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Berzakat
Membawa Berkat

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Sekalian...
Saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian,
agar marilah kita sama-sama bertaqwa kepada Allah s.w.t dan
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bersegera mendapatkan keampunan-Nya sebagai jalan ke syurga
yang luasnya seperti keluasan tujuh petala langit dan bumi.
Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 133:

Maksudnya: “Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amalamal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu,
dan (mendapat) syurga yang bidangnya seluas segala langit dan
bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.”
( QS Ali-Imran(3): 133 )

Kaum Muslimin Yang Dikasihi Sekalian...
Dalam kesempatan pada kali ini, mimbar Jumaat akan
membicarakan khutbah bertajuk “ BERZAKAT MEMBAWA
BERKAT. ”
Allah s.w.t mengurniakan akal untuk manusia berfikir mengenai
kelangsungan hidup mereka, bagaimana memperolehi rezeki,
berteduh dari panas mentari dan dinginnya hujan, mencari
makanan untuk mengatasi kelaparan serta bekerja keras untuk
mendapatkan wang dan harta kekayaan.
Namun, dalam menjalani kehidupan dan mencari nafkah serta
mengejar kemewahan, manusia sering alpa untuk mendapatkan
keberkatan dalam setiap detik kehidupannya, dalam sesuap
makanan yang dicarinya dan dalam segenggam harta kekayaan
yang dimilikinya. Justeru itu, sebagai Sang Pencipta, Allah s.w.t
telah mengirimkan pesanan-pesanan berupa perintah sama ada
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berbentuk suruhan ataupun larangan menerusi kalam suci yang
diabadikan-Nya di dalam al-Quran al-Karim.

Kaum Muslimin Yang Sama-Sama Berbahagia...
Salah satu daripada perintah tersebut adalah kewajipan
mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki meskipun, ianya
diperolehi hasil dari titik peluh dan penat lelah kita sendiri.
Mengeluarkan zakat, infak dan bersedekah merupakan ibadah
yang amat signifikan dalam ajaran Islam.
Islam telah menawarkan sistem zakat, dimana setiap hasil
pendapatan, dan harta kekayaan yang dimiliki, dibersihkan
terlebih dahulu dari sebarang perkara syubhah dan kekotoran
sewaktu memperolehinya, iaitu dengan menyerahkan hak-hak
tertentu dalam harta tersebut kepada golongan atau asnaf yang
berhak menerimanya. Allah s.w.t berfirman dalam surah alBaqarah ayat 267:

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman! Belanjakanlah
(zakatkanlah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baikbaik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk
daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian
zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil
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yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan
memejamkan mata padanya. dan ketahuilah, Sesungguhnya
Allah Maha Kaya, Lagi Sentiasa Terpuji.”
( QS al-Baqarah (2): 267 )

Kaum Muslimin Yang Sama-Sama Berbahagia...
Mentaati dan melaksanakan perintah berzakat merupakan satu
kepatuhan dan sebagai bukti mensyukuri nikmat yang Allah
anugerahkan kepada kita. Ini sejajar dengan matlamat Allah
mengurniakan harta kekayaan kepada manusia iaitu sebagai wahana untuk mencapai keredhaan-Nya. Malah, dengan mentaati
perintah tersebut, usaha kita akan diberkati-Nya dan harta benda kita akan dilipatgandakan-Nya lagi. Allah s.w.t berfirman:

Maksudnya: “Perbandingan orang-orang yang membelanjakan
(berzakat) harta benda mereka pada jalan Allah adalah seperti
sebiji benih yang tumbuh mencambahkan tujuh tangkai, dimana
pada setiap tangkai itu pula mempunyai seratus biji benih. Dan
(ketahuilah) Allah itu melipatgandakan ganjaran pahala bagi
barang siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah itu Maha Luas
Kurniaan- Nya Lagi Maha Mengetahui.”
( QS al-Baqarah (2): 261 )

Himpunan Teks Khutbah Jumaat Berkaitan Ibadah Zakat

21

Kaum Muslimin Yang Dikasihi Sekalian...
Sebenarnya harta kekayaan yang kita miliki itu adalah amanah
Allah. Dengan kata lain setiap rezeki yang diperolehi, meskipun
atas usaha dan penat lelah kita, bukanlah menjadi milik mutlak
diri kita sendiri. Ini adalah kerana dalam harta tersebut terdapat
hak untuk isteri, anak-anak, kaum kerabat dan jiran tetangga
yang memerlukan pertolongan, fakir miskin yang mengharapkan
belas dan ihsan. Firman Allah dalam surah al-Zaariyaat,
ayat 19:

Maksudnya: “Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian
yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada memintaminta).”
( QS al-Zaariyaat (51):19 )

Sungguhpun demikian, Islam tidak menghalang umatnya menjadi
hartawan. Ini terbukti dengan adanya dorongan kepada umat
Islam agar bekerja keras mencari rezeki meskipun mengetahui
kedatangan hari kiamat pada keesokan harinya. Tetapi, dengan
harta kekayaan yang kita miliki, jangan pula kita kikir dan bakhil,
justeru mereka-reka pelbagai dalih dan alasan untuk mengelak
dari melaksanakan perintah tersebut. Firman Allah dalam surah
Ali-Imran ayat 180:
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Maksudnya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil
dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka
dari kemurahan-Nya (menyangka bahawa keadaan bakhilnya
itu) baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka.
Mereka akan dikalungkan (diseksa) dengan apa yang mereka
bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak
milik segala warisan (isi) langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah
Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu
kerjakan.”
( QS Ali-Imran (3):180 )

