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ABSTRAK 

 

Amatullah Shofiyah Binti Mohd Radzi (2020): Hukum Mengeluarkan Zakat 

Mal Bagi Orang yang Sudah 

Meninggal Dunia, Studi 

Komparatif antara Al-

Sarkhasi dan Ibnu Hazm 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Al-

Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang mengeluarkan zakat mal bagi orang yang 

meninggal dunia. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Pertama, apakah pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang 

mengeluarkan zakat mal bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kedua, 

bagaimanakah metode yang digunakan oleh Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm dalam 

mengistinbatkan hukum mengenai mengeluarkan zakat mal orang yang sudah 

meninggal dunia serta dalilnya. Dan yang ketiga, bagaimanakah studi komparatif 

terhadap pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm mengenai hukum mengeluarkan 

zakat mal orang yang sudah meninggal dunia. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative hukum Islam dengan 

menggunakan metode library research yaitu dengan mengambil dan membaca 

serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber 

data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Seluruh buku, 

kamus bahasa Arab dan Al-Quran yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut, 

penulis telaah baik dari  Al-Sarkhasi dan dari Ibnu Hazm untuk menyelesaikan 

persoalan ini. 

Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang 

berpengaruh yaitu Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm yang mempunyai pendapat yang 

berbeda tentang mengeluarkan zakat mal bagi orang yang sudah meninggal dunia. 

Menurut Al-Sarkhasi, zakat mal gugur apabila mati yang berwajib membayarnya 

kecuali apabila dia berwasiat dengan berdalil karena zakat itu salah satu ibadah 

yang memerlukan kepada niat. Manakala, menurut Ibnu Hazm, beliau 

berpendapat bahwa zakat mal tersebut tidak gugur malah dikira sebagai hutang 

kepada Allah yang tetap wajib dibayarkan sebelum pembagian harta waris. Ini 

berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Nisa‟ ayat 11 dimana Allah 

mengatakan bahwa semua pembagian harta waris baru dapat dibagikan sesudah 

dibayar hutangnya secara umum. 

 

Kata Kunci:  Al-Sarkhasi, Ibnu Hazm, Mengeluarkan Zakat Mal Orang 

yang Sudah Meninggal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ajaran Islam mengajarkan kita dua tata hubungan yang harus dijaga 

dan dipelihara oleh para pemeluknya. Kedua tata hubungan itu disebut dengan 

kalimat hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan tersebut 

dilambangkan dengan tali ikatan karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan 

antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua 

hubungan itu harus berjalan secara serentak. Dengan berpegang teguh kepada 

aqidah dan keyakinan itu. Disamping syahadat, sholat, puasa, haji, diadakan 

ibadah zakat. Ibadah zakat inilah untuk membina hubungan dengan Allah dan 

saling membantu dan tolong menolong sesama umat Islam
1
. 

Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya 

adalah melengkapi syarat menjadi seorang muslim atau yang lebih dikenali 

dengan nama rukun Islam. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam 

yang mana ianya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur‟an, Sunnah Nabi, dan ijma 

para ulama. Ianya merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan 

apabila sudah mencukupi syaratnya. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat 

merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, 

siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur 

terhadap ajaran Islam.  Firman Allah dalam al-Qur‟an yaitu: 

                                                 
1
 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universiti 

Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1998), h. 29-30. 



2 

 

 

                 

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta 

orang yang rukuk
2
. (Al-Baqarah [1]: 43) 

 

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan 

yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara 

memberikan harta mereka kepada para mustahiq
3
. Kesengjangan antar 

manusia dalam rizki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang 

datang kemudian (tidak semenjak lahir) yang mana syara‟ Allah 

membutuhkan penanganan, Allah SWT. berfirman
4
, 

                           

                            

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebagian yang lain 

dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak 

mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang 

mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. 

Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?
5
. (An-Nahl: 71) 

 

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah swt. memberikan 

kelebihan pada sebahagian orang atas sebagian yang lain dalam rizki. Allah 

mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban 

                                                 
2
 Departmen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), 

h. 7. 

 
3
 Wahbah Al-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, Cet. Ke-7, 2008), h. 88. 

 
4
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166. 

 
5
 Departmen Agama, op. cit., h. 247. 
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yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberi tidak pula mengharap dibalas
6
. 

Sebagaimana Allah SWT. berfirman, 

                 

 

Artinya:     Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak meminta7. (Adz-Dzariyyaat: 

19) 

 

Kefardhuan zakat ini adalah sarana paling utama untuk mengatasi 

kesenjangan ini, yang mana akan merealisasikan solidaritas dan jaminan sosial 

dalam Islam. Ianya juga merupakan instrument ekonomi negara dan sebagai 

pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat seperti yang telah 

disebut diatas. Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

يََد "ٕإنَّ هللا فََرَض ػىل َأْؾنَِياِء إملُْسِلِمنَي يف َأْمَوإِميِْم ِبَلْدِر إذلي يََسُع فَُلَرإَءُُه،  ومَن ََيْ

ُُبُم ِحَساًًب إمُفَلَرإُء ٕإَذإ َجاُغوإ ٔأو غَ  ُروإ ٕإال ِبَما يَْصنَُع أْٔؾنَِيُؤُُه، ٔأاَل وٕإن هللا ُُيَاس ِ

ُُبُم ػَذإًًب ٔأِمْيًما   8" روإه إمطربإينَشِديًدإ َويَُؼّذِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memfardhukan kepada orang-orang Muslim 

yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa 

mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Orang-orang fakir 

tidak akan menderita ketika mereka lapar dan telanjang, kecuali 

karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya 

Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menyiksa mereka 

dengan siksa yang pedih” Riwayat Ath- Thabrani. 

 

Zakat dalam kamus bahasa Arab diambil dari kata  زكاء –يزكو  –زكا  yang 

artinya tumbuh, suci, baik, bertambah
9
. Zakat menurut bahasa bermakna 

                                                 
6
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, op. cit., h. 166.  

 
7
 Departmen Agama, op. cit., h. 528. 

 
8
 Al- Haitsami, Majma‟uz Zawaa‟id, Jilid 7, (Jeddah: Darul Minhaj, 2015), h. 7. 
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berkah, berkembang atau tumbuh َماء dan suci , النَّ
10

. Ada juga yang 

menambahkan dengan arti الصالح yaitu baik
11

. Manakala menurut istilah, zakat 

adalah bagian harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq
12

.  

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang 

pertama adalah zakat mal yang merupakan bagian dari harta wajib zakat yang 

dikeluarkan untuk para mustahiq
13

. Kedua, zakat fitrah ialah zakat yang wajib 

dikeluarkan muslim disebabkan berakhirnya bulan puasa pada bulan 

ramadhan
14

. Ada juga yang memanggil bagian kedua ini dengan nama zakat 

jiwa atau zakat fitri
15

. 

Zakat mal atau zakat harta perhitungannya didasarkan pada harta atau 

pendapatan yang diperoleh seseorang. Perbedaan di antara zakat fitrah dengan 

zakat mal adalah pokok perbedaannya yang harus dizakati adalah diri atau 

jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang dalam tanggungannya, 

sedangkan dalam zakat mal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta 

                                                                                                                                      
9
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah), 

h. 156. 

 
10

 Ibnu Manzhur, Lisanul „Arabi, (Beirut: Darul Ma‟aarif, 1998), Cet ke-3, Juz ke-4, h. 

386 ; Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru 

Vanhoeve, 1996), Cet. Ke-1, Jilid 6, h. 1985. 

 
11

 Fuad Afran Bustani , Munjid at-Tullab, ( Beirut: Darul Ma‟aarif, 1988), Cet ke-3, Juz 

ke-4, h. 386. ; Louis al-Ma‟lufi, al-Munjid Fil Lughah wal-A‟lam, (Beirut: Darul Masyriq, 1996), 

h. 303.  

 
12

 Oni Sahroni, dkk, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 2. 

 
13

 Ibid., h. 1. 

 
14

 Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989), h. 554. 

 
15

 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, Cet. Ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 

2009), h. 21. 
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kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat Islam 

berdasarkan dalil Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Sebagaimana firman Allah swt., 

                         

             

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah 

Maha Mendengar, Maha Mengetahui
16

. (At-Tawbah: 103) 

 

Dalil di atas sangat tegas memerintahkan untuk mengeluarkan zakat 

mal, akan tetapi dalam realitasnya, zakat mal terkadang tidak dapat 

dikeluarkan dan di antaranya disebabkan wafatnya muzakki, sementara semasa 

hidupnya kondisi hartanya telah mencapai batas-batas kewajiban untuk 

mengeluarkan zakat baik ditinjau dari segi haul atau nishab-nya. Maka ini 

menjadi tanda tanya apakah zakatnya itu gugur atau tidak. 

Dalam Islam apabila seseorang meninggal dunia, sebelum hartanya itu 

berpindah kepada ahli waris, ternyata ada kewajiban bagi ahli waris yang 

masih hidup terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kewajiban tersebut 

adalah mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah, melunasi hutangnya, 

yang terakhir mengeluarkan wasiatnya. Hutang kepada Allah termasuk 

kedalam tiga hal tersebut yang perlu dilaksanakan oleh ahli waris sebelum 

pembahagian warisan seperti badal haji, qadha puasa, bayar zakat mal dan lain 

sebagainya. 

                                                 
16

 Departmen Agama, op.cit., h. 203. 
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Terkait dengan zakat mal yang tertunda pembayarannya oleh si mati, 

ulama berbeda pendapat dalam hukum zakat mal tersebut adakah masih wajib 

dikeluarkan ataupun gugur. Al-Sarkhasi berpendapat bahwa zakat gugur sebab 

kematian, kecuali jika si mati berwasiat untuk menunaikannya
17

. Sementara 

itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa zakat mal tersebut menjadi hutang bagi si 

mati, maka dengan wasiat maupun tidak wajib dikeluarkan zakat mal tersebut 

sebelum pembahagian wasiat, hutang yang lain dan warisan
18

. 

Melihat adanya perbedaan materi fiqih yang menjadi ketertarikan bagi 

penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis 

mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang “HUKUM 

MENGELUARKAN ZAKAT MAL ORANG YANG SUDAH 

MENINGGAL DUNIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA AL-

SARKHASI DAN IBNU HAZM)”.  

Dijadikan pemikiran dua tokoh tersebut dalam penelitian karena 

pemikiran mereka sangat ketara perbedaannya satu mengatakan gugur 

sekiranya tidak berwasiat dan satu lagi mengatakan tidak sama sekali, maka 

ini berhak untuk diteliti kenapa terjadinya perbedaan tersebut. Seterusnya 

alasan dipilih dalam permasalahan bagi orang meninggal dunia karena ianya 

memang terjadi di tengah masyarakat. 

                                                 
17

 Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Jilid 27, (Beirut: Dar Al-Ma‟rifah), h. 146. 

 
18

 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Jilid 6, Penerjemah Ali Murtadho, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2011), h. 182-188. 
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B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum 

mengeluarkan zakat mal bagi orang yang sudah meninggal dunia studi 

komparatif antara Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang hukum 

mengeluarkan zakat mal orang yang sudah meninggal? 

2. Bagaimanakah metode yang digunakan oleh Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm 

dalam mengistibatkan hukum mengenai mengeluarkan zakat mal orang 

yang sudah meninggal dunia serta dalilnya? 

3. Bagaimanakah studi komparatif terhadap pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu 

Hazm mengenai hukum mengeluarkan zakat mal orang yang sudah 

meninggal? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai 

dari penyelesaian atau pembahasan terhadap permasalahan tersebut
19

. 

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
19

 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Panduan Penyusunan Skripsi, (Pekanbaru: 

Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014), h. 17. 
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a. Untuk mengetahui pendapat Al- Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang 

hukum mengeluarkan zakat mal orang yang sudah meninggal dunia. 

b. Untuk mengetahu metode yang digunakan oleh Al-Sarkhasi dan Ibnu 

Hazm tentang hukum mengeluarkan zakat mal orang yang sudah 

meninggal dunia. 

c. Untuk mengetahui titik persamaan dan titik perbedaan diantara Al-

Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang hukum mengeluarkan zakat mal 

orang yang sudah meninggal dunia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar 

Sarjana Hukum (S.H.). 

b. Sebagai sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. 

c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi 

atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu 

hukum. 

 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak 

karya tulis lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan 

hukum zakat mal orang yang sudah meninggal dunia. Tujuan utama tinjauan 

penelitian terdahulu adalah menemukan teori baru, baik yang bersifat 

memperkuatkan, memperbaiki, atau mengganti konsep-konsep atau teori yang 
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sudah ada
20

. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul 

yang berkaitan dengan hukum zakat mal orang yang sudah meninggal dunia, 

diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifa‟i dengan judul Zakat 

Madu dalam Pandangan Ulama (Studi Perbandingan Kitab Bada‟i al-Sona‟i 

dan Kitab al-Majmu‟. Skripsi ini membicarakan hukum zakat kekayaan-

kekayaan yang tidak disebutkan didalam Al-Qur‟an secara qath‟i, di antara 

kekayaan tersebut adalah madu. Imam al-Kasani dalam kitab Bada‟i al-Sana‟i 

mewajibkan zakat atas madu, yang bermazhab Hanafi, dan pendapat Imam 

Nawawi dalam Kitab al-Majmu‟ tidak mewajibkan zakat madu, yang 

bermazhab Syafi‟i.
21

 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rina Irawan dengan judul Studi 

Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi‟i Tentang Zakat 

Kepada Muallaf. Skripsi ini membahas tentang orang-orang yang berhak 

menerima zakat dan di antaranya muallaf. Skripsi ini menganalisis 

perbandingan pendapat dan alasan serta persamaan dan perbedaannya antara 

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi‟i tentang zakat kepada muallaf. Hasilnya 

adalah menurut Mazhab Maliki, muallaf adalah orang kafir yang ada harapan 

                                                 
20

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 161 
21

 Ahmad Rifa‟i, Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi Perbandingan Kitab 

Bada‟i al-Sana‟i dan Kitab al-Majmu‟), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2017). 
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untuk memeluk Islam, sedangkan menurut Mazhab Syafi‟i muallaf adalah 

orang yang baru memeluk Islam.
22

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohd Nasruddin Bin Azmi dengan 

judul Hukum Memberikan Zakat Secara Langsung (Tinjauan Fatwa Majelis 

Kebangsaan Malaysia). Skripsi ini membahas pandangan jawatankuasa fatwa 

majelis kebangsaan bagi agama Islam Malaysia tentang hukum memberi zakat 

secara langsung tanpa melalui pemerintahan adalah sah sekiranya diberikan 

kepada asnaf yang layak.
23

 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Pebri Rahmadhani yang berjudul 

Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Bagi Orang Yang Meninggal Bagi Ahli 

Waris Menurut Imam Syafi‟i (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Labuhan 

Batu Utara). Menurut Imam Syafi‟i bahwa apabila seseorang meninggal dunia 

dan telah wajib zakat pada hartanya dan ia juga mempunyai kewajiban hutang 

dan ia telah berwasiat dengan sebuah wasiat, maka pembahagian zakat 

didahulukan sebelum ditunaikan hutang, pembahagian warisan, serta 

pelaksanaan wasiat. Skripsi ini juga meneliti tentang praktek pelaksanaan 

mengeluarkan zakat mal orang yang sudah meninggal di desa Pajak Labuhan 

Batu Utara yang mana tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi‟i.
24

 

                                                 
22

 Rina Irawan, Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi‟i Tentang 

Zakat Kepada Muallaf, (Banjarmasin: IAIN Antasari,2016). 

 
23

 Mohd Nasrudin Bin Azmi, Hukum Memberikan Zakat Secara Langsung ( Tinjauan 

Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia), (Medan: UIN Sumatera Utara,2017). 

 
24

 Pebri Rahmadani, Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Orang Yang Sudah Meninggal 

Dunia Bagi Ahli Waris Menurut Imam Syafi‟i (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Labuhanbatu 

Utara), (Medan: UIN Sumatera Utama,2018). 
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Dari tulisan-tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah 

berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan zakat mal. Titik 

persamaan juga dapat dilihat pada skripsi yang ditulis oleh Pebri Rahmadhani 

kelihatan sama pembahasannya iaitu mengenai pengeluaran zakat mal bagi 

orang yang sudah meninggal begitu juga dengan penelitian ini. Akan tetapi, 

sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang hukum mengeluarkan 

zakat mal bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut pendapat Al-

Sarkhasi dan Ibnu Hazm belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan 

penelitian ini. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni 

dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data yang tertulis
25

 

yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu hukum 

mengeluarkan zakat mal orang yang meninggal dunia yang ada keterkaitan 

dengan ruang lingkup pembahasan. Seperti buku, majalah, surat kabar, dan 

dokumen lainnya
26

. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali 

teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli 

terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-

kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, 

                                                 
25

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, 1997), h. 4. 

 
26

 Abudin Nata, Metodelogi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), h. 125. 
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sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata 

bukan angka
27

. 

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk 

memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, 

memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi 

penelitian
28

. 

2. Sumber Data 

Sumber data boleh di katogerikan kepada primer dan sekunder: 

a. Bahan hukum primer, ialah sumber yang ada kaitan secara langsung 

dengan situasi yang dijelaskan
29

, atau data utama penelitian yang 

diperolehi secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek 

penelitian
30

. Sumber dan data yang digunakan dalam penyusunan dan 

penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu 

dengan rujukan buku Mazhab Hanafi yang bersumberkan daripaka 

kitab Al-Mabsuth jilid 27 halaman 146 karangan Al-Sarkhasi dan 

rujukan buku Mazhab Zhahiri yang bersumberkan daripada kitab Al-

Muhalla pada jilid 6 halaman 182-188 karangan Ibnu Hazm. 

                                                 
27

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

h. 3. 
28

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 

5. 

 
29

 Idris Awang, Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam, (Selangor: Kamil 

& Syakir Sdn. Bhd., 2009), h. 94. 

 
30

 Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) Cet ke- 

1, h. 57. 
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b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang ada perantaraan di antara 

penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek 

diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah
31

, yang 

ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: Al-Umm karangan Imam 

Asy-Syafi‟i, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-

Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fiqih Sunnah 

karangan Sayyid Sabiq dan banyak lagi 

c. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti Ensiklopedia, Kamus, dan 

Al-Quran Terjemahan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan
32

. Untuk penelitian ini, 

penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat 

yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan 

keperluan kajian
33

.  Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun 

tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan 

untuk disajikan secara sistematis. 

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan 

                                                 
31

 Idris Awang, op. cit., h. 94. 

 
32

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 211. 

 
33

 Idris Awang, op. cit., h. 68. 
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data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode studi atau library. 

4. Metode Analisis 

Dengan menggunakan content analisis atau analisis isi dengan 

jalan menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan 

latar belakang budaya penulsian
34

. Analisis data diperoleh dari proses 

menguraikan masalah kajian berasaskan persoalan kajian (research 

questions) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan
35

. 

5. Metode Penulisan 

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

a. Pendekatan deduktif, merupakan teori yang sedia ada yang boleh 

dikaitkan dengan masalah yang dikaji
36

, dengan memaparkan data-data 

yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data 

yang bersifat khusus
37

. Yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari 

Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm yang bersifat umum ke kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

                                                 
34

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: Uin Maliki 

Press, 2010), h. 357. 

 
35

 Idris Awang, op. cit., h. 94. 

 
36

 Ibid, h. 101. 

 
37

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26. 
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b. Pendekatan induktif, yaitu memaparkan dari data-data yang bersifat 

khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan dalam rumusan 

yang bersifat umum
38

. 

c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan 

memaparkan pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad 

mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis 

mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi 

masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis 

membandingkan pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm yang telah 

dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun 

laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:  

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tunjauan pustaka, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Di bab satu ini juga di tulis hukum mengeluarkan zakat 

mal bagi orang yang meninggal dunia menurut pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu 

Hazm secara global. Seterusnya di bab dua akan membicarakan biografi 

tokohnya. 

Bab II kedua merupakan bab yang menjelaskan biografi Al-Sarkhasi 

dan Ibnu Hazm yang meliputi: biografi, latar belakang pendidkan, guru-

                                                 
38

 Saifuddin Azwar, op. cit., h. 40.  
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gurunya, murid-muridnya, karya-karyanya dan metode istinbatnya. Kemudian 

di bab tiga akan membicarakan tentang landasan teori mengenai zakat mal. 

Bab III merupakan landasan teori yang menjelaskan mengenai zakat 

mal yang meliputi pengertian zakat mal, rukun-rukun zakat mal, dasar hukum 

zakat mal, pembahagian zakat mal, dan hukum mengeluarkan zakat mal bagi 

orang yang meninggal menurut ulama. Kemudian di bab empat mengandung 

hukum mengeluarkan zakat mal bagi orang yang meninggal dunia berdasarkan 

pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm secara detail. 

Bab IV membahaskan mengenai hukum mengeluarkan zakat mal bagi 

orang yang meninggal dunia berdasarkan pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu 

Hazm, dalil yang digunakan oleh kedua mereka dalam mengistinbatkan 

hukum serta analisa fiqih muqaranah terhadap hukum mengeluarkan zakat mal 

bagi orang yang meninggal dunia berdasarkan pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu 

Hazm. Kemudian di bab lima merupakan kesimpulan bagi penelitian ini. 

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan kajian 

penulis dan saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca. 
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BAB II 

BIOGRAFI AL-SARKHASI DAN IBNU HAZM 

 

A. Biografi Al-Sarkhasi 

1. Riwayat Al-Sarkhasi 

Nama lengkapnya Abu Bakr Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl 

Al- Sarkhasi (ٍأبى بكس يحًد بٍ أحًد بٍ أبٍ ظهم انعسخع)

1
. Ada variasi bacaan bagi kata Al-Sarkhasi, di baca fathah sin dan ra‟ dan 

mensukun kha‟, Sarakhsi. Ada pula yang membaca fathah sin, mensukun 

ra‟ nya dan membaca fathah kha‟ nya, Sarkhasi
2
. Beliau adalah salah 

seorang ulama terbesar Mazhab Hanafi. Beliau berada pada peringkat ke-3 

dalam jajaran ulama pengikut Mazhad Hanafi setelah Imam Abu Yusuf 

dan Imam Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, pada peringkat pertama, 

dan Imam Abu Al-Hasan Ubaidillah Bin Hasan Al-Karkhi, pada peringkat 

kedua. Sekalipun Al-Sarkhasi tergolong ulama besar, namun riwayat 

hidupnya tidak diketemukan secara lengkap.  

Beliau diketahui lahir di sebuah kota bernama Sarakhs ( ظسخط ), di 

daerah Khurasan (Iran timur laut)
3
. Walaupun beliau termasuk deretan 

ulama besar dan meninggalkan banyak karya yang bermanfaat, biografi 

kehidupannya sejak masa kecil tidak banyak yang bisa ditelusuri secara 

detail termasuklah waktu kelahirannya. Referensi-referensi yang 

                                                 
1
 Al-Sarkhasi, Ushul Al-Sarkhasi, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 4. 

 
2
 Ibid., h. 4. 

 
3
 Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Juz 31, h. 7. 
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menjelaskan biografi para ulama secara umum tidak ada yang 

menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran Al-Sarkhasi. Termasuklah 

pentahqiq kitab Ushul Al-Sarkhasi, Abu Al-Wafa Al-Afghani (  أبى انىفا

-Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa versi, menurut Abu Al .( األفغاٍَ

Wafa, Al-Sarkhasi wafat pada tahun 490 H
4
. Sedangkan di tarjamah al-

muallaf dalam kitab Al-Mabsuth menyebutkan bahwa Al-Sarkhasi wafat 

pada tahun 382 H
5
. Tempat wafatnya juga tidak tercatat. 

Al-Sarkhasi dijuluki sebagai Syams Al-Aimah (  شًط األئًت ), yang 

berarti matahari para imam. Julukan ini diberikan kepadanya seperti gelar 

yang diletakkan pada gurunya, Al-Hulwani ( ٍَانحهىا )
6
, karena 

penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka 

gelar gurunya kemudian dijadikan gelar Al-Sarkhasi sendiri. Bahkan 

ketika ada yang menyebut Syams Al-Aimah, maka yang dimaksudkan itu 

adalah Al-Sarkhasi
7
.  

Sebagai seorang ulama, beliau tidak hanya berada dalam tataran 

teoritis, tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, 

sering pendapatnya berbeda dengan kebanyakan ulama, termasuk dengan 

perilaku dan kebajikan pejabat negara yang merugikan masyarakat 

meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia juga memiliki 

                                                 
4
 Al-Sarkhasi, Ushul Al-Sarkhasi, h. 4. 

 
5
 Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Juz 31, h. 7. 

 
6
 Al-Sarkhasi, Ushul Al-Sarkhasi, h. 5. 

 
7
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: P.T Ikhtiar Baru van 

Hoeve, 1997), h. 1608. 
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konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membawanya pernah hidup 

dalam penjara dalam waktu yang cukup lama karena mengkritik perilaku 

pejabat dalam waktu yang cukup lama karena mengkritik perilaku pejabat 

ketika itu.  

2. Pendidikan Al-Sarkhasi 

Al- Sarkhasi belajar ilmu fiqh pada Abi Muhammad Abdul Aziz 

Al-Hulwani sampai beliau berhasil dan menjadi orang besar, bahkan 

menjadi tokoh terkemuka mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya 

dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu teologi dan hadits. Proses studi 

pada Al-Hulwani menjadi pondasi dasar yang mempengaruhi perjalanan 

hidup dan pengembaraan intelektualnya, bahkan beliau dikemudian hari 

menjadi tokoh yang amat populer tidak hanya dimasa hidupnya bahkan 

malampaui zamannya hingga sekarang. Tentunya, selain pengaruh Al-

Hulwani, pengaruh pemikiran Abu Hanifah sebagai imam mazhab 

pilihannya juga dominan
8
. 

Al-Sarkhasi dalam referensi pemikiran hukum Islam lebih dikenal 

sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan 

baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang mazhab Hanafi 

maupun dalam melahirkan teori. Beliau memiliki kecerdasan dan 

kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari 

kalangan mazhabnya maupun di luar. 

                                                 
8
 Al-Sarkhasi. Al-Mabsuth, Juz 31, h. 7. 
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Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-

Hushairi, Abu Amr Usman bin Ali dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek 

pengarang kitab Al-Hidayah dari keturunan ibunya, Abdul Aziz bin Umar 

bin Mazah, Mahmud bin Abdul Aziz, dan Masud bin Al-Hasan
9
. 

Banyak ulama yang memuji kecerdasannya, seperti Ibnu Kamal 

Pasya seorang mujtahid, menyatakan bahwa, Imam Al-Sarkhasi 

merupakan mujtahid mazhab Abu Hanifah, beliau merupakan ulama‟ besar 

pada zamannya
10

. Al-Hafiz Abdul Qadir Al-Qurasyi dalam Al-Jawahir Al-

Madhiyyah „An Shahib Al-Tarjamah mengatakan: Al-Sarkhasi merupakan 

Imam besar yang menguasai beberapa cabang ilmu, ahli berargumen, 

teologi, fiqh, dan ushul fiqh
11

. 

3. Karya-Karya Al-Sarkhasi 

Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli 

dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu 

sangat dimungkinkan karena ia nyata terlibat secara terbuka baik lisan 

maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya 

mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan ijtihadiyah. 

Beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa fiqih yang 

bermazhab Hanafi dari pada ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia 

termasuk imam dalam fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat 

besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam 

                                                 
9
 Ibid., h. 7. 

 
10

 Ibid., h. 7. 

 
11

 Al-Sarkhasi, Ushul Al-Sarkhasi, h. 6. 
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khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memposisikannya berada 

pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad 

bin Hasan Al-Syaibani
12

. 

Karyanya selain menjadi referensi utama utama dalam mazhab 

Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh 

berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan 

tinggi di Indonesia
13

. Al-Sarkhasi sebagai ulama‟ yang produktif dalam 

melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun 

teologi. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut: 

a. Kitab Al-Mabsuth 

Al-Mabsuth merupakan kitab fiqh yang sangat lengkap dalam 

Mazhab Hanafi. Ianya terdiri daripada 30 juzuk. Kitab ini dilakukan 

ketika beliau berada dalam penjara, dengan cara mendiktekan kepada 

murid-muridnya, tanpa merujuk pada literatur apapun, sehingga dalam 

buku ini tidak mencantumkan catatan kepustakaan, yang memang 

belum bisa pada waktu itu, lagi pula keperluan faktor kelaziman dan 

kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah 

menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Hal ini juga 

menunjukkan kepandaian dan daya ingatan Al-Sarkhasi yang luar 

biasa. 

Dari aspek sistematika, Al-Mabsuth tidak dimulai dengan 

kajian kebersihan (thaharah) sebagaimana dalam tradisi penulisan 
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 Ibid., h. 7. 

 
13

 Azyumurdi Azra, Ensiklopedi Islam, Jil 1, (Jakarta: Ichtiah Van Hoeve, 2002), h. 110. 
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kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya 

langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya, shalat 

merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang 

setelah beriman kepada Allah SWT.. Kitab Al-Mabsuth selesai ditulis 

pada tahun 477 H
14

. 

b. Ushul Al-Sarkhasi 

c. Syarah Kitab Al-Siyar Al-Kabir 

d. Syarh Mukhtasar al-Thahawi 

e. Syarh Al-Jami‟ Al-Saghir 

f. Syarh Al-Jami‟ Al-Kabir 

g. Syarh Ziayadah 

h. Syarh Ziyadah Al Ziayadah 

i. Syarh Kitab Al-Kafi 

j. Asyrah Al-Sa‟ah 

k. Al-Fawaidh Al-Fiqhiyah 

l. Kitab Al-Haidh 

4. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Al-Sarkhasi 

Bagi mujtahid ushul fiqh berfungsi sebagai ilmu alat yang 

dipergunakan dalam menemukan, mengungkap, menggali, dan 

menetapkan hukum Islam, sementara bagi yang tidak tergolong mujtahid 

ushul fiqh berperan untuk mengetahui bagaimana mujtahid menemukan, 

mengungkap, menggali dan menetapkan hukum yang terdapat dalam nash.  

                                                 
14

 Al-Sarkhasi. Al-Mabsuth, Juz 31, h. 7. 
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Menurut Al-Sarkhasi, penguasaan ushul fiqh baik bagi mujtahid 

maupun yang tidak mujtahid sangatlah penting terutama dalam memahami 

hukum islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seseorang yang hanya 

menghafal hal-hal yang disyariatkan saja, tidak dapat disebut sebagai ahli 

fiqh, tetapi lebih tepat disebut rawi. Begitu pula kalau hanya sebatas 

menghafal hal-hal yang disyariatkan dan memiliki penguasaan metode 

analisis hukum, namun tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut 

sebagai ahli fiqh yang parsial
15

. 

Pada konteks itu, ijtihad adalah suatu keniscayaan yang mesti 

dilakukan oleh mujtahid seiring dengan perubahan dan perkembangan 

denyut kehidupan masyarakat karena hukum Islam hadir tidak pada ruang 

yang hampa, tetapi bersamaan dengan kehidupan masyarakat. Sehubungan 

dengan hal demikian, Al-Sarkhasi sebagai ulama‟ terkemuka terutama dari 

kalangan Hanafiah berupaya untuk melakukah formulasi merode istinbat 

hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan merespon 

perkembangan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat. 

Metode dalam penetapan hukum yang diikuti oleh Al-Sarkhasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Al-Quran 

Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah 

melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad saw. 

dengan ungkapan berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, 

                                                 
15

 Al-Sarkhasi, Ushul Al-Sarkhasi, h. 10. 
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untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai 

Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti 

petunjuknya, dan menjadi pedoman di mana mereka beribadah dengan 

membacanya. Al-Quran dihimpun antara lembaran mushaf yang 

dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Nas, 

yang diriwayatkan kepada kita secara mutawattir, baik secara tulisan 

maupun lisan, dari generasi ke generasi
16

. 

b. Hadits atau Al-Sunnah 

Hadits adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan taqrir 

(ketetapan) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak 

membantah atau menegur terhadap sesuatu pekerjaan yang dikerjakan 

sabahat r.a, dan amalan para sahabat yang kita anggap mereka petik 

dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi 

Muhammad saw.
17

. 

c. Aqwal Al-Shahabat (perkataan para sahabat) 

Aqwal Al-Shahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah 

Rasulullah saw. wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu 

fiqh dan lama menemani Rasulullah saw. dan paham akan Al-Quran 

serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan 

membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak 

                                                 
16

 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), h. 

405. 

 
17

 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Cet. Ke-2, (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2001) h. 180. 
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ada perbedaan pendapat bahwa pendapat para sahabat dalam hal-hal 

yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum 

muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya 

dari Rasulullam saw.
18

. 

d. Qiyas 

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. 

Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu 

pekerjaan kepada yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama 

yang menyebabkan hukumnya juga sama
19

. 

e. Istihsan 

Istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas 

illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau 

meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada 

hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang 

memperkuatnya. Al-Sarkhasi berkata: “istihsan pada hakikatnya 

adalah dua qiyas. Salah satu diantaranya jelas tetapi lemah bekasannya, 

maka dia dinamakan qiyas, dan yang kedua, tersembunyi tetapi kuat 

bekasnya, maka dia dinamakan istihsan”
20

. 

Apabila qiyas berlawanan dengan istihsan, maka tidak boleh 

mengambil salah satunya. Kita harus mengambil istihsan, Al-Sarkhasi 

                                                 
18

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2013), h. 

135. 
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 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-„Arabi, 1958), h. 218. 
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 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 45. 
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berkata: “sesungguhnya sebagian ulama‟ mutakhirin menyangka 

bahwasanya beramal dengan istihsan adalah lebih aulia dan mereka 

membolehkan kita beramal dengan qiyas di tempat istihsan. Ini suatu 

asumsi yang tidak beralasan menurut pendapatku, karena perkataan 

yang ada dalam kitab ushul fiqh, ialah ketahuilah bahwasanya kami 

meninggalkan qiyas ini dan ditinggalkan itu tidak boleh diamalkan. 

Maka jelaslah bahwa qiyas tidak dipakai sama sekali di waktu 

menghadap istihsan, dan bahwasanya yang lebih lemah gugur dengan 

sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat”
21

. 

Menurut penjelasan yang lain, istihsan pada dasarnya 

menyampaikan ketentuan umum yang sudah jelas dan pindah 

ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang 

menghendakinya. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup 

pada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan 

malah tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus 

sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau yang sudah jelas 

tadi
22

. 

Abdul Hasan Al-Karkhiy salah satu ulama‟ Hanafiah 

mendefinisikan istihsan adalah perpindahan mujtahid dalam 

memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan 

hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang 

                                                 
21

 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 174. 
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 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqhi Al-Islami, h. 780. 
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sudah ditentukan tersebut karena ada segi yang lebih kuat yang 

menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama
23

. Istihsan dibagi 

menjadi lima macam yaitu: 

1) Istihsan dengan nash 

Istihsan dengan nash ini adalah penyimpangan suatu 

ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas pada ketentuan 

hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash 

Al-Quran dan Al-Sunnah. 

2) Istihsan dengan ijma‟ 

Istihsan dengan ijma‟ adalah meninggalkan keharusan 

menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma‟. Hal ini 

terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang 

berlawanan dengan pokok atau kaedah umum yang telah 

ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam atau tidak menolak 

apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebelumnya 

berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. 

3) Istihsan dengan dharurat 

Istihsan dengan dharurat adalah seorang mujtahid 

meninggalkan keharusan memberlakukan qiyas atas suatu masalah 

karena berhadapan kondisi dharurat, dan mujtahid berpegang 

kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau 

menolak terjadinya kemudharatan. 
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 Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: Al-Ma‟arif, 

t.t), h. 100. 



28 

 

 

4) Istihsan dengan „urf atau adat 

Istihsan dengan „urf adalah penyimpangan atau pemalingan 

penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan 

qiyas, karena adanya „urf yang sudah biasa dipraktekkan dan sudah 

dikenal dalam kehidupan masyarakat. 

5) Istihsan dengan qiyas khafi 

Istihsan dengan qiyas khafi adalah memalingkan suatu 

masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan 

hukum qiyas yang samar-samar dan tidak jelas, tetapi 

keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk dimaksimalkan. 

f. „Urf 

„Urf adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan 

menghindari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah 

manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.menurut 

pendapat Al-Sarkhasi diterangkan bahwa, sesuatu yang ditetapkan 

dengan „urf, sama degan yang ditetapkan dengan nash. 

Secara lebih sederhana menurut Abdul Wahab Khalaf „urf ialah 

yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. 

Dengan perkataan lain. Ialah adat kebiasaan dalam perkataan ialah 

perkataan walad yang biasanya diartikan untuk anak lelaki bukan anak 

perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan 

jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata ijab kabul
24

. 
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Maksudnya adalah „urf dipandang sebagai dalil di waktu tidak 

ada nash. Para ulama sebagaimana menetapkan „urf menjadi dasar ini 

dipergunakan ketika tidak ada dalil syar‟i. Jika menyalahi nash, seperti 

„urf menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar, maka 

nyatalah bahwa „urf itu ditolak
25

. 

 

B. Biografi Ibnu Hazm 

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm ) إبن حزم ) nama lengkapnya adalah „Ali ibn Ahmad ibn 

Sa‟id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Khalaf ibn Ma‟dan ibn Sufyan 

ibn Yazid
26

. Dalam sejarah Islam, dia lebih terkenal dengan sebutan Ibnu 

Hazm. Beliau juga dikenali sebagai Abu Muhammad, seperti yang tertera 

di kitab Al-Muhalla, karena anaknya yang bernama Muhammad. Ia 

dilahirkan pada hari yang terakhir pada bulan Ramadhan tahun 384 H, 

yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi 

„Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Beliau meninggal dunia pada tahun 456 

H
27

.  

Ibnu Hazm merupakan keturunan Persia, kakeknya, Maulana Yazid 

bin Abi Sufyan Al-Umawi berkebangsaan Persia
28

. Maulana Yazid 

merupakan sosok kakek yang sangat berjasa terhadap tumbuh kembangnya 
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keluarga Ibnu Hazm, karena beliaulah keluarga Ibnu Hazm telah memeluk 

agama Islam dan pindah bersama-sama keluarga Amawiyah ke 

Andalusia
29

. 

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama 

singkatnya yang populer, Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan 

panggilan Al-Qurthubi atau Al-Andalusi sebagai menisbatkannya kepada 

tempat kelahirannya, Cardova dan Andalus. Sebagaimana sering pula 

dikaitkan dengan sebutan Al-Zahiri sehubungan dengan aliran fiqih dan 

pola pikir Al-Zahiri yang dianutinya. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri 

memanggil dirinya dengan nama Ali atau Abu Muhammad sebagaimana 

ditemukan dalam karya-karya tulisannya
30

. 

Ibnu Hazm dilahirkan di istana ayahnya yang pada saat itu menjadi 

menteri. Istana tersebut berada di kota Al-Zahra‟, kota Al-Zahra‟ tersebut 

dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai 

pusat pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran 

kerajaan
31

. 

Ayahnya bernama Ahmad Bin Sa‟id seorang menteri pada masa 

pemerintahan khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar, kakeknya 

bernama Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Muawiyah yang diangkat oleh 

Abu Bakar menjadi panglima tentera yang dikerahkan untuk mengalahkan 
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 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, h. 545. 

 
30

 Rahman Alwi, op.cit., h. 29. 
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Negeri Syam
32

. Ibnu Hazm datang dari golongan yang terhormat dan 

berkecukupan. 

2. Pendidikan Ibnu Hazm 

Sebagai anak pejabat, Ibnu Hazm mendapatkan berbagai fasilitas. 

Kehidupan awalnya di istana dipercayakan kepada inang pengasuh, dan 

dari merekalah beliau memperolehi pendidikan dasar, seperti pelajaran Al-

Quran, menghapal sya‟ir, belajar menulis dan keterampilan lainnya. 

Meskipun secara resmi ia diasuh dan ditangani inang pengasuhnya, namun 

ayahnya ikut memantau perkembangan serta memperhatikan bakatnya
33

. 

Oleh karena gerak gerinya di dalam istana diawasi ketat oleh yang 

mengasuhnya, maka terpeliharalah beliau dari sifat-sifat anak muda. 

Ketika menginjak remaja, beliau mulai mempelajari fiqih dan 

hadits dari gurunya yang bernama Husain Bin Ali Al-Farisi
34

 dan Ahmad 

Bin Muhammad Bin Jasur
35

. Pada usia remaja juga beliau selalu diajak 

ayahnya menghadiri majelis-majelis temu ilmiah dan budaya yang sering 

diadakan khalifah Al-Mansurdan dihadiri oleh para ahli sya‟ir dan 

ilmuwan
36

. Gurunya yang lain adalah Abu A-Qasim „Abd Al-Rahman Ibn 
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Abi Yazid Al-Misri, di mana beliau selalu diajak Abu Al-Husain 

menghadiri majelisnya untuk belajar ilmu hadits dan sastra Arab
37

. 

Awal mulanya Ibnu Hazm mendalami dan mempelajari fiqih 

mazhab Maliki. Hal ini karena mayoritas penduduk Spanyol adalah 

penganut Mazhab Maliki bahkan bisa dikatakan mazhab Maliki adalah 

mazhab resmi negara. Namun disamping itu, beliau juga mempelajari 

Mazhad Syafi‟i dan Hanafi. Meskipun mayoritas penduduk spanyol adalah 

penganut Mazhab Maliki, namun beliau lebih tertarik dan lebih 

mengagumi Mazhab Syafi‟i karena Mazhab Syafi‟i menurutnya adalah 

mazhab yang paling teguh pada nash-nash Al-Quran dan Sunnah 

Rasulullah
38

. 

Akhirnya, beliau tertarik kepada Mazhab Zahiri yang didirikan 

oleh Daud Al-Asfihani yang mana beliau berguru dengan Mas‟ud Ibn 

Sulaiman Ibn Muflit Abu Khiyar
39

 dan setelah ia mempelajari kitab fiqh 

karangan Munzir Ibn Sa‟id Al-Balluti
40

. Ia merasakan bahwa mazhab ini 

sesuai dengan pemikirannya yang berprinsip hanya berpegang pada nash 

semata. Mazhab ini ia pegang sampai akhir hayatnya sehingga ada yang 

menyebutnya sebagai pendiri kedua dari mazhab Zahiri yang hampir 

hilang terbenam.  

                                                 
37

 Ibid., h. 33. 

 
38
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Namun sebenarnya beliau tidak secara resmi bermazhabkan 

zhahiri, hanya saja ketertarikan beliau pada pandangan gurunya yang 

cenderung mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih di 

antara berbagai mazhab. Ibnu Hazm sikapnya dalam kebebasan berpikir 

dan tidak terikat dengan mazhab tertentu. Dari sini dapat diambil 

kesimpulan bahwa Ibnu Hazm pola pikirnya lebih cenderung kepada 

Mazhab Zahiri yang tidak menggunakan sumber hukum selain Al-Quran 

dan hadits secara literal
41

. 

3. Karya-karya Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm amat dikenali sebagai ulama yang produktif menulis 

dalam berbagai bidang keilmuan. Ibn Haiyyan mengatakan bahwa bidang 

ilmu yang dikuasai Ibn Hazm amat luas meliputi bidang tafsir, hadits, fiqh, 

tarikh, kesusasteraan Arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq
42

. 

Beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu 

karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab Al-Muhalla dianggap sebagai 

kitab fiqih mazhab Al-Zahiri
43

. 

Ibnu Hazm juga dikenal sebagai seorang yang memiliki daya kritik 

dan daya pilih dalam menyikapi suatu bidang ilmu. Hal demikian dapat ia 

capai karena didukung oleh penguasaannya yang mendalam terhadap 
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berbagai bidang ilmu. Di antara buku karangannya adalah sebagai 

berikut:
44

 

1) Al-Muhalla 

Kitab ini terdiri dari 11 jilid dan merupakan kitab yang 

menghimpun masalah-masalah fiqih dari berbagai mazhab disertai 

kritik dan komentar Ibnu Hazm. Dalam kitab ini terlibat begitu 

kuatnya Ibnu Hazm berpegang kepada arti zahir nash dengan 

mengemukakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadits yang 

diriwayatkan melalui jalur-jalur gurunya. Kitab ini adalah kitab fiqih 

mazhab Al-Zahiri terlengkap. 

2) Ibthal Al-Qiyas Wa Al-Ra‟yu Wa Al-Taqlid Wa Al-Ta‟lil 

3) Al-Ijma‟ Wa Masa‟iluhu Ala Abwab Al-Fiqh 

4) Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam 

5) Al-Akhlaq Wa Al-Siar 

6) Asma‟u Al-Khulafa‟ Wa Al-Mulat 

7) Asma‟u Al-Sahabah Wa Al-Ruwat 

8) Asma‟ullah Ta‟ala 

9) Al-Nubdzah Fi Ahkam Al-Fiqh Al-Zahiri 

10) Ashabu Al-Fataya 

11) Idharu Tabdil Al-Yahud Wa Al-Nashara Li Al-Taurat Wa- Al-Injil 

12) Al-Imawah Wa Al-Siyasah 

13) Al-Imawah Wa Al-Mufadhalah 
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14) Al-Ishal Ila Fahmi Al-Hishal 

15) Al-Taqrib Bihaddi Al-Mantiq Wa Al-Madkhal Ilaih 

16) Al-Takhlish Wa Al-Takhlish 

17) Al-Jama‟ Fi Shahih Al-Hadits 

18) Jumal Futuh Al-Islam Ba‟da Rasulillah 

19) Jamharatu Ansab Al-Arab 

20) Jawami‟u Al-Sirah 

21) Risalah Fii Fadhli Al-Andalus 

22) Syarhu Ahadis Al-Muwattha‟ 

23) Thuqu Al-Hamamah 

24) Al-Shadiq Wa Al-Radi‟ 

25) Al-Fashl Fi Al-Milal Wa Al-Ahwa‟ Wa Al-Nahl 

26) Al-Qiraat Al-Mashurah Fi Al-Amshar 

27) Qashidah Fi Al-Hija‟ 

28) Kasyfu Al-Iltibas 

29) Al-Majalla 

30) Muratib Al-Ijma‟  

31) Masa‟il Ushul Fiqh 

32) Ma‟rifatu Al-Nasikh Wa Al-Mansukh 

4. Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm 

Sesudah Ibnu Hazm melakukan perbandingan dalam mazhab-

mazhab yang ada pada saat itu, maka beliau lebih cenderung kepada 

mazhab Al-Zahiri serta sangat gigih mengembangkannya, namun dia 
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bukan peniru Daud Al-Asfihani (pendiri Mazhab Al-Zhahiri)
45

, karena 

beliau adalah seorang pemikir yang bebas. Hanya saja metodenya sesuai 

dengan metode yang ditempuh oleh Daud Al-Asfihani.  

Ibnu Hazm langsung mengambil zhahir nash dari dalil Al-Quran 

dan Al-Sunnah sebagai metodenya, baik mengenai aqidah maupun hukum-

hukum amaliyah. Sehingga asas yang digunakan Ibnu Hazm adalah 

al‟amal bi al-zhahiri al-quran wa al-sunnah
46

. Adapun dasar-dasar hukum 

syariat Islam menurut Ibnu Hazm sebagaimana yang disebutkan dalam 

kitabnya: 

َّ  لُ ْص إلٔ  َ ْنَ  مِ ٕإالَّ  عِ إئِ إمَشَ  نْ مِ  ءٌ َشْ  ُف رَ ؼْ  يُ يت اَل إم َ رْ ا أَ ا، وٕإّنَّ َ  ِهَ وَ  ةٌ ؼَ ب َ  أٓنِ رْ إملُ  ص  : ه  لِ وْ سُ رَ  مِ ََكَ  ص  وه

ِ ّلََّ سَ وَ  وِ يْ لَ ػَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  َّ ، إذلَّ َ و م َل إمسَّ  وِ يْ لَ ػَ  وُ نْ غَ  ا َصَّ مَّ  مِ اَل ؼَ ثَ  هللاِ  نْ غَ  وَ ا ىُ مَ ي ٕإه ّ لْ ه  اِت لَ ل إمِث

ُ  ٔأوْ  إدً إحِ ا وَ ْجً  وَ الَّ إٕ  لُ مِ تَ ُيَْ  ل اَل يْ مِ دَ  ، ٔأوْ ةِ مَّ إلأ  اءِ مَ لَ اع ػُ ْجَ إٕ ، وَ رِ إتِ وَ تَ إمل
47

 

Artinya: “Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara‟ melainkan 

daripada dasar-dasar itu ada empat, yaitu nash Al-Quran, nash 

kalam Rasulullah SAW. yang sebenarnya datang dari Allah, 

yang shahih kita terima daripadanya dan dinukilakan oleh orang-

orang kepercayaan atau yang mutawatir dari ijma‟ semua ulama 

ummat atau suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin 

menerima selain satu segi sahaja.” 

 

a. Al-Quran 

Sebagai seorang teologi, Ibnu Hazm hanya mempercayai 

wahyu dan data indra, sehingga dia menganggap Firman Tuhan 

sebagai sumber pengetahuan yang paling otoritatif dan terpercaya, 

                                                 
45

 T.M Hasbi Al-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, h. 553. 

 
46

 Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2002), h. 242. 

 
47

 Ibnu Hazm, Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam, Jil. 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), 

h. 87. 
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selain akal manusia
48

. Dalam memahami Al-Quran, Ibnu Hazm sangat 

menekankan pada pentingnya keberadaan istisna, takhsis, ta‟qid, 

nasakh dan mansukh
49

. Karena menurutnya, hal-hal seperti itulah yang 

menjadi pedoman para mujtahid dalam memahami kandungan Al-

Quran. Karena tak mungkin apabila memahami kandungan Al-Quran 

yang memiliki makna tersirat tanpa menguasi kaidah-kaidah bahasa 

terlebih dahulu. Sepertimana yang ia katakan dalam kitabnya: 

َ  نُ وْ كُ يَ فَ  حِ وْ ضُ وُ إمْ  يِفْ  ُف لِ تَ يَْ  انُ يَ إمبَ  َ ا، وَ ي  لِ جَ  وُ ضُ ؼْ ب ، وِ مِ يْفَ  يِفْ  اُس إمنَّ  ُف لِ تَ خْ يَ ا، فَ ي  فِ خَ  وُ ضُ ؼْ ب

َ  وُ مُ يَفْ يَ فَ  َ  رَ خَّ أَ ثَ ، وَ مْ يُضُ ؼْ ب  ا : "ٕإالَّ مَ ْنُ غَ  هللاُ  ِضَ ب رَ امِ طَ  ٔأِبْ  نُ بْ  ِل  ػَ  الَ  كَ . ََكَ وِ مِ يْفَ  نْ غَ  مْ يُضُ ؼْ ب

وِ نِ يْ دِ  ا يِفْ مً يْ فَ ًل جُ رَ  يؤىت هللاُ   ٔأنْ 
50
  

Artinya: Bayan (penjelasan) berbeda-beda keadaan kejelasannya 

sebagiannya terang dan sebagian lainnya samar tersembunyi, 

karena itulah manusia berbeda-beda tingkat pemahamannya; 

sebagian mereka memahami sedang sebagian lainnya tidak 

dapat memahami. Sebagaimana Ali Bin Abi Thalib r.a. 

mengatakan: terkecuali Allah memberikan kepada seseorang 

paham (kecerdasan) yang kuat tentang agamanya. 

 

Berdasarkan pada keterangan ini, maka Ibnu Hazm menyatakan 

bahwa Al-Quran dari segi bayannya terbagi kepada tiga bagian
51

: 

1) Jelas dengan sendirinya; 

2) Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh Al-Quran; 

3) Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh Al-Sunnah. 

                                                 
48

 Muhammad Mojlum Khan, 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, 

Terjemahan The Muslim 100, The Lives, Thoughts and Achievements of The Most Influential 

Muslims In History, (Bandung: Mizan Publika, 2011), Cet. I, h. 551. 
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 Rahman Alwi, op.cit., h. 75. 
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 Ibnu Hazm, Al-Ihkam Fi Al-Ushul Al-Ahkam, h. 85.  
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Ibnu Hazm selalu mengambil zhahir nash, sehingga segala amr 

untuk wajib, wajib segera dikerjakan, kecuali ada hal yang lain 

menetapkan tidak demikian. Lafaz „am pula menurut Ibnu Hazm harus 

diambil umumnya, karenanya itulah zhahir, terkecuali ada keterangan 

bahwa yang dimaksudkan bukan zhahir
52

 

Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah 

yang jelas dan nyata bagi ummat ini. Maka barangsiapa yang 

berkehendak mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan 

menemukannya terang dan nyata diterangkan oleh Al-Quran sendiri. 

b. Al-Sunnah 

Ibnu Hazm memandang Al-Sunnah termasuk ke dalam nash 

yang turut membina syariat. Al-Sunnah tidak lain merupakan wahyu 

dari Allah SWT. juga berdasarkan firman Allah Taala
53

: 

  ٰٓ ٍِ ٱۡنهََىي  ً    ٣َوَيا ََُِطُق َع ٍٞ َُىَح ٌۡ هَُى إَِّلا َوۡح  ٤إِ

Artinya: Dan tidaklah yang diucapkan itu (Al-Quran) menurut 

keinginannya. Tidak lain (Al-Quran itu) adalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya)
54

 (An-Najm 53 : 3-4) 

 

Juga dalam ayat lain Allah SWT. berfirman: 

ِهۡى  ُۡ َل إِنَ ٍَ نِهُااِض َيا َُصِّ ۡكَس نِتُبَُِّ َك ٱنرِّ ُۡ  ٤٤…َوأَََصۡنَُآٰ إِنَ

Artinya: Dan kami turunkan Al-Dzikir (Al-Quran) kepadamu, agar 

engkau enerangkan kepada manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka...
55

 (An-Nahl 16 : 44) 
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 Ibnu Hazm, Al-Ihkam Fi Al-Ushul Al-Ahkam, h. 79. 
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Dan Ibnu Hazm telah memunculkan pendapatnya tentang 

kedudukan Al-Sunnah dalam salah satu karyanya, yang berbunyi: 

 َ َ مَّ م ٓ رْ إملُ  ا ٔأنَّ نَّ يَّ ا ب َ  لُ ْص إلٔ  وَ ىُ  نَ أ َ  عِ إئِ إمَشَ  يِفْ  عُ وْ جُ رْ إمل  نَ رَ مَ ا أٔ مَ  ةِ اػَ طَ  اُب َْيَ إٕ  وِ يْ  فِ نَ دْ جَ وَ فَ  وِ يْ  فِ نَ رْ ظَ ه

َ مَ )وَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  وِ بِ  َ  حَّ َص  ( فَ َح وْ يُ  ْحٌ وَ  الَّ إٕ  وَ ىُ  نْ ى إٕ وَ يَإمْ  نِ غَ  ُق طِ نْ ا ي  ْحَ إموَ  نَّ أٔ  ِلَ ذَ ا بِ نَ م

 َ َّ ؤَ مُ  قٌ لَ طْ مُ  ْحٌ ا وَ هَُ دَ حَ أٔ  نْيِ مَ سْ  كِ ىَل ػَ  ِلِ وْ سُ  رَ َل إٕ  هللاِ  نَ مِ  مُ ِس لَ نْ ي ٓ رْ لُ إمْ  وَ ىُ وَ  امِ ظَ إمنِّ  زُ جِ ؼْ مُ  ٌف م  نُ أ

َّ ؤَ مُ  ْيُ ؿَ  لٌ وْ لُ نْ مَ  ي  وِ رْ مَ  ْحٌ  وَ ايِن إمثَّ وَ   وَ ىُ وَ  ؤٌ رُ لْ مَ  وُ نَّ كِ ق مَ لَ طْ  مُ اَل وَ  امِ ظَ إمنِّ  زُ جِ ؼْ  مُ اَل ف وَ يْ مِ أ  ف ثَ م

هللا لِ وْ سُ رَ  نْ غَ  دُ رْ إموَ  رَبُ إلَ 
56
  

Artinya: “Ketika kami telah menerangkan bahwasanya Al-Quran 

adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali 

dalam menentukan hukum, maka kami pun memerhatikan 

isisnya, kami mendapatkan di dalamnya keharusan mentaati 

apa yang Rasul perintahkan kepada kita dan firman Allah 

telah menegaskan dalam memeberikan sifat akan sabda 

Rasul (dan dia tidak menuturkan itu melainkan apa yang 

telah diwahyukan kepadanya), bagi kami bahwasanya wahyu 

yang dari Allah terbagi menjadi dua; pertama yang 

dibacakan yang merupakan mukjizat, kedua wahyu yang 

diriwayatkan yang dinukilkan yang tidak dibukukan dan 

tidak merupakan mukjizat yang terata dan tidak mutlak. 

Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits”. 

 

Pendapat Ibnu Hazm ini selaras dengan pendapat dari Imam 

Syafi‟i dalam memandang Al-Quran dan Al-Sunnah. Dua bagian yang 

satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan yang kedua-duanya 

dinamakan nusus. Dari sinilah pula sangat jelas akan sikap Ibnu Hazm 

tentang kedudukan Al-Sunnah. Beliau bahkan menjadikan Al-Sunnah 

dengan Al-Quran sebagai penyempurnaan. 

Menurut Ibnu Hazm, yang diucapkan (qauliyah) Nabi saw. 

sajalah yang dapat mengakibatkan “tuntutan” baik untuk menyuruh 
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 Ibnu Hazm, Al-Ihkam Fi Al-Ushul Al-Ahkam, h. 88. 
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(al-amr) maupun untuk melarang (al-nahy). Pendapat ini sama dengan 

yang dianut oleh para ulama, seperti kata Al-Yasa‟, ulama sepakat 

bahwa hadits qauli mempunyai nilai penuh sebagai dalil
57

. Sedangkan 

perbuatan Nabi hanya merupakan uswah hasanah (teladan yang baik) 

bukan wajib, dan taqrir (ketetapan persetujuan Nabi) merupakan 

ibahah (pembolehan melakukan sesuatu)
58

. 

Selanjutnya, sebagai halnya ulama hadits dan ulama ushul 

lainnya, Ibnu Hazm telah membagi hadits dari segi jumlah perawinya 

kepada dua bagian, yaitu hadits mutawatir
59

 dan hadits ahad
60

. 

Pandangan Ibnu Hazm mengenai Hadits Mutawatir, baginya 

banyaknya jumlah perawi tidaklah otomatis menyebabkan suatu hadits 

dapat menjadi mutawatir. Yang terpenting dan terutama adalah 

terpelihara dari dusta. Demikian pula „Abbas Bayumi, ia sependapat 

mengenai hal ini dan mengatakan: “sebanarnya jumlah itu semata 

tidaklah memiliki pengaruh yang menjadi pertimbangan adalah tingkat 

kepercayaan (tsiqah) para perawi”. 

Adapaun hadits yang tidak mempunyai kriteria mutawatir 

adalah hadits ahad. Hadits ahad menurut Ibnu Hazm, apabila ianya 

diriwayatkan oleh perawi yang adil sampai kepada Nabi, maka 
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58

 Rahman Alwi, op.cit., h. 76. 
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informasi yang dikandungkanya wajib diterima sebagai hujjah dalam 

agama
61

. 

c. Ijma‟ 

Sumber pokok ketiga dalam beristinbat menurut Ibnu Hazm 

adalah ijma‟yang bersumber dari al-quran dan al-sunnah
62

. Beliau 

memberikan definisi tentang ijma‟ sebagai berikut
63

: 

َ وَ  وِ إ بِ وْ امُ كَ وَ  هُ وْ فُ رَ غَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  اِب ْصَ أَ  عَ يْ جَِ  نَّ أٔ  نَ لَّ يَ ا ثَ مَ  وَ ىُ  اعُ ْجَ إاْلٕ   دٌ حَ أَ  مْ ْنُ مِ  ْف لِ تَ يَْ  مْ م

Artinya: “Sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat 

Rasulullah SAW. mengetahui masalah itu dan 

mengatakannya, serta tidak ada seorang pun di antara 

mereka yang mengingkarinya”. 

 

Secara logika, Ibnu Hazm mengatakan bahwa para sahabat r.a 

merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitan dengan pengamalan 

nash dari al-quran maupun hadits. Dengan terperinci Ibnu Hazm 

menguraikan argumentasinya sebagai berikut:
64

 

1) Para sahabat r.a. menerima keterangan langsung dari Nabi saw. 

mengenai masalah-masalah yang terjadi di masa hidupnya. 

Sehingga ijma‟ dalam hal tersebut adalah sah dan tak dapat 

ditawar-tawar lagi. 

2) Para sahabat r.a. adalah orang yang beriman seluruhnya. Tak ada 

satupun dari mereka yang tidak beriman. Merekalah yang 
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kompeten untuk melakukan ijma‟ yang sesungguhnya, sehingga 

ijma‟ mereka bersifat pasti dan menentukan. 

3) Orang-orang yang beriman dari generasi sesudah sahabat 

merupakan sebagian dari seluruh ummat. Sehingga kesepakatan 

dari mereka adalah kesepakatan sebagian ummat dan tidak bisa 

dikatakan ijma‟. 

4) Pada masa hidup Nabi saw., para sahabat r.a. terbatas jumlahnya. 

Siapa saja dapat menghitung jumlah mereka dengan mudah dan 

pendapat mereka pun mudah diketahui. Hal ini tidak dapat terjadi 

pada generasi muslimin sesudahnya. 

Dalam masalah ijma‟, Ibnu Hazm berpedoman pada apa yang 

telah ditetapka oleh Abu Sulaiman Daud Ibn Ali yaitu ijma‟ yang 

muktabar hanyalah ijma‟ sahabat. Ijma‟ inilah yang berlaku dengan 

sempurna. Menurutnya pergaulan Rasulullah dengan para sahabat tak 

terlepas dari koreksi dan pengawasan Allah swt.
65

. 

d. Al-Dalil 

Dasar sumber hukum yang keempat dalam beristinbath menurut 

Ibnu Hazm adalah Al-Dalil. Al-Dalil menurut Ibnu Hazm tidaklah 

keluar dari nash maupun ijma‟
66

. Al-Dalil menurut Ibnu Hazm berbeda 

dengan qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan illat dari nash 
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dan memberikan hukum nash kepada segala yang padanya terdapat 

illat itu, sedangkan dalil adalah langsung diambil dari nash
67

. 

Adapun konsep al-dalil yang dirumuskan oleh Ibnu Hazm yang 

diambil dari nash meliputi tujuh macam
68

. Pertama, ( يقديتاٌ تُتج َتُجت

 adalah nash yang mengandung dua premis dan (نُعت يُصىصت فٍ إحداهًا

ditarik satu kesimpulan yang tidak disebut secara langsung. Kedua,    

 syarat yang dikaitkan )شسط يعهق بصفت فحُث وجد فىاجب يا عهق برنك انشسط(

dengan satu sifat maka bila mana sifat itu ada maka wajib diterapkan 

secara umum. Ketiga, )نفظ َفهى يُه يعًُ فُؤدي بهفظ آخس( lafaz dimana 

difahami dari lafaz itu merupakan suatu makna yang bisa 

menggunakan lafaz lain yang semakna. Keempat,  أقعاو تبطم كهها إَّل واحدا(

 adanya bagian-bagian yang membatalkan فُصح ذنك انىاحد(

keseluruhannya kecuali satu bagian, bagian yang satu inilah yang sah 

dan benar. Kelima, قضاَا وازدة يدزجت() menempatkan derajat yang 

tertinggi di atas derajat yang di bawahnya. Keenam, lafaz yang 

menyebutkan keseluruhan memberi pengertian bahwa bagian-bagian 

juz‟iyyah makna disebaliknya termasuk kedalamnya. Ketujuh,  نفظ(

 lafaz yang didalamnya mengandung pengertian yang َُطىٌ فُه يعاٌ جًت(

tidak terlepas dari lafaz itu. 
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Selanjutnya, Ibnu Hazm menerangkan al-dalil yang diambil dari 

ijma‟ ada empat macam
69

: 

َ  وَ يُفَ  اعِ ْجَ إاْلٕ  نْ مِ  ذُ وْ خُ أ  مَ إمْ  لُ يْ مِ ا إلَّ مَّ أَ فَ  َ رْ أَ  مُ ِس لَ نْ ي   إعِ وَ ٔأهْ  نْ مِ  إعٌ وَ هْ ا أَ يَُك   امٍ سَ كْ أَ  ةُ ؼَ ب
إ
 َلٌ خِ إدَ وَ  اعِ ْجَ إال

  َت تَْ 
إ
  لَ يْ ا كِ مَ  ل  كَ أَ وَ  الِ إلَ  اُب حَ ْص تِ س ْ إِ  ِهَ وَ  وُ نْ غَ  ةٍ جَ اِر خَ  ْيُ ؿَ وَ  اعِ ْجَ إال

إ
 كِ رْ  تَ ىَل ػَ  مْ يُاغُ ْجَ وإ

 مَ  لِ وْ كَ 
إ
إءٌ وَ سَ  نْيَ مِ لِ سْ مُ إمْ  مِ طْ حَ  نَّ  أَ ىَل ػَ  مْ يُاغُ ْجَ ا وإ

70
 

Artinya: Adapun al-dalil yang diambil dari ijma‟ yaitu istihabul hal, 

aqallu ma qilla, kesepakatan untuk meninggalkan suatu 

pendapat, dan kesepakatan bahwa berlaku sama bagi semua 

kaum muslimin. 

 

Istihabul hal menurut Ibnu Hazm ialah segala apa yang 

ditetapkan Allah dan rasul-Nya berupa perintah dan larangan secara 

tekstual harus dilaksanakan apa adanya. Sebagai contoh, semua akad, 

transaksi dan perjanjian yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan 

oleh nash menjadi tidak sah sampai ditemukan nash baru yang 

membatalkannya. 

Tentang aqallu ma qiila atau al-hukmu bi aqali ma qiila, Ibnu 

Hazm menguraikan bahwa bila ada suatu nash mewajibkan suatu 

perbuatan maka dikerjakanlah dengan yang paling sedikit dari 

perbuatan itu supaya gugurlah yang difardhukan itu daripadanya. 

Misalnya sedekah, maka dengan apa saja ia bersedekah berarti dia 

telah menunaikan apa yang diperintahkan dan dia tidak wajib 

menambah sedekahnya lagi. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum 

minimal. 
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Kemudian yang ketiga, bahwa semua kaum muslimin sepakat 

untuk meninggalkan suatu pendapat, yaitu terdapatnya beberapa 

pendapatatas suatu masalah yang berbeda-beda, maka begitu disepakati 

berlakunya suatu pendapat dan tidak berlakunya suatu pendapat 

lainnya berarti menjadi batal pendapat yang tidak disepakati. Dengan 

arti kata lain kesepakatan untuk meninggalkan hukum yang masih 

ikhtilaf merupakan bukti batalnya ijma‟. Sebagai contoh ikhtilaf ulama 

tentang bagian kakek dalam pembagian waris. 

Dan yang terakhir adalah apabila sesuatu hukum yang 

diberlakukan kepada sebagian ummat, diberlakukan juga kepada 

seluruh ummat, selama tidak ada pengecualian (khususiyah). Maka 

nash bail dari al-quran maupun al-hadits yang perintahnya itu 

partikular, ia tetap berlaku umum sepanjang tidak ada pembatasan.
71
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL ORANG YANG 

MENINGGAL DUNIA 

 

A. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu: 

شكاء –َصكى  –شكا   yang mana artinya tumbuh, suci, baik dan bertambah
1
 ada 

juga yang menambahkan dengan makna berkah
2
. Seperti dalam ungkapan 

berikut:  َُشَكا انَصْزع (tanaman itu berkembang), َشَكت انَُفَقَت (nafkah itu berkah), 

ٌٌ َشَكا (si fulan banyak kebaikkannya) فاُل
3
. Di dalam Al-Quran, Allah swt. 

menyebut tentang zakat sebagaimana firmanNya: 

هَا  قَۡد أَۡفهََح َيٍ َشكا   ٩ى 
Artinya:   Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu

4
 

(Al-Syams 91:9) 

 

Maksud ayat diatas, yakni membersihkan dari segala noda, 

seterusnya Allah SWT. berfirman: 

ْا أََفَُعُكۡىۖۡ  ىٰٓ  ٣٣  ...فاََل تَُصكُّ

Artinya: Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci… (Al-Najm 

53:32)
5
. 
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 Mahmud Yunus, op.cit., h. 156. 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah, Terjemahan Al-Wasithu Fi Al-Fiqhi Al-

Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 343. 
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Maksudnya, jangan kamu puji dirimu sendiri. Zakat disebut 

demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang 

berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga 

membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, 

bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang 

menunaikannya
6
. 

Adapun menurut syara‟ zakat diartikan dengan: 

َ  نَ ص مِ وْ ُص خْ مَ  ءَشْ  ذِ خْ ْلَ مِ  إْسُ  وَ : ىُ  عِ اِر  إمََّّ يِف  ةُ كَ إمزَّ   ةٍ صَ وْ ُص خْ مَ  اٍف صَ وْ  أَ ىَل ص ػَ وْ ُص خْ مَ  الِ إمل

ةٍ صً وْ ُص خْ مَ  ةٍ فَ ائِ طَ مِ 
7
 

Artinya: Zakat ialah pengeluaran harta tertentu dengan bagian tertentu 

dan niat tertentu dan dibagikan kepada orang-orang tertentu. 

 

Selanjutnya di dalam kitab Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, zakat 

sezara syara‟ didefinisikan sebagai berikut: 

َ  ػىََل  بُ َيَِ  ق  : حَ  اػً َشْ  ةُ كَ إمزَّ وَ  َ يَفَ رَّ غَ وَ  الِ إمل َ أَ بِ  ةُ يَّ كِ امِ ا إمل  ّنَّ
إ
 الٍ مَ  نْ مِ  ٍص وْ ُص خْ مَ  ءٍ زْ جُ  إجُ رَ خْ ا إ

َ  ٍص وْ ُص خْ مَ  َ  َتَّ  ٕإنْ  وِ لِّ حَ تَ س ْ مُ  مِ اًبً َص هِ  ؽَ لَ ب َ أَ بِ  ةُ فَ يْ نِ ا إلَ يَفَ رَّ غَ وَ  ٍث رْ حَ وَ  نٍ دَ ؼْ مَ  ْيَ ؿَ  لٌ وْ حُ وُ  َلُ إمل  ِلُ مْ ا ثَ ّنَّ

ا يَفَ رَّ غَ  وَ اَل ؼَ ثَ  هللاِ  وِ جْ وَ مِ  عُ اِر إمََّّ  وُ نَ يَّ غَ  ٍص وْ ُص خْ مَ  ٍص خْ ََّ مِ  ٍص وْ ُص خْ مَ  الٍ مَ  نْ مِ  ٍص وْ ُص خْ مَ  الٍ مَ  ءُ زْ جُ 

َ أَ بِ  ةُ يَّ ؼِ افِ إمََّّ  َ  وْ أَ  الٍ مَ  نْ غَ  جُ رُ ا يَْ مَ مِ  ا إْسٌ ّنَّ َ وأَ  َلُ بِ انَ إلَ  دَ نْ ا غِ يَفُ ّرِ ؼَ ثُ وَ  ٍص وْ ُص خْ مَ  وٍ جْ  وَ ىَل ػَ  نٍ دَ ب  ق  ا حَ ّنَّ

ٍص وْ ُص خْ مِ  تٍ كْ وَ  يِفْ  ٍص وْ ُص خْ مَ  ةٍ فَ ئِ اطَ مِ  ٍص وْ ُص خْ مَ  الٍ مَ  يِفْ  بٌ إجِ وَ 
8

 

Artinya: Dan zakat secara syara‟ adalah hak yang wajib atas harta. 

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah 

mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah 

sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika 

kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain 

barang timbang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah 

memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak 

kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu kepada orang 
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tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena 

Allah. Syafi‟iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah 

nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan 

kepada pihak tertentu. Zakat secara syara‟ menurut Hanabilah 

adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok 

tertentu pada waktu tertentu. 

 

Menurut Imam Al-Barni, zakat didefinisikan sebagai: 

ِ يًْ لِ ا فَ مً لِ سْ مُ  اِلِ مَ  يِفْ  عُ اِر إمََّّ  وُ نَ يَّ غَ  الٍ مَ  ءُ زْ جُ  اٍب َص هِ  ِب احِ صَ  مُ يْ لِ مْ ثَ   نِ غَ  ةِ ؼَ فَ نْ مَ إمْ  عِ طْ كَ  عَ  مَ اَل ؼَ ثَ  إ لِِلَّ

وٍ جْ وَ  ُكِّ  نْ مِ  ْلِ إملِ 
9

 
Artinya: Zakat adalah pemilik nisab memberikan kepemilikan bagian 

harta yang telah ditentukan Syari‟ (Allah Taala) untuk 

menyerahkannya kepada orang muslim faqir karena Allah 

Taala. Bersamaan dengan itu, terputuslah fungsi harta tersebut 

dalam segala hal. 

 Ada juga yang mendefinisikan zakat dengan: 

َ  وْ أَ  الٍ مَ  نْ غَ  جُ رُ ا يَْ مَ مِ  ْسٌ إ ٍص وْ ُص خْ مَ  وٍ جْ  وَ ىَل ػَ  نٍ دَ ب
10

 

Artinya: Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan karena harta atau badan 

dengan aturan tertentu. 

 

Dari definisi secara bahasa dapat diambil kesimpulan bahwa 

mengapa dinamakan zakat, karena dapat menyuburkan harta, dapat 

menyucikan jiwa dari sifat kikir dan dosa, juga dapat memberikan 

keberkahan atas harta yang dimiliki. Sedangkan dari definisi syara‟ dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Zakat adalah pemberian kepemilikan suatu harta atau badan; 

b. Orang yang menerima adalah orang yang muslim faqir yang bukan 

golongan keluarga Nabi maupun hamba sahaya; 

c. Harta zakat telah ditentukan oleh Allah swt.; 
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d. Setelah dimiliki maka harta tersebut tidak dapat difungsikan lagi untuk 

hal apapun oleh pemilik harta. 

Pensyariatan zakat berlaku pada tahun kedua Hijrah seiring dengan 

pensyariatan puasa. Dalam Al-Quran ayat yang membicarakan tentang 

zakat adalah sebanyak 37 kali dan 29 diantaranya mengandung perkataan 

zakat. Sedangkan 5 daripadanya mempunyai padanan perkataan lain bagi 

zakat sama ada dengan menggunakan perkataan تِ ان َدقَ  صا  atau   َصَدقَت. 

Kemudian 4 darinya berbicara tentang zakat mal. 

2. Dasar Hukum Diwajibkan Zakat 

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, Al-

Sunnah, dan Ijma‟. Diantara dalil yang berasal dari Al-Quran antara 

firman Allah: 

                 

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku'. (Al-Baqarah 1:43)
11

 

                        

           

 

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. 

(Al-Bayyinah :5)
12
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Artinya: Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 

mempersekutukan-Nya. Yaitu orang-orang yang tidak 

menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) 

akhirat. (Fussilat : 6 – 7)
13

 

 

Diantara dalil yang berasal dari Al-Sunnah: 

Hadits riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, bahwasanya 

Rasulullah SAW. bersabda: 

 
إ
ََْ ىَل ػَ  مُ َل سْ بُِِنَ إاْل  اَل  نْ أَ  ٍس : َشيَاَدةُ  

إ
  َلَ  إ

إ
اء تَ وٕإيْ ة َل ام إمصَّ كَ إٕ وَ  ل هللاِ وْ سُ إ رَ دً مَّ حَ مُ  نَّ  هللا وأَ الَّ إ

ًل يْ بِ سَ  هِ ُْ نَ إ اعُ طَ تَ إس ْ  نِ مَ  تِ يْ بَ إمْ  حّ ان وَ ضَ مَ م رَ وْ صَ وَ  ةِ كَ إمزَّ 
14

 

Artinya: Islam didirikan atas lima dasar: Mengikrarkan bahwa tidak ada 

Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa dibulan 

Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu. 

 

Sementara itu,dalil berupa ijma‟ ialah kesepakatan semua (ulama) 

umat Islam di semua negara yang menyatakan bahwa zakat adalah wajib, 

bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang 

enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari 

kefardhuan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena 

baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari 
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tempat ulama, hendaknya dia diberitahu hukumnya. Dia tidak dihukumi 

sebagai kafir sebab dia memiliki uzur
15

. 

3. Pembahagian Zakat 

Zakat terbagi atas dua tipe, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau 

harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari Idul Fitri. 

Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, 

besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak
16

. Ibnu Umar r.a. 

berkata, “Rasulullah saw. mewajibkat zakat fitrah sebesar satu sha‟ kurma 

dan satu sha‟ gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, 

anak kecil dan orang besar dari kaum muslimin”
17

. 

Zakat fitrah pertama kali disyariatkan pada bulan Sya‟ban tahun 

kedua Hijriah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari 

perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok serta untuk 

memberi makan orang-orang miskin. Para ahli fiqih sepakat bahwa 

wajibnya zakat fitrah adalah ketika Ramadhan telah berakhir.  

Namun mereka serselisih mengenai batas waktunya. Tsauri, 

Ahmad, Ishaq, Syafi‟i dalam qaul jadid-nya, dan Malik dalam salah satu 

riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari 

tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri karena waktu tersebut 

adalah waktu berbuka puasa. Abu Hanifah, Laits, Syafi‟i dalam qaul 
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qadim-nya, dan Maliki di dalam riwayat yang kedua berpendapat bahwa 

waktu wajibnya mulai saat terbitnya fajar pada hari Idul Fitri
18

.  

Adapun syarat wajib bagi zakat fitrah adalah Islam, sudah 

terbenam matahari (mulai tanggal 1 syawal), dan mempunyai kelebihan 

makanan untuk diri dan keluarga. Adapun rukun zakat fitrah adalah niat 

menunaikan zakat fitrah, ada orang yang menunaikan zakat, ada barang 

atau makanan pokok yang dizakati
19

 Pembahasan tentang zakat mal akan 

dibahaskan lebih terperinci dalam pembahasan yang berikutnya. 

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 

Golongan yang berhak menerima zakat (asnaf al-zakat) ada 

delapan sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Taubah ayat 60. Tidak 

ada perbedaan di antara mazhab dalam hal ini. Akan tetapi, antara mazhab 

Hanafi dan Syafi‟i memiliki beberapa perbedaan dalam hal pengertian 

delapan golongan tersebut. Delapan golongan tersebut Allah telah 

berfirman yang berbunyi: 

                         

                      

            

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, 
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 Muhammad Sayyid Sabiq, op.cit., h. 159-161. 
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 Moh Rifai, Moh Zuhri dan Salomo, Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar, 

(Semarang: CV. Toha Putra, t.t), h. 140.  
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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. (Al-Taubah :60).
20

 

 

Delapan golongan yang tercantum dalam ayat diatas adalah; fakir, 

miskin, mualaf, riqab (budak yang akan memerdekakan diri), orang yang 

banyak hutang, sabilillah, ibn sabil dan amil. Adapun delapan golongan 

tersebut akan dijelaskan secara terperinci dibawah ini: 

a. Fakir 

Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai 

harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai 

pekerjaan. Menurut imamiyah dan Imam Malik, fakir adalah orang 

yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan 

keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i dan 

Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari 

kebutuhannya. 

b. Miskin 

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan untuk menutupi 

kebutuhan kebutuhannya, namun belum mencukupi seperti orang yang 

memputuhkan sepuluh tetapi dia hanya mempunyai delapan
21

. 

Menurut Imam Syafi‟i, Imam Hambali, dan Imam Maliki yang disebut 

miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam 
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memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi 

tidak semunya tercukupi
22

. 

c. Amil (panitia zakat atau yang mengurus zakat) 

Menurut Imam Syafi‟i, amilin ialah orang-orang yang diangkat 

untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya yaitu para sa‟i (orang-

orang yang datang ke daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-

petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa 

memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan itu
23

. Pendek kata, 

amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya untuk 

mengumpul zakat dari orang-orang kaya
24

. Termasuk amil zakat 

adalah para penjaga zakat, para pengembala kambing zakat, dan para 

pencatat zakat
25

 

Kelompok ini termasuk termasuk dalam kelompok mustahiq 

yang delapan, setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama 

dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu 

tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Adapun bagian yang 

diberikan kepada amilin dikategorikan sebagai upah dari kerja yang 

dilakukannya. Amil masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang 
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 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (terjemahan Salman Harun dkk), (Jakarta: PT. Pustaka 
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yang kaya
26

. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. 

yang diriwayatkan oleh Abu Said r.a: 

َدكَُة ِمـَِِنٍّ ٕإال مِخَ  ل  إمصَّ يف  وْ اِرٍم، أَ َرُجٍل إْش تََرإىا مباِل، ٔأو ؿَ  وْ ا، أَ ْيَ لَ مَسٍة : ِمَؼاِمٍل ػَ اَل َتِ

َ  ػليو مِ نْيٍ كِ سْ مِ  وْ هللا، أَ  لِ يْ بِ سَ   ا ِمـَِِنٍّ ْنَ ا فَأْٔىَدى مِ ْنَ   ثُُصّدِ

Artinya: “Zakat tidak halal untuk orang kaya, kecuali lima orang amil 

zakat, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, 

orang yang menanggung utang, orang yang ikut perang di 

jalan Allah, dan orang yang miskin yang mendapat zakat lalu 

menghadiahkannya kepada orang kaya”
27

. 

 

d. Muallaf 

Para fiqih telah membagi kelompok muallaf menjadi muallaf 

muslim dan muallaf kafir. Muallaf muslim ada empat kelompok, antara 

lain sebagai berikut:
28

 

1) Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut 

atau teman dari orang-orang kafir. Dengan diberikannya zakat 

mereka, orang-orang kafir itu dapat diharapkan dapat memeluk 

Islam. 

2) Orang-orang muslim yang imannya lemah, tapi dihormati dan 

ditaati oleh kaumnya. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, 

keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta 

mau saling menasihati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain 

sebagainya. 
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 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat 
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3) Kelompok muslimin yang berada di perbatasan negeri musuh. 

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka 

gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh 

menyerang negeri Islam. 

4) Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil 

zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali 

melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut. 

Adapun muallaf kafir ada dua kelompok, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Orang yang diharapkan keimanannya dengan pemberian zakat 

kepadanya. 

2) Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk 

terhadap Islam. Namun ketika diberikan hadiah, dapat diharapkan 

mereka menahan tindakan buruknya tersebut. 

e. Riqab 

Riqab adalah budak muslim. Budak di sini mencakup budak 

mukatab
29

. Harta zakat dapat diberikan kepada budak mukatab agar 

dapat menebus dirinya dan dapat digunakan untuk membeli budak lalu 

memerdekakannya
30

. Pada hakikatnya harta tersebut adalah untuk 

orang-orang yang memiliki budak sebagai bayaran atau agar budak 

tersebut dibebaskan dari perbudakan. 

                                                 
29

 Al-Mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat 

membayar sejumlah harta. 
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 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 132. 
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f. Gharimin 

Mereka adalah orang yang menanggung hutang dan belum 

mampu membayarnya. Mereka ada beberapa macam, ada yang 

berutang demi mendamaikan suatu pertikaian, atau menanggung 

hutang orang lain, lalu hartanya habis atau berhutang untuk memenuhi 

kebutuhannya atau untuk suatu maksiat, namun ia telah tobat darinya. 

Mereka semua berhak menerima zakat sekadar yang dapat melunasi 

hutang mereka
31

. 

g. Fi Sabilillah 

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksudkan dengan fi 

sabilillah adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT.. 

Termasuk fi sabilillah ialah para ulama yang bertugas membina kaum 

muslimin dalam urusan agama. Menurut pendapat sebagian ulama, fi 

sabilillah ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi ke medan 

perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah 

adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umarah
32

. 

Kini banyak ulama kontemporer memasukkan kelompok ini 

dalam semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan 

maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga 

pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Ada juga yang 

memasukkan mereka yang pergi menuntut ilmu agama Islam. Dengan 
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alasan fi sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas 

yang mengatur menuju jalan dari keridhaan Allah
33

. 

h. Ibnu Sabil 

Para ulama telah bersepakat bahwa seorang musafir yang jauh 

dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekadar yang dapat 

membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. 

Namun, para ulama menyaratkan perjalanan yang dilakukan itu 

perjalanan dalam rangka taat kepada syara‟ dan bukan untuk maksiat
34

. 

 

B. Zakat Mal 

1. Pengertian Zakat Mal 

Zakat Mal terdiri dari dua kata yang digabungkan iaitu zakat dan 

mal, masing-masing mempunyai pengertian yang tersendiri. Kata zakat 

berasal dari Bahasa Arab yang mana pengertiannya telah dibahas sebelum 

ini. Kata mal (مال) pula berarti harta.  

Menurut Mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali manfaat-manfaat 

termasuk مال (harta) menurut mereka yang penting bukanlah dapat 

dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Dengan 

demikian jelaslah bahwa zakat mal adalah zakat harta yang wajib 

dikeluarkan oleh muzakki yang mencakup harta (kekayaan) yang dimiliki 

secara penuh, sampai kepada nishabnya dan haulnya yang telah ditentukan 

menurut syara‟ berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-
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buahan, biji-bijian, dan barang perniagaan kepada mustahiq zakat yang 

telah ditentukan dalam Al-Quran
35

. 

2. Dasar Hukum Zakat Mal 

Ditunaikan zakat mal bagi orang Islam merupakan hal yang wajib 

hukumnya. Beberapa dasar hukum zakat mal yang diangkat oleh ulama 

adalah sebagai berikut: 

                           

           

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

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui. (Al-Taubah 9 :103)
36

 

 

                          

                     

                           

                      

                 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar 

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-

benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang 
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 T.M Hasbi Al-Shiddiqie, Pedoman Zakat, Cet- 5, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 

h. 30. 
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yang menyimpan 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". (Al-Taubah 9 : 34-35).
37

 

                           

     m                 

               

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 dikalungkan 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. (Ali 

„Imran : 180).
38

 

 

Dan banyak lagi firman Allah yang berkaitan dengan zakat mal. 

Seterusnya dasar hukum yang diambil dari hadits Rasulullah saw. adalah 

sebagai berikut: 

Anas r.a. berkata, “seorang dari Bani Tamim mendatangi 

Rasulullah saw., lalu berkata, „Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

memiliki harta yang banyak, keluarga dan tamu-tamu. Katakanlah 

kepadaku, apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan 

hartaku‟. Rasulullah saw. bersabda: 
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ائِلِ  كَة ِمن ماَل فٕاّنا ُطيَْرٌة ثَُطيُِّرَك وثصل ٔأكِرًبءَك وثؼرف حق إملسَكنِي وإلَار وإمسَّ ِرُج إمزَّ  .ُُتْ

Artinya: “Engkau keluarkan zakat hartamu karena harta itu 

menyucikanmu, engkau mempererat tali kerabatmu, dan engkau 

mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang-orang yang 

meminta”
39

. 

 

 Jabir r.a. meriwayatkan bahwa seorang telah bertanya kepada 

Rasulullah SAW., „Apa pendapatmu jika seseorang telah menunaikan 

zakat hartanya?‟ Baginda menjawab: 

ه.أٔ ن مَ   دَّى َزَكة ماِل َذَىَب غنو َش 

Artinya: “Barangsiapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya 

telah hilang darinya”
40

. 

 

3. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati 

Islam menetapkan zakat emas, perak, tanaman, buah-buahan, 

perniagaan, hewan ternak, barang tambang, dan barang terpendam
41

. 

Penjelasannya sebagaimana berikut: 

a. Emas dan Perak: 

Para ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan 

zakatnya, baik keduanya dibentuk maupun tidak misalnya berbentuk 

lempengan, serpihan, bejana dan perhiasan mulia. Perhiasan tersebut 

dihitung menurut timbangannya, bukan menurut harga setelah 
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keduanya dibentuk
42

. Berkaitan dengan zakat emas dan perak, Allah 

SWT. berfirman: 

                          

                   

                            

                           

                 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani 

benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan 

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 

orang-orang yang menyimpan 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". (Al-Taubah 9 : 34-35).
43

 

 

Harta yang dikeluarkan adalah 2,5% dari semua emas atau 

perak tersebut yang dimiliki ketika sudah mencapai nishab dan haul 

(satu tahun). Adapun nishab dari emas adalah dua puluh dinar
44

. 

Nishab bagi perak pula adalah dua ratus dirham.  
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Adapaun dalam hal menggabungkan emas dan perak, menurut 

mayoritas ulama (selain Syafi‟iyyah), salah satu dari emas perak 

digabungkan dengan yang lain dalam penyempurnaan nishab. Emas 

digabungkan dengan perak, begitu sebaliknya berdasarkan harga. 

Sebab, tujuannya dan zakatnya sama. Kedua-duanya satu jenis
45

. 

Adapun menurut Syafi‟iyyah, salah satu dari emas dan perak 

tidak bisa digabungkan dengan yang lain
46

. Dalam kitab Fiqih Sunnah, 

ini tidak perlu dilakukan. Sebagaimana jika seseorang memiliki emas 

dan perak yang kedua-kuanya kurang dari nishab, maka dia tidak perlu 

menggabungkan keduanya agar mencapai nishab. Ini karena kedua 

barang tersebut berbeda jenisnya sehingga secara hukum ia tidak dapat 

digabungkan
47

. 

b. Tanaman dan buah-buahan 

Para fuqaha sepakat atas kewajiban zakat pada tanaman dan 

buah-buahan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam jenis tanaman 

dan buah apa saja yang dizakatkan. Imam Al-Hasan Al-Bashri, Imam 

Sufyan Al-Tsauri, dan Imam Sya‟bi berpendapat bahwa zakat tanaman 

dan buah-buahan hanya pada yang disebutkan secara tegas oleh syariat, 

seperti gandum, padi, biji-bijian, kurma, dan anggur, selain dari itu 

tidak dizakati. 
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Imam Al-Syafi;i berpendapat bahwa hasil bumi wajib dizakati 

dengan syarat sebagai makanan pokok dan dapat disimpan, serta 

ditanam oleh manusia seperti padi dan gandum. Sementara tidak wajib 

zakat pada sayur-sayuran. Maka tidak ada zakat pada semangka, 

jambu, durian, sayur-sayuran, dan lainnya, kecuali jika ianya 

diperdagangkan, maka masuknya ke zakat tijarah. 

Nishabnya adalah jika sudah mencapai 5 wasaq, tepatnya sama 

dengan 647kg
48

. Jika hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya 

adalah yang jenis tadah hujan, maka wajib padanya 10%, sedangkan 

jika pertanian atau yang diairi dengan alat atau yang sejenisnya, maka 

wajib padanya 5% saja. 

c. Barang dagangan 

Barang dagangan adalah segala macam barang, selain emas dan 

perak, berupa barang bergerak dan tetap, hewan, pertanian, pakaian, 

perkakas, mutiara, dan lainnya yang dimaksudkan dalam perdagangan. 

Dengan kata lain, barang dagangan adalah segala sesuatu yang 

dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. Abu Dzar r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad 

SAW. bersabda: 

 ِل َصَدكَُُتا ويف إمـَََن َصَدكَُُتا ويف إمبَلَِر ويف إمََبَّ صدكُتا.يف إإلبِ 
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 Abu Malik Kamal, Ensiklopedi Fiqh Wanita, Jil I, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 

h. 427. 
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Artinya: “Unta wajib dizakati, kambing wajib dizakati, sapi wajib 

dizakati, dan bahan pakaian (yang diperjualbelikan) wajib 

dizakati”
49

. 

 

d. Binatang Ternak 

Ada hadits-hadits shahih yang menjelaskan kewajiban zakat 

unta, sapi, dan kambing. Kaum muslimin telah sepakat mengamalkan 

kewajiban ini. Jika seseorang memiliki hewan penternakan, maka 

mereka wajib mengeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat berikut: 

1) Mencapai nishab 

2) Sampai haul (satu tahun) 

3) Merupakan binatang ternak yang digembala, artinya hewan ternak 

tersebut digembalakan selama satu tahun lebih, dengan mencari 

rumput sendiri, maka yang dominan yang ada di dalam kandang, 

maka tidak wajib dizakati. 

Mayoritas ulama mensyaratkan zakat hewan ternak dengan 

syarat di atas. Tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal itu, 

kecuali Imam Malik dan Laits karena keduanya mewajibkan zakat 

hewan ternak secara mutlak, baik hewan yang makanannya didapat 

dengan cara digembalakan maupun diberi makan, baik hewan yang 

digunakan untuk kerja maupun tidak digunakan untuk kerja. 

Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah dan 

Ahmad. Adapun menurut Imam Al-Syafi‟i, jika hewan ternak diberi 

makan dengan kadar yang sederhananya hewan itu dapat bertahan 
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hidup tanpa makan tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika 

hewan itu tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan tersebut, maka 

tidak wajib dikeluarkan zakatnya
50

. Adapun penjelasan lebih detail 

tentang pembagian zakat untuk unta, sapi dan kambing adalah seperti 

berikut: 

1) Zakat unta 

Yang termasuk dalam kategori unta disini adalah jantan dan 

betina, besar dan kecil karena yang kecil diikutkan kepada yang 

besar, dan menurut jumhur ulama‟ unta merumput sendiri. Adapun 

nishab bagi unta adalah lima ekor, maka sekiranya kurang dari itu 

tidak diwajibkan zakat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW.: 

 َ   نَ س ذود مِ ََْ  نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ  َس يْ م
إ
ةٌ كَ دَ صَ  لِ بِ إاْل

51
 

Artinya: Dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada unta yang 

kurang dari lima ekor. 

 

 Kemudian dengan bertambahnya lima ekor dari jumlah 

nishab tersebut maka akan bertambah lagi kadar zakatnya begitulah 

seterusnya. Jika jumlahnya sudah mencapai 25 ekor keatas beda 

lagi kadar zakatnya. Penjelasannya seperti berikut: 
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Jumlah 

Unta 
Kadar Zakat Yang Dikeluarkan Umur 

5-9 ekor 

Seekor kambing jantan/betina; 

Atau 
2 tahun 

Seekor biri-birir jantan/betina 1 tahun 

10-14 ekor 

2ekor kambing jantan/betina; 

Atau 
2 tahun 

2 ekor biri-biri jantan/ betina 1 tahun 

15-19 ekor 

3 ekor kambing jantan/betina; 

Atau 
2 tahun 

2 ekor biri-biri jantan/betina 2 tahun 

20-24 ekor 

4 ekor kambing jantan/betina; 

Atau 
2 tahun 

4 ekor biri-biri jantan/betina 1 tahun 

25-35 ekor Seekor unta betina 1 tahun 

36-45 ekor Seekor unta betina 2 tahun 

46-60 ekor Seekor unta betina 3 tahun 

61-75 ekor Seekor unta betina 4 tahun 

76-90 ekor 2 ekor unta betina 2 tahun 

91-120 ekor 2 ekor unta betina 2 tahun 

121-130 ekor 3 ekor unta betina 2 tahun 

 

Pertambahan zakat unta selepas itu mengikut gandaan berikut
52

 : 

 Setiap 40 ekor : Tambahan seekor unta betina berusia 2 tahun. 

 Setiap 50 ekor : Tambahan seekor unta betina berusia 3 tahun. 

2) Zakat Sapi 

Jumhur ulama berpendapat bahwa nishab zakat sapi itu 

adalah tiga puluh ekor, Al-Thabari berpendapat lima puluh ekor, 

Ibnu Al-Musayyab, Laits dan Abu Qilabah berpendapat bahwa 

nishab sapi itu sama dengan nishab unta, yakni lima ekor, dan ada 
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pula berpendapat sepuluh ekor
53

. Kadar zakat sapi yang wajib 

dizakati adalah sebagaimana berikut: 

Jumlah Sapi Kadar Zakat Yang Dikeluarkan Umur 

30-39 ekor Seekor lembu jantan 1 tahun 

40-59 ekor Seekor lembu betina 2 tahun 

60-69 ekor 2 ekor lembu jantan 1 tahun 

70-79 ekor 
Seekor lembu jantan; dan 1 tahun 

Seekor lembu betina 2 tahun 

80 ekor 2 ekor lembu betina 2 tahun 

90 ekor 3 ekor lembu jantan 1 tahun 

100 ekor 
2 ekor lembu jantan; dan 1 tahun 

Seekor lembu betina 2 tahun 

110 ekor 
Seekor lembu jantan; dan 1 tahun 

2 ekor lembu betina 2 tahun 

120 ekor 
4 ekor lembu jantan; dan 

3 ekor lembu betina 

1 tahun 

2 tahun 

 

Demikian seterusnya, setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya 

satu ekor sapi jantan berumur 1 tahun. Setiap empat puluh ekor, 

maka zakatnya satu ekor sapi betina yang berusia dua tahun
54

. 

3) Zakat Kambing 

Nishab bagi kambing adalah 40 ekor, maka sekiranya 

belum sampai kepada nishab itu maka tidak diwajibkan berzakat. 

Adapun kadar zakat yang perlu dikeluarkan sebagaimana berikut: 
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Jumlah 

Kambing 
Kadar Zakat Yang Dikeluarkan Umur 

40-120 ekor 

Seekor kambing jantan/betina 

Atau 
2 tahun 

Seekor biri-biri jantan/betina 1 tahun 

121-200 ekor 

2 ekor kambing jantan/betina 

Atau 
2 tahun 

2 ekor biri-biri jantan/ betina 1 tahun 

201-399 ekor 

3 ekor kambing jantan/betina 

Atau 
2 tahun 

3 ekor biri-biri jantan/betina 1 tahun 

400 ekor 

4 ekor kambing jantan/betina 

Atau 
2 tahun 

4 ekor biri-biri jantan/betina 1 tahun 

 

 Setiap pertambahan 100 ekor kambing, tambahan seekor 

kambing jantan atau betina yang berusia 2 tahun atau seekor biri-

biri jantan atau betina yang berusia 1 tahun
55

. 

4. Tujuan dan Hikmah Zakat Mal 

Segala sesuatu di atas muka bumi ini yang telah ditetapkan oleh 

Allah SWT. tidak akan lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di 

dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun 

Islam yang ketiga, tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah bagi 

kehidupan manusia. 

Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat 

memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun ekonomi. 

Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri, tujuan zakat adalah untuk 
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mencapai kesejahteraan masyarakat
56

. Antara hikmah diwajibkan zakat 

ialah: 

a. Satu cara pengabdian diri kepada Allah SWT. dengan cara 

mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain yang 

kurang bernasib baik. 

b. Membersihkan perasaan dendam dan hasad dengki orang fakir miskin 

terhadap golongan berada. 

c. Melenyapkan sikap cinta akan harta, bakhil, dan kedekut
57

. 

d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam. 

e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 

f. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang
58

. 

Muhammad Abdul Manan menambahkan bahwa zakat adalah 

proses dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, 

sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis 

ketamakan dan keserakahan, dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai 

alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari 

masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawab sosial.  

Dalam bidang ekonomi pula, zakat mencegah penumpukan 

kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan 
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memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum menjadi sangat 

berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib 

kaum muslimin untuk perbendaharaan agama
59

. 

 

C. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Membayar Zakat Mal Orang yang 

Sudah Meninggal Dunia 

Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah hukum membayar 

zakat mal orang yang sudah meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafiah, 

zakat gugur akibat kematian, kecuali jika si mayit telah berwasiat untuk 

menunaikannya, maka harus dikeluarkan 1/3 harta peninggalannya dibagi 

dengan wasiat-wasiat yang lain. Jika dia tidak berwasiat maka kewajiban 

zakatnya gugur
60

. Dengan demikian, hal yang dapat menggugurkan zakat 

menurut Mazhab Hanafiah ada tiga: kematian orang yang berkewajiban 

mengeluarkan zakat tanpa ada wasiat, murtad, dan hilangnya nisab setelah 

haul sebelum dan sesudah memungkinkan melaksanakannya. Ini karena 

menurut mereka zakatnya gugur karena zakat adalah ibadah yang salah satu 

syaratnya adalah niat. Oleh karena itu zakatnya gugur disebabkan kematian 

orang yang wajib menunaikannya, seperti ibadah puasa. 

Menurut Imam Malik, apabila seseorang meninggal dan belum 

menunaikan zakat hartanya, maka diambil dari 1/3 hartanya dan tidak lebih 

dari itu. Penunaian zakat hartanya itu didahulukan daripada memenuhi 
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wasiatnya, karena menurutnya bahwa penunaian zakat itu sama dengan 

melunasi utang. Oleh karena itu, harus didahulukan daripada memenuhi 

wasiatnya. Demikian ini, jika si mayit telah mewasiatkannya. Jika ia tidak 

berwasiat, lalu keluarganya melakukan itu, maka itu lebih baik, dan jika 

keluarganya tidak melakukan itu, maka tidak wajib atas mereka
61

. 

Menurut Imam Syafi‟i, apabila seseorang meninggal dunia dan 

hartanya belum dizakati, sementara ia masih punya hutang dan ia juga 

memberi wasiat (kepada orang lain), maka yang paling didahulukan adalah 

pembayaran zakat dari hartanya sebelum pembayaran utang dan pembagian 

warisan serta penunaian wasiat. Malah menurut pendapatnya, apabila 

seseorang meninggal sementara hartanya belum sampai haul, kemudian 

sebelum harta tersebut dibagi-bagikan ternyata haul-nya telah sampai, maka 

dalam keadaan seperti ini harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya terlebih 

dahulu, baru setelah itu dibagikan kepada ahli waris atau ditunaikan 

wasiatnya
62

. Begitu juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.  

Selanjutnya Imam Nawawi ada mempertegaskan pendapat Imam 

Syafi‟i di dalam kitabnya al-Majmu‟ Syarah al-Muhazzab, dimana disebutkan 

tidaklah gugur kewajiban zakat dengan sebab meninggalnya. Ini karena yang 

menjadi patokan kewajiban zakat adalah kadar dari hartanya, cukup haul dan 

nishab maka wajib dizakati. Pandangan Syafi‟iyyah dalam pembayaran zakat 
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dari harta peninggalan si mayit bertujuan kepada jalur ketauhidan dan aqidah 

seseorang terhadap Tuhannya tidak hanya semasa hidup manusia tetapi juga 

sampai ke masa setelah ajal. 

Menurut pendapat Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur, 

ianya diambil dari harta pokok yang ditinggalkan si mati. Sebagian ulama 

berpendapat harus dizakati walau sisa sepertiga harta tidak mencukupi batas 

untuk zakat (dengan cara kembali menggabungkan dengan harta pokok. 

Sebagian ulama berpendapat zakatnya harus diambil dari sepertiga harta 

peninggalannya, dan jika tidak mencukupi maka tidak perlu dizakati
63

. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah membaca, memahami, mengkaji, dan melihat dimana titik 

persamaan dan perbedaan pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang 

hukum mengeluarkan zakat mal bagi orang yang meninggal dunia, maka 

penulis dapat menyimpulkan: 

1. Menurut Al-Sarkhasi seseorang meninggal dunia dan memiliki kewajiban 

zakal mal yang belum dibayar, zakat mal tersebut gugur karena 

kematiannya kecuali jika dia berwasiat maka diambil dari 1/3 hartanya. 

Sedangkan menurut Ibnu Hazm zakat mal tersebut dianggap sebagai 

hutang kepada Allah yang belum terlunasi maka perlu dikeluarkan dari 

harta pokoknya sebelum pembagian wasiat yang lain dan pembagian harta 

waris 

2. Dalil yang digunakan oleh Al-Sarkhasi melalui metode ra‟yu bahwa zakat 

mal adalah ibadah yang memerlukan kepada niat selanjutnya hadis yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang bertanya 

kepada Rasulullah tentang haji ayahnya. Selanjutnya dikuatkan dengan 

dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 181. Sedangkan Ibnu Hazm 

menggunakan dalil Al-Quran Surah Al-Nisa‟ ayat 11 dan dikuatkan 

dengan dalil hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang 

laki-laki yang bertanyakan kepada Rasulullah tentang puasa ibunya. 
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3. Setelah diteliti perbedaan pendapat keduanya, dan melihat alasan yang 

digunakan, penulis condong memilih pendapat Ibnu Hazm, ini karena 

alasan yang digunakan lebih tepat dan dapat mendatangkan manfaat 

sehingga kewajiban membayar zakat mal tidak diambil mudah.  

 

B. Saran 

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran antaranya: 

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam, para asatizah agar lebih peka dan 

mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama‟ dan mencari jalan terbaik 

untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih 

mendalam bagi umat Islam tentang hukum mengeluarkan zakat mal bagi 

orang yang sudah meninggal dunia, karena hal-hal ini amat perlu 

dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat supaya tidak salah dalam 

memahaminya karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. 

3. Dengan terjadinya ikhtilaf (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, 

dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para imam dalam 

menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka 

seluruhnya berada dalam petunjuk Allah swt. dan mengharapkan redhaNya 

semata. 

4. Akhirnya, penulis sadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 

kekurangan, baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Maka 
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dari itu, sangatlah dibutuhkan kritikan dan saran yang membangun dari 

pembaca agar penulisan skripsi di lain kesempatan bisa jauh lebih baik.
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