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BAB III 

ZAKAT FITRAH 

 

A. Pengertian Zakat Fitrah 

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata “ زكى - ”yang berati suci, 

tumbuh, berkah, dan terpuji.
80

 Sesuai kata yang digunakan dalam Al-Qu’ran 

yang memiliki arti suci dari dosa.
81

 Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah 

SWT: 

اَها َلَح َمْن زَكَّ   َقْد َأف ْ
Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,” 

(QS. as-Syams : 9). 

 

Menurut pengeritian lain, zakat fitrah yaitu   al-barakatu yang artinya 

keberkahan, al-nama yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, at-

thahratu yang berarti kesucian dan ash-salahu yang berarti keberesan. 

Artinya: tumbuh suci dan berkah.
82

Yusuf Qardawi memberikan defenesi 

zakat menurut bahasa artinya berkah, tumbuh dan baik. Sedangkan dalam 

buku Fiqih Sunnah di jelaskan bahwa zakat artinya tumbuh berkah dan suci.
83

 

Sedangkan menurut istilah, Sayyid Sabiq mendefenisikan zakat fitrah 

adalah zakat yang diwajibkan oleh sebab perubahan dari bulan ramadhan 

yaitu wajib pribadi muslim, baik anak kecil, maupun orang dewasa, laki-laki 
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dan perempuan, merdeka atau budak.
84

 Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam 

bukunya Fiqhuz Zakaah menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang 

disebabkan oleh futur ( berbuka puasa ) pada bulan ramadhan atau disebut 

juga dengan sedekah fitrah.
85

 Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat 

yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri 

yang berupa makanan pokok. 

Zakat Fitrah dinamakan al-fitri (زكاة الفطر )yang mengacu kepada kata fitri 

yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan 

bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. 

Selain itu zakat ini dinamakan fitri juga karena terkait dengan hari lebaran 

yang bernama fitri. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Idul Fitri, 

yang artinya hari Raya Fitri, dan di hari Idul Fitri itu kita diharamkan 

berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena 

itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fitri, dan arti secara bahasanya 

adalah hari raya makan-makan. 

 

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah 

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan 

kepada semua muslim tampa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, 

laki-laki atau perempuan,  merdeka  ataupun  hamba  sahaya  yang masih  

memiliki  perbekalan sampai hari raya idul fitri. Ini merupakan kekhususan 

zakat fitrah dibandingkan dengan  zakat  mal.  Jika  zakat  mal  baru  wajib  
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dibayar  ketika  seseorang  telah memenuhi beberapa syarat, maka zakat fitrah 

wajib dibayar oleh semua muslim yang masih memiliki nyawa tanpa 

terkecuali.
86

 

Adapun dasar hukum zakat fitrah sebagaimana yang dijelaskan dalam 

firman Allah SWT yang berbunyi : 

َتَك َسَكٌن لَُّهْم َوٱللَّ  يِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلوَٰ ُرُهْم َوتُ زَكِّ ِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ    ُه َسِميٌع َعِليمٌ ُخْذ ِمْن َأْموََٰ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk 

mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 
(QS. at-Taubah:103). 

 

Disyari’atkan zakat fitrah pada bulan sya’ban dari tahun kedua Hijriah 

untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun 

perkataan yang sia-sia dari perbutan keji yang   mungkn dilakukan dalam 

bulan puasa dan menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir dan orang-

orang yang berhajat. 

Adapun hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu: 

ثَ َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن  ُد ْبُن َجْهَضٍم َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَّ َكِن َحدَّ ِد ْبِن السَّ ثَ َنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ َجْعَفٍر َعْن ُعَمَر ْبِن َحدَّ

ُهَما َقاَل فَ َرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   زََكاَة اْلِفْطِر نَاِفٍع َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ

اْْلُنْ َثى َوالصَِّغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن اْلُمْسِلِميَن َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَلى اْلَعْبِد َواْلُحرِّ َوالذََّكِر وَ 

  َوَأَمَر ِبَها َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج 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 
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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) ". 

 

Dari uraian hadist diatas bahwa Rasulullah mewajibkan kepada kita 

untuk membayar zakat fitrah bagi setiap hambanya baik laki-laki maupun 

perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin, dengan tujuan untuk 

membersihkan dan mensucikan jiwa orang yang melakukan ibadah puasa. 

 

C. Tujuan Zakat Fitrah 

Allah SWT telah menunjukkan bagaimana cara membelanjakan harta 

itu menurut jalan yang diridhai Allah yaitu salah satunya dengan cara 

mengeluarkan zakat. Zakat fitrah yang merupakan salah satu bentuk 

kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslimin, tentu mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan zakat Fitrah untuk para Muzakki 

adalah: 

1. Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya. 

2. Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat allah. 

3. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga 

diperbudak oleh harta itu sendiri. 

4. Memupuk kasih sayang sesama. 

5. Melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak. 

Tujuan zakat dari kepentingan kehidupan sosial antara lain bahwa zakat 

yang   bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan, 
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menegakkan agama allah, dan mewujudkan keadilan social ekonomi 

masyarakat pada umumnya. 

Adapun untuk para mustahik zakat fitrah sangat penting bagi mereka 

diantaranya adalah: 

1. Untuk   memenuhi   kebutuhan   hidup   fakir  miskin   sehingga  tidak 

meminta-minta. 

2. Mensucikan hati mustahik dari rasa dengki dan kebencian yang sering 

menyelimuti hati mereka. 

3. Selanjutnya akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta 

rasa tanggung jawab untuk mendoakan keselamatan dan pengembangan 

harta orang-orang kaya yang pemurah. 

 

D. Syarat Diwajibkan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi tiga syarat 

sebagai berikut: 

1. Beragama islam 

Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang yang beragama islam. Hal 

ini berdasarkan hadis riwayat ibnu umar Ra. Yang menyebutkan,” laki-laki 

dan perempuan dari kaum muslimin.” Zakat fitrah diwajibkan kepada orang 

yang murtad jika ia kembali lagi ke agama islam. Karena kepemilikan 

hartanya tergantung pada masuk islamnya. Hal ini menurut pendapat yang 

lebih shahih dalam mazhab syafii. Jika tetap murtad, dia tidak diwajibkan 

membayar zakat fitrah. 
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2. Menjumpai dua waktu 

Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan 

Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 Syawal).
87

 

3. Memiliki kemampuan 

Apabila seseorang memasuki awal bulan syawal ( malam hari 

bulan syawal) dan mempunyai makanan   yang cukup untuk dirinya dan 

untuk orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan  makanan 

tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya 

dan untuk orang-orang yang dibawah tanggungannya, maka dalam hal ini 

ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang- orang 

yang menjadi tanggungannya. 

Apabila makanan tersebut  hanya cukup dimakan oleh dirinya dan 

orang- orang yang berada dalam tanggungannya ( tidak cukup untuk 

membayar zakat walaupun untuk satu orang), maka dalam hal ini tidak 

wajib mengeluarkan zakat fitrah Bagi dirinya dan orang- orang yang 

menjadi tanggungannya. Orang yang tidak mempunyai barang apapun 

dan tidak juga mempunyai makanan apapun untuk dikeluarkan sebagai 

zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk dikeluarkan 

sebagai zakat fitrah.
88
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E. Hikmah Zakat Fitrah 

Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan zakat fitrah 

adalah: 

1. Zakat fitrah dapat mensucikan puasa mereka dari kekurangan dan 

kecacatan. 

2. zakat fitrah juga merupakan bentuk rasa syukur kepada allah SWT yang 

telah memberikan nikmat kepada hambanya, sehingga dapat 

menyempurnakan puasa pada bulan ramadhan.
89

 

3. Membersihan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri 

agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar 

amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan. 

4. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan 

kewajiban terhadap allah SWT dan terhadap makhluk Allah SWT 

(masyarakat). 

5. Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang 

susah. Betapa tidak, kita lihat sendiri sehari-hari betapa hebatnya 

perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, akan tetapi 

menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

F. Orang yang berhak menerima Zakat Fitrah 

Berdasarkan surat At-taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat 

fitrah adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT: 
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” ( Q.S. At-

Taubah: 60 ). 

 

Kedelapan golangan yang berhak menerima zakat berdasarkan perintah 

allah SWT akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Orang-orang Fakir 

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat 

menjamin kebutuhan hidupnya sehari-hari.
90

 Oleh kerena itu Allah SWT 

menyebutkan  mereka  kedalam  ayat  pada  urutan  pertama.  Hal  itu 

mengindifikasikan kedudukan mereka yang harus diprioritaskan dan 

mendapat perhatian lebih. Orang  fakir  adalah  orang   yang  tidak  

memiliki  harta  benda  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak 

mampu bekerja, atau hanya memiliki sebahagian dari kebutuhan 

hidupnya.. oleh karena itu, maka perlu mendapat zakat, untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Jika ia sama sekali tidak memiliki sesuatu harta, yang deapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia berhak menerima zakat yang 
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dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau ia hanya menerima 

sebahagian manakala ia memiliki sebahagian harta yang dapat memenuhi 

sebahagian kebutuhannya. Mereka berhak menerima  zakat  yang  dapat  

mencukupi kebutuhan hidupnya selama setahun penuh.
91

 

2. Miskin  

Golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta ataupun usaha 

untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, namun tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa pangan, sandang, papan. Istilah 

miskin bias juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau 

memohon balas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan. 

Orang fakir dan miskin hendaknya diberikan harta zakat yang 

bisamencukupi kebutuhan sehingga bias menghilangkan kefakiran dan 

kemiskinannya. Orang fakir dan miskin yang mampu bekerja hendaknya 

diberi zakat peralatan bekerja ataupun modal usaha. Dengan demikian, 

mereka dapat berusaha dengan alat dan modal itu sehingga kebutuhan 

dasar mereka dapat penuhi. 

Sementara itu orang fakir dan miskin yang tidak mampu bekerja 

seperti orang jompo dan cacat  fisik hendaknya disantuni seumur hidup 

dengan harta zakat tersebut. Sehingga dalam penggunaan sehari-hari, fakir 

dan miskin biasanya disebut secara beriringan. Yang menyamakan 

keduanya adalah kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 
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3. Amil  

Yang dimaksud amil ialah panitia zakat yang terdiri atas pengumpul- 

pengumpul zakat, penjaga gudang, juru tulis zakat dan sebagai pembagi 

zakat. Orang yang paling utama menjadi amil ialah orang-orang yang 

sangat membutuhkan zakat tersebut, tetapi jika diantara mereka tidak ada 

yang sanggup, boleh juga orang-orang kaya yang betul-betul mau 

menolong orang yang miskin itu,  mereka  pun  berhak  menerima  

pembagian  zakat  karena  termasuk  bagian panitia ( amil). 

4. Muallaf 

Yang dimaksud muallaf ialah orang-orang yang tadinya tidak 

beragama atau beragama selain islam, lalu masuk islam tetapi hati mereka 

masih lemah dalam memeluk agama islam. 

5. Budak 

Yaitu  yang  dijanjikan  oleh  tuannya  bahwa  ia  boleh  menebus  

dirinya, budak itu diberi zakat untuk menebus dirinya sendiri.40  

Perbudakan ini terjadi akibat  adanya  persengketaan  antara  kabilah-

kabilah  dan  suku-suku  bangsa  di tanah Arab, sebelum lahir Nabi 

Muhammad SAW, sehingga terjadi tawan – menawan anatara satu 

golongan ( kabilah) dengan golongan yang lainnya.
92

 

6. Gharim ( orang yang berhutang) 

Yaitu mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umat 

manusia, terutama untuk kemaslahatan umat manusia sehingga utangnya 

itu melebihi harta benda yang ada padanya untuk belanja keluarganya, dan 

berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. 
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7. Fisabilillah 

Yaitu suatu jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah SWT 

berupa amal shalaeh dan kepercayaan. Adapun amal saleh itu bukan hanya 

saja ibadah shalat,  puasa,  zakat,  haji  dan  memerangi  kaum  kafir  saja,  

tetapi menyelenggarakan kemaslahatan dan perbaikan umat islam. 

Umpamanya mendirikan rumah zakat, rumah yatim, sekolah, panti asuhan, 

kantor-kantor, organisasi islam, mendirikan masjid, jembatan dan lain-

lain. 

8. Ibnu Sabil 

Yaitu orang yang hendak berjalan dari negeri tempat tinggalnya 

untuk menyempurnakan tuntutan islam. Umpamanya pergi perang 

melawan kaum kafir, berdagang atau mencari ilmu, yang telah kehabisan 

belanja atau khabisan perbekalan. 

Menurut imam syafi’I yang dinamakan dengan ibnu sabil ialah orang 

yang hendak berjalan dari negeri tempat tinggalnya, tanah tumpah daranya 

sendiri atau yang lain-lain, dan orang dagang yang berjalan jauh yang 

melewati tapal negerinya.  Sebagian  ulama  mazhab  hambali  

berpendapat  bahwa  ibnu  sabil adalah orang yang terusir kareana 

negaranya dikuasai orang zalaim dan meminta suaka ke negeri lain demi 

mempertahankan akidahnya. 

Adapun syarat memberi zakat kepada Ibnu Sabil ialah sebagai 

berikut: Hendaknya dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat 

menyampaikan ke negerinya, sehingga apabila dia memiliki sesuatu yang 

dapat menyampaikan ke negerinya maka jangan diberi, dan hendaknya 

perjalanannya bukan perjalanan maksiat. 
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G. Pengertian Janin 

Makna janin secara bahasa, adalah anak yang ada di dalam perut, 

jamaknya adalah ajinnah dan ajnan, yang diambil dari kata janna yang artinya 

menutupi diri. Dinamakan janin, ia ditutupi oleh perut ibunya. 

Janin manusia adalah makhluk yang tercipta di dalam rahim seorang 

wanita dari hasil pertamuan antara sel telur dengan sel sperma yang berawal 

dari air mani seorang lelaki. Nama janin diberikan kepada makhluk ini selama 

masih ada didalam perut ibunya karena dia masih tertutupi dan nama ini akan 

tetap disandarkan sejak fase perkembangan pertama hingga waktu dilahirkan. 

Para ahli fikih menggunakan istilah janin seperti yang digunakan di 

dalam bahasa itu. Hanya saja sebagian dari mereka membatasi membatasinya 

pada kehamilan yang dikandung oleh manusia, sedangkan untuk makluk-

makhluk lainnya tidak disebukan demikian.
93

 

1. Perkembangan janin menurut Al-Qur’an dan hadits 

Penjelasan perkembangan janin ini telah dipaparkan dengan jelas 

didalam kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Dalam Al-Qur’an Allah 

berfirman: (Q.S AL-Hajj.5) 
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Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan 

(dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, 

kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging 

yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami 

jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang 

Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian 

Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan 

berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di 

antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu 

yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak 

mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. 

dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami 

turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. 
 

Pada ayat di atas terdapat penjelasan tentang tanda-tanda 

perkembangan unsur materi pada janin yang berubah dari satu bentuk 

kepada bentuk berikutnya,dalam surat lain Allah juga berfirman : 

                       

                       

                       

          

 

Artinya: “dan sesunggunya kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu 

air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 

daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia 

makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta 
yang paling baik.” (Al-Mukminun: 12-14). 
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Di dalam sunnah juga terdapat beberapa hadits shahih yang 

menjelaskan tentang perkembangan tubuh janin dan waktu bertemunya roh 

dan jasad. Di antara hadits yang paling masyhur adalah hadits Ibnu 

Mas’ud. 

ثَ َنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ : َحدَّ بِن َمْسُعوٍد َرِضَي اهلل قَاَل  َعْبُد اللَّهِ  ْحَمنِ َعْن أَِبي َعْبِد الرَّ 
يَ ْوًما، ثُمَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو الصَّاِدُق الَمْصُدوُق، َقاَل: " ِإنَّ َأَحدَُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأمِِّه َأرْبَِعيَن 

َعُث اللَُّه َمَلًكا فَ يُ ْؤَمُر بَِأرَْبِع َكِلَماٍت، َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ يَ ب ْ 
َفُخ ِفيِه الرُّوُح، َفِإنَّ الرَّ  ُجَل ِمْنُكْم َويُ َقاُل َلُه: اْكُتْب َعَمَلُه، َوِرْزَقُه، َوَأَجَلُه، َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيٌد، ثُمَّ يُ ن ْ

َنُه َوبَ ْيَن الَجنَِّة ِإّلَّ  ُُ َعَلْيِه ِكَتابُُه، فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر، لَيَ ْعَمُل َحتَّى َما َيُكوُن بَ ي ْ ٌٌ، فَ َيْسِب  ِذرَا
ُُ َعَلْيِه الِكَتاُب، فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَ  ٌٌ، فَ َيْسِب َنُه َوبَ ْيَن النَّاِر ِإّلَّ ِذرَا   ْهِل الَجنَّةِ َويَ ْعَمُل َحتَّى َما َيُكوُن بَ ي ْ
    

Artinya : Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud R.A beliau berkata : 

Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dan beliau adalah 

orang yang benar dan dibenarkan : “kejadian seseorang itu 

dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. 

Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal 

darah beku. Manakala genap empat puluh hari ketiga, 

berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SWT 

mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh serta 

memerintahkan supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan 

rezeki, waktu kematian, amal serta nasibnya baik mendapat 

kecelakaan  atau kebahagian.” 
 

Hadits diatas menjelaskan tentang tanda-tanda utama adanya 

perkembangan materi janin dan batas waktu peniupan roh. 

Adalagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang awal pembentukan 

dan   penciptaan janin, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW : 

“ Jika air mani itu telah berumur empat bulan dua malam, Allah mengutus 

seorang malaikat  kepadanya, lalu dia membentuknya, menciptakan 

pendengaran, penglihatan,kulit,daging dan tulangnya...” 

 

Di dalam nash-nash syariat tidak ada penjelasan rinci mengenai 

perkembangan materi pada janin, kecuali yang diisyaratkan olej nash-nash 
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itu, hanya sebatas untuk mengingatkan tentang  kekuasaan Allah. Akan 

tetapi penjelasan rinci mengenai perkembangan janin ini, seperti 

pertumbuhan, penggandaan, pembentukan, dan hal-hal lain yang terjadi 

setelah itu seperti munculnya anggota badan dan  bagian-bagian tubuh 

lainnya, untuk mengetahuinnya secara rinci mesti diserahkan kepada 

kemampuan manusia itu sendiri. Karena manusia dapat melihat dan 

menginderanya, sehingga para ulama pun telah mengetahuinya dan dapat 

menjelaskannya  dengan penjelasaan yang baik. Walaupun pengetahuan 

mereka tidak semendalam pengetahuan yangf dihasilkan oleh penemuan 

dalam bidang kedokteran modren.
94

 

2. Perkembangan Janin Menurut Ilmu Pengetahuan 

Perkembangan janin dalam ovarium berlangsung dengan cara yang 

manusia tak selalu dapat memahaminya. Dari penyatuan zygote, 

perkembangan sel-sel hingga pembentukan organ tak satupun yang 

terlepas dari proses rumit yang Allah rahasiakan ilmunya.manusia hanya 

mengamati dengan penuh takjub, lalu memberikan analisis deskriftif. 

Evelyn pearce, seorang pakar anatomi fisiologi menyatakan 

kekagumannya terhadap proses yang terjadi dalam organ reproduksi ini. Ia 

mengakui bahwa sel reproduksi ini digerakkan menuju daerah tepat seperti 

yang telah ditentukan, merupakan rahasia agung dan indah. Dari awal 

terbentuk hingga menjelang kelahiran.
95
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