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BAB IV 

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM IBNU HAZM TENTANG 

HUKUM ZAKAT FITRAH BAGI JANIN 

 

A. Pendapat Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm serta Dalil yang digunakan 

Tentang Hukum Zakat Fitrah bagi Janin 

1. Pendapat Imam Malik  

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang 

muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat 

fitrah  wajib dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan Ramadhan 

menjelang idul fitri. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi 

seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah 

karena telah diwajibkan bagi setiap muslim,laki-laki maupun 

perempuan,orang yang merdeka atau budak,anak kecil atau orang dewasa. 

Adapun dalam hal  zakat fitrah bagi janin yang masih dalam kandungan 

ulama berbeda pendapat. 

  Menurut Imam Malik bayi yang masih dalam kandungan tidak 

terkena kewajiban untuk membayar zakat fitrah, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam kitabnya al-Mudawwanah 
96

 al-Kubra sebagai berikut: 

 97 الَحْبلِ  َعنِ  الزََّكاةَ  تُ َؤدِّي َل  :قال مالك
 

Artinya: “Imam Malik berkata: Tidak diharuskan zakat (fitrah) untuk 

janin.” 
 
 

                                                             
96

 Kitab ini berjudul al-Mudawwanah al-Kubra bi Riwayati Sahnun. Salah satu kitab fikih 

yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Maliki.  
97

 Al-Imam Malik bin Anas al-Ashbahy, Al-Mudawwanah al-Kubro, Juz 1, (Beirut: Dar 

Kutub al-Ilmiyah), hlm. 388. 
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Imam Malik berpendapat bahwa setiap anak yang masih dalam 

kandungan ibunya, maka dia tidak terkena wajib zakat fitrah. 

2. Pendapat Imam Ibnu Hazm 

Menurut Imam Ibnu Hazm bayi yang masih dalam kandungan 

dibebani kewajiban zakat fitrah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-

Muhallah 
98

 sebagai berikut: 

َها َعَلى ُكلِّ َصِغْيٍر َاْو َكِبْيٍر َو َو َامَّا الَحْمُل َفِانَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو سَ   لََّم َاْوَجب َ
 الَجِنْيُن يَ َقُع َعَلْيِه ِاْسُم َصِغْيٍر َفِاَذا اَْكَمَل ِماَءًة َو ِعْشرِْيَن يَ ْوًما ِفي َبْطِن اُمِِّه قَ ْبَل اْنِصَداعِ 

َلِة الِفْطِر َوَجَب َاْن تُ َؤدَّى َعْنَه َصَدَقُة الفِ   99ْطرِ الَفْجِر ِمْن َلي ْ
Artinya: “Adapun perempuan yang hamil, Rasulullah saw mewajibkan 

atas setiap anak kecil maupun orang dewasa, sedangkan janin 

termasuk anak kecil. Maka bila genap 120 hari dalam 

kandungan ibunya pada subuh malam hari raya, wajib 

mengeluarkan zakat fitrah.” 

 

Menurut Imam Ibnu Hazm dan kalangan mazhab zohiri 

berpendapat wajib bagi janin yang telah ditiupkan ruh yang berusia 120 

hari dalam perut ibunya pada subuh malam hari raya, wajib mengeluarkan 

zakat fitrah, pendapat tersebut berdasarkan kewajiban setiap anak kecil 

maupun dewasa wajib membayar zakat fitrah, sedangkan janin tersebut 

termasuk dalam kategori anak kecil
100

. 
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 Kitab Al-Muhalla adalah sebuah kitab hukum fikih yang disusun oleh Ibnu Hazm, 

ulama Sunni dari abad ke-11 masehi. 
99

 Al-Imam al-‘Allamah Abu Muhammad Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id al-

Andalusy, al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaji wa al-Atsar, (tt, Bayt Afkar al-

Dawliyah,th), hlm. 615. 
100

 Mashuri Sirojuddin Iqbal, Terjemah Al-Minhaajul Mubiin fii Adillatidin, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, cet. I, 1994), hlm, 164. 
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Adapun Dalil-dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm tentang 

zakat Fitrah bagi janin adalah:  

1. Dalil Imam Malik 

Mengenai pendapatnya tentang zakat fitrah bagi janin yang ada 

didalam kandungan ibunya, maka Imam Malik berdalil sebagaimana yang 

dijelaskan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang 

berbunyi: 

ثَ َنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن السََّكِن َحدَّ  ثَ َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْهَضٍم َحدَّ
ُهَما َقاَل فَ َرَض َرُسوُل  َجْعَفٍر َعْن ُعَمَر ْبِن نَاِفٍع َعْن َأبِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ

َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَلى اْلَعْبِد اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو 
 َواْلُحرِّ َوالذََّكِر َواْْلُنْ َثى َوالصَِّغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوَأَمَر ِبَها َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروجِ 

 101  النَّاِس ِإَلى الصَََّلةِ 
 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-

Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham 

telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin 

Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua 

berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat 

fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba 

sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, 

kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan 

agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat 

('Ied) ".(H.R. Bukhori) 

 

Didalam hadist diatas menjelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah 

tersebut hanya untuk setiap hamba sahaya baik laki-laki maupun 

perempuan, kecil maupun besar dari golongan orang muslim, didalam 

hadist tersebut tidak menerangkan kewajiban zakat fitrah bagi janin yang 

masih dalam kandungan ibunya. 

                                                             
101

 Imam Abi Abdillah bin Muhammad, Shahih Bukhari, (Dar al-Kutub: Libanon), hlm. 

465. 
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2. Dalil Imam Ibnu Hazm 

Mengenai pendapatnya tentang zakat fitrah bagi janin didalam 

kandungan ibu nya, maka Imam Menurut Ibnu Hazm berpendapat 

berdasarkan dalil: 

ُهَما َقاَل فَ َرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي  اللَُّه َعن ْ

 الصَِّغيِر َواْلَكِبيِرَواْلُحّر و لمملوك َعَلى ِمْن َتْمرٍ  اْلِفْطِر َصاًعا
102

   

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan 

zakat fitrah satu sha‟ sya‟ir atau satu sha‟ kurma dari anak-anak 

kecil, orang dewasa, hamba sahaya dan orang-orang yang 

merdeka”. (HR. Bukhori) 

 

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa wajib zakat fitrah bagi 

anak-anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya dan orang-orang yang 

merdeka. Setiap hukum yang diwajibakan atas anak kecil (ash-shaghiir), 

maka berlaku pula atasnya (janin yang telah ditiupkan ruh).  

 

B. Analisa Fiqh Muqaran Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Ibnu 

Hazm Tentang Zakat Fitrah bagi Janin 

Imam Malik berpendapat bahwa tidak wajib zakat fitrah bagi janin 

yang ada didalam perut ibunya, sebagaimana yang dijelaskan didalam dalilnya 

dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu, berkata: 

َتْمٍر, َأْو َصاًعا ِمْن زََكاَة اَْلِفْطِر, َصاًعا ِمْن  –صلى اهلل عليه وسلم  –فَ َرَض َرُسوُل اَللَِّه 
, َوالذََّكِر, َواْْلُنْ َثى, َوالصَِّغيِر, َواْلَكِبيِر, ِمَن اَْلُمْسِلِميَن, َوَأَمَر بِ  َها َشِعيٍر: َعَلى اَْلَعْبِد َواْلُحرِّ

 103َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج اَلنَّاِس ِإَلى اَلصَََّلةِ 

                                                             
102

 Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhori, (Dar Al-Kitab:Libanon), hlm, 468. 
103

 Imam Abi Abdillah bin Muhammad, Op.cit., hlm, 465. 
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Artinya:“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).” 

 

Hadits di atas menerangkan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas semua 

orang Islam, dewasa maupun kecil, laki-laki atau perempuan, dan orang 

merdeka atau hamba sahaya. Akan tetapi untuk anak kecil ditanggung 

zakatnya oleh walinya. Sementara budak ditanggung oleh tuannya. Tidak 

disebutkan  janin di dalam kandungan ibunya. Sehingga jumhur ulama 

berpendapat, zakat fitrah tidak wajib atas janin. Karena janin tidak disebut 

anak kecil, baik dari sisi bahasa maupun adat. Bahkan Ibnul Mundzir 

rahimahullah menukilkan ijma' tidak diwajibkannya zakat fitrah atas janin. 

Dalam kumpulan fatwa Mazhab Hanafi dan Abi Yusuf (al-Fatwa al-

Hindiyah), didalamnya menyebutkan bahwa, tidak wajib zakat fitrah bagi 

janin sebagaimana dijelaskan: 

 104دِّي َعْن اْلَجِنيِن ؛ ِْلَنَُّه َل يَ ْعِرُف َحَياَتُه َهَكَذا ِفي السَِّراِج اْلَوهَّاجِ َوَل يُ ؤَ 

Artinya: “Tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuk janin, karena belum bisa 

dipastikan hidupnya. Demikian keterangan dalam buku Siraj Wahhaj.” 

 

An-Nawawi dalam Mazhab Syafi’i menjelaskan juga, bahwa selama 

bayi itu masih belum terlahir sempurna pada saat matahari terbenam di hari 

puasa terakhir, tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuknya, sebagaimana 

dijelaskanya dalam al-Majmu‟ sebagai berikut: 

                                                             
104

 Maulana Syaikh Nidzam, al-Fatwa al-Hindiyah, al-Ma‟rifah Bil Fatwa al-

„Alamikriyah fi Mazhab Imam A‟dzam Abi Hanifah an-Nu‟man, (Libanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, 

tt),  hlm. 211. 
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 لَ بْ ق َ  هُ ضُ عْ ب َ  جَ رَ خَ  وْ لَ ا وَ نَ دَ نْ عِ  فٍ ََل  خِ ََل بِ  هِ الِ ي مَ  فِ َل وَ  هِ يْ بِ أَ  ىلَ عَ َل  نِ يْ نِ جَ الْ  ةُ رَ طْ فِ  بُ جِ  تَ َل 
ا مَ  نِ يْ نِ الجَ  مِ كْ ي حُ فِ  هُ نَّ ِلَ  هُ تَ رَ طْ فِ  بُ جِ تَ  مْ لَ  رِ طْ فِ الْ  ةَ لَ ي ْ ا لَ هَ بِ وْ رً غُ  دَ عْ ب َ  هُ ضُ عْ ب َ وَ  سِ مْ الشَ  بِ وْ رُ غُ 
 105 ًَل صَ فَ ن ْ مُ  هِ جِ وْ رُ خُ  لُ مَ كْ يُ  مْ لَ 

Artinya: “Tidak wajib zakat fitrah untuk janin, bukan kewajiban bapaknya, 

juga tidak perlu diambilkan dari harta si janin, tanpa ada perselisihan 

dalam madzhab Syafiiyah. Jika sebelum matahari terbenam badan 

bayi sudah keluar sebagian, sementara sebagian lagi baru keluar 

setelah matahari terbenam di malam idul fitri, maka tidak wajib 

dibayarkan zakat fitrahnya. Karena dia masih dihukumi janin, selama 

belum keluar utuh”. 

 

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa seseorang wajib membayar 

zakat fitrah jika dia menjumpai waktu fitri. Artinya, dia sudah ada di dunia ini 

atau dia masih hidup pada saat datang waktu fitri tersebut. Waktu fitri adalah 

waktu yang menjadi batas berakhirnya kewajiban menjalankan ibadah puasa 

ramadhan. 

As-syaukani mengatakan bahwa Ibnu Mudzir mengemukakan adanya 

ijma’ yang tidak mewajibkan zakat fitrah bagi janin yang masih dalam 

kandungan. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak wajib 

bagi janin.
106

 Mayoritas ulama telah menjelaskan namun harus digaris bawahi, 

tidak wajib zakat fitrah bagi janin bukan berarti ia tidak boleh atau dilarang 

membayar zakat fitrah. Akan tetapi melakukannya bukan sebuah kewajiban. 

                                                             
105

 Imam Abi Zakariyah Muhnyi ad-Din Ibn Syaraf an-Nawawi, Kitab al-Majmu‟ syarah 

al-Mazhab li syarozi, Juz 6, ( Jeddah: Maktabah al- Irsyad), hlm. 105. 
106

 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat:terj. Salman Harun, et.al “Studi Komparatif Mengenai 

status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur‟an dan Hadist”, (Bandung: Mizan, Cet. IV, 1996), hlm, 

931. 
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Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm, bahwa hukum zakat fitah bagi 

janin adalah wajib berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra 

yang berbunyi : 

ُهَما َقاَل فَ َرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر  َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ
 107َصاًعا ِمْن َتْمٍر َعَلى الصَِّغيِر َواْلَكِبيِرَواْلُحّر و لمملوك

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan 

zakat fitrah satu sha‟ sya‟ir atau satu sha‟ kurma dari anak-anak kecil, 

orang dewasa, hamba sahaya dan orang-orang yang merdeka”. (HR. 

Bukhori) 

 

Dalam hal ini, Ibnu Hazm dan orang yang bersamanya juga 

mengetengahkan dalil dari Abu Qilaabah: 

 رِ يْ غِ الصَ  نْ عَ  رَ طْ الفِ  اةَ كَ ا َز وْ طُ عْ ي ُ  نْ أَ  مْ هُ ب ُ جِ عْ ي ُ  انَ : كَ  الَ قَ  ةَ بَ ََل ي قِ بِ أَ  نْ عَ  بِ وْ ي ُ أَ  نْ عَ  رِ مَّ عَ مُ  نْ عَ 
 108 هِ مِّ أُ  نِ طْ ي بَ فِ  لِ بْ ى الحَ لَ ى عَ تَّ حَ  رِ يْ بِ كَ الْ وَ 

Artinya: “Dari Ma‟mar, dari Ayyuub, dari Abu Qilaabah, ia berkata : 

“Sesuatu yang mereka sukai adalah menunaikan zakat dari anak kecil 

dan orang tua, hingga janin yang masih dalam perut ibunya”. 

 

Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah untuk 

janin hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu 

riwayat, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa: 

 لُ خَ دْ يُ ف َ  ثُ رِ يَ وَ  هِ بِ ، وَ هُ لَ  ةَ يَّ صِ الوَ  حُ صِ تَ ، ي  مِ آدَ  هُ نَّ ؛ ِْلَ هِ يْ لَ عَ  بُ جِ ا تَ هَ ن َّ ى أَ رَ خْ أُ  ةُ ايَ وَ ، رِ دِ مَ حْ أَ  نْ عَ وَ 
 109دِ وْ لُ وْ مَ ى الْ لَ عَ  اسُ قَ ي ُ ، وَ ارِ بَ خْ اْْلَ  مِ وْ مُ ي عُ فِ 

Artinya: “Dari Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat lainnya, bahwa zakat 

fitrah untuk janin hukumnya wajib. Karena janin termasuk manusia, 

boleh menerima wasiat, bisa menerima warisan. Sehingga dia masuk 
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 Muhammad bin Ismail, Op.cit., hlm, 468. 
108

 Abdul Razak Ibn Ibrahim, al-Mushannaf, ( Bairut: Maktabah al-Islamiyah, 1983), hlm, 

319. 
109

 Abdullah Ibn Abdi al-Mihan al- Harki dan Abdullah Muhammad al- Halwi, Al-

Mughni, (Riyadh: Daar  Alimul kutub, tt),  hlm. 316. 
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dalam keumuman hadis tentang zakat fitrah, dan juga diqiyaskan 

dengan bayi yang sudah lahir.”  

 

Adapun keterangan lain yang merupakan riwayat dari sebagian sahabat. 

Mereka berpendapat wajib menunaikan zakat fitrah, jika janin sudah berusia 4 

bulan dalam kandungan. Sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Ibnul 

Mulaqqin, 

ونقل قوم عن السلف أنه إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر وجب 
اإلخراج عنه، وإنما خص اْلربعة أشهر بذلك لَلعتماد على حديث ابن مسعود أن الخلق 

 110يجمع في بطن أمه أربعين يوما

Artinya:  “Terdapat keterangan dari sebagian sahabat, jika janin sudah 

genap usia 4 bulan dalam kandungan, sebelum subuh hari raya, 

maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Mereka menjadikan 4 

bulan sebagai batas, bersandar dengan hadis Ibn Mas‟ud bahwa 

penciptaan manusia dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam 

bentuk nutfah… hingga ditiupkan ruh setelah berusia 120 hari.”  

 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa janin wajib dizakati apabila telah 

mencapai 120 hari dalam kandungan ibunya yang mengakibatkannya nama 

‘shaghir’. Bahwasannya Ustman ra telah memberikan zakat fitrah bagi anak 

kecil dan orang dewas termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan 

ibunya, namun alasan tersebut ditentang karena riwayat dari Ustman r.a tidak 

beralasan karena munqati, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abi 

Qalabah yang menjelaskan bahwa:
 111
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 Abu Hafsa Umar Ibn  Ali Ibn Ahmad al- Anshori, al-I‟lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, 

( Mesir:  Daar el Ashabiyah, tt), hlm. 129. 
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 Mashuri Sirojuddin Iqbal, Op.cit., hlm, 164. 
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 112لِ مْ حَ الْ وَ  رِ يْ بِ كَ الْ وَ  رِ يْ غِ الصَ  نْ عَ  رِ طْ الفِ  ةَ قَ دَ صَ  يْ طِ عْ ي ُ  انَ كَ   انَ مَ ثْ ن عُ ََ 

Artinya: “Bahwa Utsman radhiyallahu „anhu membayar zakat fitrah untuk 

anak-anak, orang dewasa, dan bayi yang masih di kandungan.”  

 

Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa Usman bin Affan pernah 

mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, dan anak yang 

masih dalam kandungan. Sulaiman bin Yasar pernah ditanya tentang anak 

yang masih dalam kandungan, haruskah dikeluarkan zakat baginya atau tidak? 

Ia menjawab; harus. Seterusnya ia menyatakan, ia tidak mengetahui adanya 

sahabat yang berbeda pendapat dengan Usman bin Affan.
113

  

Penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm tidak bisa 

dijadikan dalil untuk mewajibkan zakat fitra bagi anak yang masih dalam 

kandungan. Yang aneh adalah adanya anggapan, bahwa kata-kata shagira‟a 

pada hadist tersebut mencangkup juga anak didalam kandungan. Sebagaimana 

riwayat dari usman dan yang lainnya, tidaklah lebih dari penganjuran, dan 

barang siapa yang berbuat baik, tentu akan lebih baik baginya.
114

 Asy-

Syaukani menyatakan, bahwa Ibnu Mundzir mengemukaakan adanya ijma’ 

yang tidak mewajibkan zakat fitrah bagi anak yang masih dalam kandungan. 

Imam Ahmad hanya menganjurkan tidak mewajibkan.
115
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Kata ِغير  bermakna anak kecil, disini Imam Ibnu hazam mengartikan الصَّ

termasuk anak yang masih dalam kandungan ibu nya, maka ia terkena wajib 

zakat fitrah. 

Menurut mayoritas ulama, janin yang masih dikandung oleh seorang 

ibu, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan besaran zakat baginya. Hal ini lebih 

dikarenakan oleh beberapa alasan. Adapun alasan yang menyebabkan bayi 

yang masih berada dalam kandungan seorang ibu tidak diwajibkan untuk 

dikeluarkan zakat fitrah atasnya, yang antara lain adalah: Pertama, Bayi yang 

dikandung oleh seorang ibu, mungkin saja dapat dilahirkan dengan kondisi 

yang tidak selamat. Kedua, Bayi tidak memiliki dosa, sebelum mereka 

terlahirkan kedunia. Ketiga, Tujuan zakat fitrah adalah mensucikan orang 

yang melaksanakan puasa bagi seorang muslim, sedangkan bayi tidak 

mengalami masa berpuasa apalagi kewajiban berzakat fitrah. 

Dari uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan, bawah 

pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak wajib membayar zakat fitrah 

bagi janin adalah pendapat yang benar dengan alasan bahwa selaian ulama 

telah bersepakat akan hal itu, pendapat Imam Ibnu Hazm tidak bisa 

dibenarkan dikarenakan dalil yang mengatakan wajib itu hanyalah untuk anak 

kecil, sedangkan janin tidak wajib alasanya janin tersebut belum dikenakan 

kewajiban perpuasa, sebagaimana yang kita ketahui kewajiaban zakat fitrah 

itu adalah untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa ketika ia 

melaksanakan puasa dibulan ramadhan, sedangkan janin belum dikenakan 

kewajiban berpuasa. 


