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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan penelitian tentang pendapat Ibnu Taimiyah tentang

memberikan zakat kepada orang tua, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ibnu Taimiyah adalah ulama Mazhab hambali (pengikut Imam Ahmad bin

Hanbal), yang mempunyai Metode Istinbat sebagai berikut :

a. Al-Qur’an

b. Sunnah

c. Para Salafussholeh (Ijma’ Shohabah)

d. Qiyas (jika dalam keadaan terpaksa, dan hanya dalam

persoalan empiris)

2. Ibnu Taimiyah memfatwakan dalam kitab Majmu’ al-Fatawa tentang

kebolehan seorang anak memberikan zakat kepada orang tua keatas,  tetapi

Ibnu Taimiyah memberikan pembatasan (Qoyyid) berkaitan dengan

pemberian itu, yakni kepada orang tua atau kepada anak yang tidak lagi

ditanggung nafkahnya, jika mereka termasuk orang yang terlilit utang, budak

mukatab (budak yang ingin merdeka dan perlu tebusan) atau ingin berperang

di jalan Allah. Atau orang tua dan anak tadi itu miskin dan ia tidak

bertanggung jawab sama sekali dalam memberi nafkah pada mereka.

Kebolehan ini didasarkan pada hadits Salman bin Amir dan hadits dari

Abi Yazid. Sedangkan anak dan orang tua yang nafkahnya menjadi menjadi
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tanggungan anak atau sebaliknya, maka memberikan zakat kepada mereka

tidak diperbolehkan, karena sama artinya dengan membayar zakat kepada diri

sendiri.

3. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Jumhur Ulama Syafi’i dan Maliki serta

Ulama Mutaakhirin seperti Yusuf Qordhawi melerang  memberikan zakat

kepada orang tua dan atau sebaliknya, karena ada jalan lain yang juga dapat

ditempuh anak  untuk memuliakan orang tua seperti infaq dan shadaqah.

Dalil yang dipergunakan ulama yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah

Amru bin Syu’aib dan surat at- Taubah ayat 60. Ulama ini berpendapat bahwa

pembagian dan pemberian zakat telah diatur dengan tegas dan jelas bahwa

dalam asnaf yang delapan tidak terdapat orang tua atau anak sebagai

mustahik.

B. Saran

Penelitian ini masih memerlukan banyak masukan dan kritikan yang

konstruktif, terutama dalam hal input bahan-bahan referensi. Oleh karena itu

penulis menerima masukan dan arahan demi sempurnanya penelitian ini.

Kepada pihak yang berbeda pendapat dalam persoalan hukum Islam,

seyogyanya melakukan penelitian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga

pertentangan yang destruktif dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana.


