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﴾ KHUTBAH 5 ﴿ 

HIKMAH DISEBALIK PENGHAYATAN 

IBADAH ZAKAT (3) 

Dr. Yusof Jasmin @ Joseph Gimbad 

 

 

َاْْلَْمُد ّلِلِهِ َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتهِقْْيَ َواَلُعْدَواَن ِإاله َعَلى الظهاِلِمْْيَ، 
ُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو َشَهاَدًة تُ ْنِجى قَائَِلَها ِمْن  َأْشَهُد أَْن اله إٰلَو ِإاله اّلِله
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو، اَللهُهمه َصلِّ  َعَذاِب النهاِر َوَأْشَهُد أَنه َسيَِّدََن َونَِبيَِّنا ُُمَمه

ٍد َوَعَلٰى ٰالِِو َوَأْصَحاِبِو والتهاِبِعْْيَ ََلُْم ِبِِْحَساٍن  َوَسلِّْم َوََبرِْك َعَلٰى ِسيِِّدََن ُُمَمه
 .ِإَ  يَ ْوِم الدِّْينِ 

َ  بِتَ ْقَو  اّلِلهِ  َ َقْد  َاَا اْلُمت هُقْونَ  . أَمها بَ ْعُد،  َ َيا أَي  َها اْلُمْ ِمنُ ْوَن أُْوِصْيُ ْم َوِإ ه
 .َوات هُقواْ اّلِلهَ َواْعَلُمْوا أَنه اّلِلهَ َمَ  اْلُمتهِقْْيَ 

 

Sidang Jemaah Yang Dirahmati Allah….. 

Terlebih dahulu khatib ingin berwasiat kepada diri sendiri dan para jemaah 

sekalian agar sentiasa meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dengan beramal 

soleh dan mengerjakan segala perintah-Nya serta meninggalkan segala larangan-

Nya agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah s.w.t 

berfirman: 
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 أَُعْوُ  َِبِ  ِمَن اللهْي َاِن الرهِ ْيمِ 
                                

Maksudnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan 

sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan 

beragama Islam.”  

(QS Ali-Imran [3] : 102) 

 

Kaum Muslimin Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah….. 

Dalam kesempatan pada kali ini, mimbar Jumaat akan membicarakan khutbah 

bertajuk “HIKMAH DISEBALIK PENGHAYATAN IBADAH ZAKAT.” 

 

Ibadah zakat, disyariatkan oleh Allah s.w.t kepada kita, sepertimana ibadat-

ibadat yang lain bertujuan menguji sejauhmana keimanan dan kepatuhan kita 

kepada Allah s.w.t, namun disebalik itu terkandung pula di dalamnya hikmah-

hikmah yang memberikan kesejahteraan kepada umat manusia samada di dunia 

ini mahu pun di akhirat kelak.  

 

Untuk kita memahami dan menyedari sejauhmanakah signifikannya ibadah zakat 

ini dalam kehidupan kita, maka marilah kita sama-sama meneliti semula antara 

hikmah-hikmah disebalik penghayatan ibadah zakat ini. 

 

Pertama: Ibadah zakat memperkukuhkan semangat saling memerlukan, saling 

tolong menolong, saling melengkapi, memantapkan semangat persaudaraan 

(ukhuwah). Ibadah zakat juga, mewujudkan semangat kesalingan dalam 

masyarakat. 

 

Ahli masyarakat yang kaya, memerlukan ahli masyarakat yang miskin untuk 

menerima zakat harta mereka, demikian juga yang miskin memerlukan orang 
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kaya untuk membantu mereka mencukupkan keperluan hidup mereka. Semangat 

kesalingan keperluan ini, akan mewujudkan suasana yang harmoni dalam 

masyarakat. Semangat kesalingan keperluan ini, akan menafikan perasaan iri 

hati, akan menafikan perasaan hasad dengki. Ini kerana, orang miskin akan 

sentiasa bersyukur kepada Allah, kerana mendapat rezeki daripada orang kaya 

dan kerana masih ada orang yang boleh membantu menyempurnakan hidup 

mereka. Orang kaya juga sentiasa bersyukur kepada Allah kerana melebihkan 

mereka daripada orang lain. Mereka bersyukur kerana diberi kesempatan oleh 

Allah, memiliki harta kekayaan dan mampu pula melaksanakan ibadat zakat 

sekaligus membolehkan mereka membantu orang miskin mencukupkan 

keperluan hidup mereka.  

 

Keadaan inilah yang disebut dan digambarkan oleh Rasulullah dalam beberapa 

hadisnya, antaranya: Rasulullah s.a.w bersabda: 

َياِن َيُلد  بَ ْعُضُو بَ ْعًضا  اْلُمْ ِمُن لِْلُمْ ِمِن َكاْلبُ ن ْ
Maksudnya: 

“Seorang mukmin terhadap mukmin lain bagaikan sebuah bangunan, 

sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” 

(HR Muslim) 

 

Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w  bersabda pula; 

ِهْم، َمَثُل اْلََْسِد، ِإَ ا اْشَتَ ى  َمَثُل اْلُمْ ِمِنَْي ِف تَ َوادِِّىْم، َوتَ َعاطُِفِهْم، َوتَ رَاُحُِ
 ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َسائُِر اْلََْسِد َِبلسهَهِر َواْْلُمهى

Maksudnya:  

“Perumpamaan kaum mukminin dalam hal kasih-mengasihi, rahmat-merahmati, 

dan cinta-mencintai adalah seperti satu tubuh. Bila suatu anggota tubuh sakit, 

seluruh anggota tubuh (yang lain) akan merasa tidak boleh tidur dan panas”. 

(HR Muslim) 

 



Himpunan Teks Khutbah Jumaat Ibadah Zakat (Edisi Ke-3) 4 

 

Kedua-dua hadis tersebut, menggambarkan bahawa masyarakat Islam yang 

menjadikan ibadah zakat ini sebagai wasilah untuk mensucikan jiwa dan 

membersihkan harta akhirnya akan menjadikan  masyarakat Islam yang kukuh, 

bersatu dan berpadu, ibarat satu badan yang apabila ada bahagian yang  sakit, 

maka kesakitan itu akan dirasai oleh keseluruhan anggota badan. Demikian juga 

halnya keadaan masyarakat yang menjadikan ibadah zakat ini sebagai budaya, 

di mana apa yang dinikmati oleh orang kaya akan juga dirasai oleh orang miskin, 

demikian juga apa yang dirasai oleh orang miskin turut juga diinsafi oleh orang 

kaya. 

 

Manusia yang tidak menundukkan hatinya untuk mengeluarkan zakat, akan 

sentiasa bersifat angkuh, dan merasakan dirinya sentiasa cukup. Orang seperti 

ini tidak akan ada perasaan kesalingan terutama sekali kepada ahli masyarakat 

yang miskin. Dia tidak merasakan orang miskin sebagai rahmat baginya, 

demikian juga dia tidak akanmenyedari bahawa dia menjadi rahmat bagi orang 

miskin, malah dia merasakan orang yang miskin itu sebagai bebanan kepadanya. 

Orang seperti ini, adalah seperti yang digambarkan oleh Allah s.w.t dalam al-

Quran: 

 

 أَُعْوُ  َِبِ  ِمَن اللهْي َاِن الرهِ ْيمِ 
                    

Maksudnya: 

“Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya 

atau yang sewajibnya) dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang 

dihajatinya.” 

 (QS al-„Alaq [96] : 6-7) 
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Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan: 

 أَُعْوُ  َِبِ  ِمَن اللهْي َاِن الرهِ ْيمِ 
                           

             

Maksudnya:  

“Dan kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescaya 

mereka akan melampaui batas di bumi (dengan perbuatan-perbuatan liar 

durjana); akan tetapi Allah menurunkan (rezeki-Nya itu) menurut kadar yang 

tertentu sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya ia mengetahui 

dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya, lagi melihat dengan 

nyata.” 

 (QS al-Syura [42] : 27) 

 

Demikianlah keadaannya, golongan manusia yang kikir ini, dan golongan yang 

tidak menyedari zakat itu sebagai satu ibadahnya kepada Allah, akan sentiasa 

cenderung menjadi orang-orang yang melampaui batas di dunia ini, malah boleh 

menjadi kufur kepada Allah s.w.t. 

 

Sidang Jemaah Yang Dimuliakan Sekalian….. 

Hikmah yang kedua : Ibadah Zakat mewujudkan keseimbangan hidup dalam 

masyarakat. Keseimbangan yang diwujudkan oleh ibadah zakat, bukan sahaja 

dari segi keseimbangan perasaan pemberi dan penerima zakat tetapi juga, 

mewujudkan keseimbangan pengagihan kekayaan dalam masyarakat atau 

dengan kata yang lain, ibadah zakat ini menjadi satu kaedah  dan wasilah untuk 

mengagih kekayaan. Seperti yang dinyatakan oleh al-Quran dalam surah al-

Taubah, bahawa terdapat  lapan asnaf yang berhak menerima zakat.  
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Firman Allah s.w.t: 

 أَُعْوُ  َِبِ  ِمَن اللهْي َاِن الرهِ ْيمِ 
                             

                 

           

Maksudnya:  

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang 

mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak 

memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk 

(dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) 

dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu 

ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, 

lagi Maha Bijaksana.” 

(QS al-Taubah (9): 60). 

 

Jika diperhatikan lapan asnaf tersebut, boleh disimpulkan bahawa, mereka itu 

semuanya adalah kumpulan ahli masyarakat yang bersifat produktif dan sentiasa 

berusaha memajukan diri dengan berdasarkan kepatuhan kepada Allah. 

Kumpulan ini, disyariatkan untuk diberikan bantuan zakat apabila mereka itu 

menemui jalan kesukaran dan kebuntuan untuk mereka meneruskan usaha 

mereka membangunkan diri. Andaikata, kumpulan ini terbangun oleh 

sumbangan zakat, maka bukan sahaja mereka ituakan menjadi penyumbang 

semula kepada pembangunan institusi zakat tetapi juga, mereka akan turut 

serta sebagai pemangkin kepada pembangunan sebuah masyarakat dan negara.  

 

 



Himpunan Teks Khutbah Jumaat Ibadah Zakat (Edisi Ke-3) 7 

 

Sidang jemaah yang dirahmati Allah….. 

Ini lah juga yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t, dalam ingatan-Nya kepada kita 

manusia menerusi surah al-Hasyr: 

 

 أَُعْوُ  َِبِ  ِمَن اللهْي َاِن الرهِ ْيمِ 
                   

Maksudnya:  

“Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan 

kamu.” 

(QS al-Hasyr [59] : 7) 

Ingatan ini adalah supaya kita melaksanakan ibadah zakat agar kekayaan di 

sesebuah negara tidak hanya berkisar di kalangan orang-orang kaya sahaja, 

malah sekiranya diurus dengan sebaiknya dan mematuhi perintah Allah, ia 

mampu menjadi agen pembangun  ekonomi individu dan negara serta menjadi 

pengagih kekayaan dalam masyarakat tanpa sedikitpun mengurangi harta 

penyumbangnya. 

 

Oleh itu dalam kesempatan ini, khatib menyeru kepada kaum muslimin sidang 

jemaah sekalian supaya kita sama-sama menjadikan zakat ini satu budaya dalam 

kehidupan kita. Malah saya mengajak diri saya sendiri dan sidang jemaah 

sekalian supaya kita sentiasa memperkukuh dan memperbaharui niat kita, setiap 

kali memulakan tugas harian dengan memasang niat untuk mengeluarkan zakat 

hasil dari usaha kita itu. Allah s.w.t akan membuka pintu rezeki-Nya kepada kita 

dari pelbagai sudut seperti mana yang dinyatakan oleh Allah s.w.t dalam surah 

al-A'raaf.  
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 أَُعْوُ  َِبِ  ِمَن اللهْي َاِن الرهِ ْيمِ 
                         

                      

Maksudnya:  

“Dan (Tuhan berfirman lagi) sekiranya penduduk negeri-negeri itu,  beriman 

serta  bertakwa, pastilah Kami akan membuka  kepada mereka (pintu 

pengurniaan) yang melimpah-limpah  berkatnya dari langit dan bumi, tetapi 

mereka mendustakan (Rasul  Kami) itu, maka Kami timpakan mereka dengan 

azab disebabkan apa yang mereka usahakan.” 

(QS al-A'raaf [7] : 96)  

 

ُكْم ِبَا ِ ْيِو ِمَن ْاآلَ ِت  ُ ِ ْ َوَلُ ْم َِبْلُقْرَءاِن اْلَعِظْيِم، َونَ َفَعِِن َوِإ ه ََبَرَك اّلِله
ْ َوِمْنُ ْم ِتاَلَوَتُو ِإنهُو ُىَو السهِمْيُ  اْلَعِلْيُم،أَقُ ْوُل  َوالذِّْكِر اْلَِْ ْيِم، َوتَ َقبهَل ِمِنِّ

قَ ْوِ  َىَذا َوَأْستَ ْغِفُر اّلِلهَ اْلَعِظْيَم ِ ْ َوَلُ ْم، َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت، 
 .َواْلُمْ ِمِنْْيَ َواْلُمْ ِمَناِت،  َاْستَ ْغِفُروُه  َ َيا  َ ْوَا اْلُمْستَ ْغِفرِْيَن َوَ  َ َاَة التهائِِبْْيَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


