dengan Islam atau menginginkan kebaikan 

terhadap Islam pemberian zakat ini dimaksudkan pemberian zakat 

ini diharapkan untuk menarik hatinya untuk condong kearah Islam 

dan menjadi Muslim, lebih jelasnya beliau membagi muallaf dalam 

                                                             
35Ibid, hlm. 556. 
36An-Nail dan Syarahnya, jilid 2, hal.134 
37Ibid,  hlm. 563. 
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beberapa golongan, yang Muslim maupun yang bukan Muslim, 

antara lain : 

Pertama, golongan yang diharapkan keislamanya atau 

keislaman kelompok serta keluarganya. 

Kedua, golongon orang yang dikuartikan kelakuan 

jahatnya. Mereka ini dimaksudkan ke dalam kelompok mustahik 

zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatanya. 

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka 

perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya 

terhadap Islam. 

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah 

memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. 

Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapakan dapat menarik 

simpati mereka untuk memeluk Islam.  

Kelima, pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh 

di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka 

diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan 

kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan 

kegiatan lain. 

Keenam, kaum Muslimin yang bertempat tinggal di 

benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka 

diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela 
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kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari 

serbuan musuh. 

Ketujuh, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk 

mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali 

dengan paksaaan seperti  dengan diperangi. Dalam hal ini mereka 

diberi zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, 

merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling ringan 

madharatnya dan kemaslahatanya. Ini termasuk dalam kategori 

sebab-sebab tertentu di mana bisa dimasukkan kedalamnya yang 

lain yang termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umum.38 

Sedangkan pendapat Imam Syafi`i yang banyak digunakan 

di Indonesia sedikit berbeda, yang dimaksud muallaf oleh beliau 

ialah orang yang baru memeluk Islam. Apabila ada oramg yamg 

berkata, nahwa Nabi SAW, pernah memberi bagian dari muallaf 

ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, 

sebernanya pemberian itu berasal dari harta fai dan khusus dari 

harta Nabi SAW.39 

Allah berfirman: “Dan golongan yang muallaf  hatinya.” Ini 

adalah bersifat umum, baik Muslim maupun lainnya.” Yusuf 

Qardawi berpendapat, jika kalimat “golongan yang muallaf  

hatinya” meliputi golongan kafir dan Muslim, maka hal itu 

                                                             
38Lihat dalam asnaf ini buku Al-Majnu`, jilid 6, hali. 196-8; Gahayah al-Muntaha serta 
Syaratnya, jilid 2, hal. 141, dan yang sesudahnya. 
39Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 566. 
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menunjukkan bolehnya menarik hati orang kafir dan memberikan 

zakat kepadanya, akan tetapi dilarang mengkhususkannya buat 

mereka.40 Tafsir beliau inilah yang dianggap penulis tepat dan 

relevan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan. 

4.   Dalam Memerdekakan Budak Belian 

a. Pengertian Budak 

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam 

Al-Quran artinya budak Belian laki-laki (abid) dan bukan belian 

perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan 

pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Al-Quran memberikan 

isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi 

manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. 

Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan 

atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.41 

Yusuf Qardawi menafsirkan. Pada ayat tentang sasaran 

zakat, Allah berfirman: “Dan dalam memerdekakan budak belian.” 

Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk 

membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk 

perbudakan. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal 

yaitu : 

                                                             
40Ibid, hal. 567. 
41Ibid, hlm. 587. 
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Pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang 

telah ada perjanjian  dan kesepakatan dengan tuanya, bahwa bila ia 

sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, 

maka bebaslah ia. Membebaskan budak belian dengan cara ini, 

diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, golongan keduanya 

dan Laits bin Sa`ad. Mereka beralasan dengan apa yang 

diriwiyatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan maksud firman 

Allah: ”Dan dalam memerdekakan budak belian.” Maksudnya 

adalah budak mukatab. Ia memperkuat dengan firman: “Dan 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 

dikaruniakannya kepadamu.”42 

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang 

bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau 

amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang 

budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudain ia 

membebaskan.43 

Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh 

Imam Malik, Ahmad dan Ishak. Imam Ibnu Arabi berpendapat, 

bahwa cara ini adalah cara yang tepat Ia memperkuat dengan 

menyatakan, bahwa hal itu berdasarkan zahir nash Al-Quran, 

karena Allah SWT apabila dalam kitabnya menerangkan raqabah, 

                                                             
42 Tafsir al-Kabir, Imam Fakhrur-Razi, jilid 16, hal. 112; Hidayah dan Fathal-Kadir, jilid 2, hal. 
17. 
43 Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 588. 
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maka maksudnya membebaskan. Dan kalau yang dimaksud hamba 

mukatab, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, 

sedangkan dalam ayat tersebut Ia menyebutkan Raqabah. Maka 

pasti sudah termasuk golongan orang yang berutang, karena ia 

harus membayar utang kitabah (pembebasan dirinya), sehingga ia 

tidak termasuk kelompok fir-riqab (dalam membebaskan budak 

belian). Kadang-kadang mukatab termasuk pula pada asnaf fir-

riqab dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran 

terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk 

memerdekakan dirinya.44 

Bahwa dalam Al-Quran mencakup dua hal secara 

keseluruhan, yaitu menolong mukatab dan membebaskan budak 

belian. Yang terbaik dan tepat bagi penguasa adalah melakukan  

dua hal sekaligus, yaitu menolong hamba mukatab dan membeli 

budak atau amah lalu dibebaskan.45 Imam az-Zuhri menulisakan 

surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut: 

Bagian membebaskan budak belian terbagi dua. Pertama, untuk 

hamba mukatab yang Muslim. Kedua, untuk membeli budak yang 

suka mengerjakan salat, berpuasa dan telah lama Islamnya, 

kemudian dibebaskan dengan harta zakat tersebut.46 Saat ini 

perbudakan secara umum telah hilang dan tidak ada di belahan 

                                                             
44Ahkam al-Quran, jilid 2, hal. 955. 
45Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 589. 
46Al-Amwal, hal. 608-9. 
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bumi manapun, kebebasan dalam perbudakkan di dunia tak jauh 

dari peran Islam didalamnya. Islam telah menutup segala pintu 

yang memungkinkan adanya perbudakan di alam ini. Ia 

mengharamkan dengan sangat, memperbudak dengan cara 

melenyapkan kebebasan orang-orang yang merdeka, dewasa 

maupun kanak-kanak. Islam melarang secara mutlak seseorang 

menjual dirinya, anaknya maupun istrinya. 

 Di antara ciri keutamaan Islam, ialah dengan banyak 

menceritakan pembebasan budak dan tidak menceritakan 

perbudakan. Islam menyeru dan merangsang untuk mengadakan 

pembebasan. Dan lebih dari itu ia menjadikannya sebagai kifarat 

bagi sebagian besar kesalan yang dilakukan Muslim karena sifat 

kemanusiaanya, seperti melanggar sumpah, suami menzihar 

istrinya, bersetubuhnya orang yang berpuasa pada siang hari di 

bulan Ramadhan, membunuh karena kesalahan; bahkan apabila 

majikan memukul budaknya tanpa alasan yang benar, maka 

kifaratnya membebaskan budaknya itu. Islam memrintahkan pula 

terhadap para majikan untuk memberi kesempatan pada budaknya 

untuk membebaskan dirinya.47 

5.    Orang Yang Berhutang 

 Golongan Penerima zakat yang berikutnya, sebagaimana 

telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran, adalah al-Gharimun 

                                                             
47Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 591. 
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(orang-orang yang berhutang). Menurut mazhab Abu Hanifah, 

gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak 

memiliki bagian yang lebih dari utangnya.48 

 Menurut Imam Malik, Syafi`i dan Ahmad, bahwa orang 

yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-

masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang 

mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua 

orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. Ini 

merupakan pendapat yang dirasa penulis relevan dan akan kita 

bahas kedua golongan ini secara terperinci, yaitu :  

 Golongan pertama adalah orang yang mempunyai utang 

untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, membeli 

pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit.49

 Akan tetapi Yusuf Qardawi berpendapat golongan ini  diberi 

untuk membayar segala utangnya dengan beberapa syarat: 

 Syarat Pertama. Hendaknya ia mempunyai kesulitan atau 

kekurangan harta untuk dapat membayar utangnya. 

 Syarat Kedua. Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk 

melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang 

diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai utang karena 

sesuatu kemaksiatan begitu pula jika ia berlebih-lebihan dalam 

                                                             
48Al-Bahr ar-Raiq, jilid 2, hal. 260; ad-Dur al-Mukhtar dan Hasyiahnya, jilid 2, hal. 63. 
49Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 595. 
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dalam memberi nafkah pada dirinya atau keluarganya walaupun 

untuk menikmati sesuatu yang diperbolehkan maka ia jangan diberi 

bagian dari zakat. Apabila ia bertaubat, maka ia berhak menerima 

zakat, karena sesungguhnya taubat itu menghapuskan segala 

perbuatan sebelumnya. Sebagian ulama mensyaratkan terlewatnya 

suatu waktu sesudah diketahui taubatnya, sehingga jelas kelakuan 

baiknya dan istiqamah perbuatannya. Ulama lain berpendapat pula 

bahwa cukup kiranya persangkaan kuat akan benar taubatnya, 

sehingga ia berhak menerima zakat, walaupun masa taubatnya 

singkat. 

 Syarat Ketiga. Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu. 

Apabila utangnya diberi tenggang waktu, maka terdapat perbedaan 

pendapat. Menurut satu pendapat, ia berhak untuk diberi karena 

termasuk gharim, sehingga tercakup dalam keumuman nash. 

Menurut pendapat yang lain, jangan diberi, karena ia tidak 

membutuhkannya pada waktu sekarang. Menurut pendapat yang 

lain lagi, apabila tenggang waktunya habis tahun itu juga maka 

berhak diberi, dan apabila tidak, maka jangan diberi zakat tahun 

ini.50 

 Syarat Keempat. Keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang 

bisa ditahannya.  

                                                             
50Lihat syarat-syarat ini dalam al-Majmu`, jilid 6, hal. 207-9, Nihayat al-Muhtaj, jilid 6, hal. 
154-5; Syarh al-Kharsyi, ala al-Khalil, jilid 2, hal. 218. 
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Orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya harus 

diberi, sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimaksud dengan sama 

saja utang itu sedikit atau banyak, sebab yang diperlukan adalah 

terbayar utang atau besarnya tanggung jawabnya terhadap 

utangnya.51  

Golongan kedua dari gharimin ini adalah orang-orang yang 

berutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. 

Misalnya terjadi dua kelompok besar, seperti antara dua suku atau 

antar dua negara karena pertentangan memperebutkan harta. 

Kemudian ada orang yang menengahi antara dua kelompok itu, 

yang merelakana dirinya untuk mengganti harta yang 

dipertentangkan itu, agar api permusuhan segera padam. Orang ini 

sessungguhnya telah melakukan perbuatan baik yang luar biasa. 

Maka yang baik adalah beban itu dipikulkan pada zakat, agar 

supaya jangan mengecilkan keinginan orang-orang yang berbuat 

baik, atau melemahkan kehendaknya. Maka untuk itu syariat telah 

menetapkan pula bagian untuk mereka dari harta zakat.52 

Apabila golongan pertama berutang untuk kemaslahatan 

dirinya sendiri berhak untuk ditolong dari zakat, maka mereka yang 

berhutang untuk kemaslahatan masyarakat tentu lebih utama untuk 

ditolong. Ini sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasa`i 

                                                             
51Al-Majmu`, jilid 6, hal. 209. 
52Ar-Raudh al-Muri, jilid 1, hal. 4302. 
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dan Abu Daud, dari Qabaish bin al-Mukharik al-Hilal, ia berkata: 

”Aku telah memikul suatu beban (untuk mendamaikan dua pihak 

yang bersengketa), kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW 

menanyakan tentang beban itu.” Rasulullah SAW berkata: 

“Tegaklah, sehingga datang kepada kami zakat untuk kuberikan 

kepadamu! Kemudian ia berkata: “Wahai Qabishah sesungguhnya 

meminta zakat itu tidak halal kecuali pada tiga golongan. Pertama, 

orang yang memikul beban untuk mendamaikan dua pihak yang 

bersengketa, maka dihalalkan kepadanya meminta, sampai berhasil 

memenuhinya. Kedua, orang yang tertimpa kebingungan sangat, 

karena rusaknya harta bendanya, maka kepadanya dihalalkan 

meminta sedekah, sehingga ia mendapatkan kekuatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, orang yang mendapatkan 

kesulitan hidup, sampai berkata tiga orang dari pemuka kaumnya 

bahwa kesulitan hidup telah menimpa orang itu, maka kepadanya 

dihalalkan meminta sedekah sehingga mempunyai kekuatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang meminta selain dari 

yang tiga itu wahai Qabishah, maka itu termasuk usaha yang 

haram.”53 

Dan ini merupakan perhatian Islam yang memberikan harta 

pada setiap orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak 

                                                             
53Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasa`i, Abu Daud (Nail al-Authar, jilid 4, hal. 168, cet 
Usmaniah). 
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yang bersengketa, memantapkan dan menegakkan perdamaian.54 

Besar perolehan zakatnya sendiri disesuaikan dangan perolehan 

zakat dan bagian Mustahiq lain juga besarnya kebutuhan kedua 

golongan ini.  

6. Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah 

Di dalam Al-Quran digambarkan sasaran zakat yang 

ketujuh dengan firmannya “fi-sabilillah.” Arti kalimat ini menurut 

bahasa  aslinya sudah jelas, sabil adalah thariq/jalan. Jadi sabilillah 

artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah 

maupun perbuatan.55 

Apabila kalimat itu bersifat mutlak, maka biasanya 

dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena 

seringnya dipergunakan untuk itu seolah-olah sabilillah itu artinya 

hanya khusus untuk jihad.56 Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat 

sabilillah, terbagi dua: 

Pertama. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah 

setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub 

kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik 

yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. 

Kedua. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila 

bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya 

                                                             
54Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 606. 
55 Ibid, hlm. 610. 
56An-Nihayah, Ibnu Atsir, jilid 2, hal. 156, cet. Khairiah. 
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dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya khusus untuk itu 

(perang). 

Dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti itulah, yang 

menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam 

menentukan maksud sasaran ini.57 Berikut pendapat 4 mazhab dari 

banyak pendapat tentang mengemukakan batasan maksud syara` 

dari sasaran zakat ini : 

1) Mazhab Hanafi 

Menurut Imam Muhammad yang dimaksud dengan 

sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya, Imam Kasani 

dalam al-Bada`i menafsirkan sabilillah dengan semua amal 

perbuatan yang menunjukkan takkarub dan ketaatan kepada 

Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh asal lafaz ini dan beberapa 

pendapat lainnya dalam mazhab Hanafi, walapun mereka 

berbeda pendapat dalam menentukkan yang dimaksud 

sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan 

kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang termasuk 

dianggap sabilillah apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu 

atau orang yang dianggap berjuang di jalan kebaikan. Oleh 

karena itu mereka berkata bahwa perbedaan pendapat itu 

bersifat lafzi saja, karena mereka sepakat bahwa semua 

                                                             
57Yusuf Qardawi, Op. cit., hlm. 611. 
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mustahik berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan 

fakir, kecuali petugas zakat.58 

2) Mazhab Maliki 

Terdapat beberapa pendapat tentang sabilillah dari para 

ulama Maliki seperti pendapat Qadhi Ibnu Arabi yang 

mengartikan tentara yang berperang, Muhammad bin Abdul 

Hakam yang mengartikan zakat untuk kelengkapan berperang, 

dan beberapa pendapat lainnya yang kemudian disimpulkan 

oleh Yusuf Qardawi dalam beberapa subbab antara lain: 

Pertama. Mereka sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan 

dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti 

misalnya pos penjagaan. Sedangkan mazhab Hanafi berbeda 

pendapat tentang makna antara jihad ibadah haji, mencari ilmu 

dan kegiatan takkarub lainnya.  

Kedua. Mereka berpendapat boleh memberi bagian dari 

zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun 

keadaanya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi.  

Ketiga. Jumhur ulama Maliki memperboleh 

mengeluarkan zakat kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, 

benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya. Dan 

                                                             
58Ibid, hlm. 612. 
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mereka tidak hanya mengkhususkan pemberian pada pribadi 

orang yang berperang.59 

3) Mazhab Syafi`i 

Menurut mazhab Syafi`i bahwa sabilillah itu, 

sebagaimana tertera dalam Minhaj, Imam Nawawi dan 

Syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami bahwa mereka itu para 

sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari 

pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak 

mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata 

suka-relawan; mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila 

tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. 

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu 

artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah 

SWT., kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, 

karena ia merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan 

seseorang kepada ridha Allah SWT, kemudian kata itu 

dipergunakan buat mereka yang berperang, karena perangnya 

mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu, sehingga 

mereka lebih utama daripada yang lainnya. Mereka harus diberi 

yang dapat membantunya dalam peperangan, walaupun keadaan 

mereka itu kaya. 
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Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi`i tidak 

memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi 

bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang 

fakir dan orang-orang miskin, atas dasar mempersamakan 

semua asnaf.60 

4) Mazhab Hanbali 

Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi`i, bahwa 

yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang 

berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan 

tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang 

mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaanya kaya. 

Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang 

diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat 

dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada 

benteng-benteng sama seperti orang yang berperang keduanya 

termasuk sabilillah..61 

Tarjih Yusuf Qardawi mengenai Sasaran ini 

Selain pendapat empat mazhab diatas masih banyak lagi 

pendapat-pendapat ulama lain baik terdahulu maupun 

kontemporer dalam mengemukakan batasan syara’ dari sasaran 

zakat ini yang kemudian ditarjihkan oleh Yusuf Qardawi 
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pendapat yang dianggapnya mendekati kebenaran yang dapat 

kita jadikan sebagai acuan, menurut beliau tepatlah tidak 

meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan yang 

menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah, 

sebagaimana tepatnya tidak terlalu mentempitkan arti kalimat 

ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. 

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan 

dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula 

dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam 

bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik 

sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. 

Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan 

materi. Yang paling penting terwujudnya syarat utama pada 

semuanya itu yaitu hendaklah sabilillah itu dimaksudkan untuk 

membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. 

Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat 

Allah, termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk 

jihad serta senjatannya.62 

7. Ibnu sabil 

Ibnu sabil. Menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk 

musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. 
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As-Sabil artinya: ath-thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang 

berjalan diatasnya ibnu sabil karena tetapnya di jalan itu.63 

 Pendapat Imam Syafi`i tentang ibnu sabil, ibnu sabil adalah 

orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang 

bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, 

keduannya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang 

bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat, 

adalah menyerupai orang yang berpergian yang kehabisan bekal; 

karena kebutuhan keduanya terhadap biaya perjalanan. Mazhab 

Hanbali yang termasuk pengikut  golongan pertama berpendapat, 

bahwa pabila ibnu sabil kehabisan bekal bermaksud menuju negara 

lain yang bukan negaranya, maka diberikan kepadanya sesuatu 

yang mencukupi dari sebelum berangkat sampai pada tujuannya, 

dan juga untuk pulang ke negaranya dengan syarat itu perjalanan 

yang bertujuan benar dan bukan maksiat.64 

 Yusuf Qardawi menjelaskan untuk memberi musafir bagian 

dari harta zakat terdapat beberapa syarat tertentu yang 

dikemukakan oleh para ulama sebagian disepakati sebagian 

diperselisihkan antara lain: 

 Pertama, hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada 

sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, sehingga apabila 
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ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka 

jangan diberi karena maksud pemberian ini agar ia dapat sampai ke 

negerinya. 

Kedua, hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat, 

seperti orang yang pergi untuk membunuh orang lain, atau 

berdagang sesuatu yang diharamkan, ataupun yang lain.65 

 Yusuf Qardawi menyimpulkan beberapa pendapat yang 

dapat kita gunakan sebagai acuan tentang berapa besar ibnu sabil 

mendapat bagian dari zakat yang antara lain: 

 Pertama, ibnu sabil berhak diberi biaya dan pakaian hingga 

mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya. 

 Kedua, persiapkan untuknya kendaraan, apabila perjalannya 

jauh. Mereka menetapkan ukuran perjalanan itu dengan jarak yang 

bisa dilakukan salat qasar. 

 Ketiga, diberi semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih 

dari itu. Inilah pendapat yang sahih. 

 Keempat, dia diberi dari harta zakat, apakah ia sanggup 

berusaha atau tidak. 

 Kelima, dia diberi sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan 

pulang. 

 Keenam, apabila ibnu sabil telah pulang dan ia mempunyai 

kelebihan sesuatu. Menurut ulama mazhab Syafi`i, harus 
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dikembalikan, sama saja apakah ia menghemat untuk dirinya atau 

tidak.66 

 Sebagian ulama sekarang berpendapat, bahwa sasaran ibnu 

sabil sekarang sudah tidak mungkin ada lagi, karena adanya 

kemudahan perhubungan dengan cepat, sehingga seluruh alam ini 

seolah-olah menjadi satu negara, dan juga berdasarkan banyak cara 

yang bisa dilakukan manusia, untuk mendapatkan hartanya, berapa 

banyak pun dan dimanapun di dunia ini, seperti meweselkan 

melalui bank atau dengan cara lain. Keterangan ini telah 

dikemukakan almarhum Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam 

tafsirnya.67 Akan tetapi terdapat pendapat lain seperti yang 

dikemukakan sendiri oleh Yusuf Qardawi bahwa beliau melihat 

ibnu sabil senantiasa ada, seperti orang yang terputus di daerah 

yang jauh ataupun gurun yang jauh dari tempat penarikan uang , 

Orang yang diusir dan yang minta suaka, Tuna wisma, Anak 

buangan, musafir demi kemaslahatan diamana mengambil 

pendapat mazhab Syafi`i setiap orang yang dalam perjalanan tapi 

terkendala biaya dan orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak 

mampu mendapatkan walaupun dinegaranya. 68 
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