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ِ ِ ِ
ِاَ ْْلم ُد ِه
ِِ
ِ
ِّ ّلِل ر
،ْي
َ ْ ْي َوالَ ُع ْد َوا َن إِاله َعلَى الظهالم
َ ْ ْي َوالْ َعاقبَةُ للْ ُمتهق
َ ْ ب الْ َعالَم
َْ
َ
ك لَوُ َش َه َاد ًة تُْن ِجى قَائِلَ َها ِم ْن
أَ ْش َه ُد أَ ْن اله إ ٰلوَ إِاله ه
َ ْاّلِلُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري
ِ
ص ِّل
َ  اَلله ُه هم،َُع َذاب النها ِر َوأَ ْش َه ُد أَ هن َسيِّ َد ََن َونَبِيِّنَا ُُمَ هم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
ٍ وسلِّم وَب ِرْك علَ ٰى ِسيِ ِد ََن ُُم هم ٍد وعلَ ٰى اٰلِِو وأَصحابِِو والتهابِعِْي ََلم ِبِِحس
ان
َ َ َ ّ َ ََ ْ َ َ
َْ َ
َ ْ ُْ َ ْ
.إِ َ يَ ْوِ ال ِّديْ ِن
.اّلِلِ َ َق ْد َ َاا الْ ُمته ُق ْو َن
 َيَا أَي َها الْ ُم ْ ِمنُ ْو َن أ ُْو ِصْي ُ ْم َوإِ ه َ بِتَ ْق َو ه،أَهما بَ ْع ُد
ِ
.ْي
اّلِلَ َو ْاعلَ ُم ْوا أَ هن ه
َواته ُقواْ ه
َ ْ اّلِلَ َم َ الْ ُمتهق
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 laranganNya agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah s.w.t
berfirman:

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
            
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 ibadatibadat yang lain bertujuan menguji sejauhmana keimanan dan kepatuhan kita
kepada Allah s.w.t, namun disebalik itu terkandung pula dengan 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.
Pertama : Ibadah Zakat, adalah berperanan untuk mensucikan harta daripada
hak orang lain, serta menjadi penyubur kepada harta tersebut untuk terus
berkembang dan bertambah dengan penuh keberkatan.
Satu perkara yang sering kali kita tersalah anggap ketika ingin mengeluarkan
zakat dari harta kita, kita merasakan, harta kita itu akan berkurangan, tetapi
perlu kita sedari bahawa,

harta itu, bukan hak mutlak kita, ia hanyalah
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anugerah Allah yang dititipkan kepada kita untuk diserahkan kepada pemilik
yang berhak menerimanya. Oleh itu, kita tidak perlu bimbang untuk mematuhi
perintah

Allah,

melaksanakan

ibadah

zakat,

kerana

Allah

pasti

akan

menggantinya dengan lebih baik dan berlipat kali ganda jumlahnya nanti.
Keadaan ini jelas seperti Firman Allah s.w.t, dalam surah Yunus ayat 55;

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
              
  
Maksudnya:
“Ingatlah! Sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah
kepunyaan Allah. Awaslah! Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
(QS Yunus [10] : 55)
Dalam pada itu, Allah s.w.t juga menegaskan bahawa, segala apa yang ada di
alam ini, yang menjadi sumber kekayaan kepada manusia, bukan hanya terjadi
begitu sahaja, malah kesemua yang ada ini, sengaja dicipta oleh Allah s.w.t
untuk digunakan oleh manusia bagi mencapai matlamat penciptaan-Nya di dunia
ini. Perkara ini dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah ayat 29;

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
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Maksudnya:
”Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi,
kemudian ia menuju dengan kehendak-Nya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu
dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia Maha Mengetahui akan tiaptiap sesuatu.”
(QS al-Baqarah [2] : 29)
Allah s.w.t juga bukan setakat menjadikan segala keperluan manusia untuk
hidup di dunia ini, malah menundukkan segala apa yang ada itu untuk
dimanfaatkan oleh manusia, seperti mana yang diingatkan oleh Allah s.w.t
kepada kita pada surah al-Jaatsiyyah ayat 13;

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
             
   
Maksudnya:
“Dan ia memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, segala yang ada di
langit dan yang ada di bumi (sebagai rahmat pemberian) daripada-Nya,
sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan
kemurahan dan kekuasaan-Nya) bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti.”
(QS al-Jaatsiyyah [45] : 13)
Sidang Jemaah yang dirahmati Allah…..
Lantaran itu, anggapan, ibadah zakat ini akan mengurangkan harta orang yang
mengeluarkannya, adalah tidak benar sama sekali, malah perasaan itu adalah
sebenarnya dicernakan oleh perasaan bakhil, perasaan tamak dan perasaan
hasad dengki yang disuburkan oleh syaitan laknatullah. Malah, hakikatnya,
apabila kita mengeluarkan zakat, akan menambahkan rasa syukur kita kepada
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Allah, akan meningkatkan rasa tawadhu kita kepada Allah dan akan
meningkatkan keyakinan kepada timbunan sumber kekayaan yang Allah sediakan
untuk kita manusia. Perasaan yakin seperti ini akan menambahkan lagi
kesungguhan kita mencari rezeki dengan lebih bersungguh-sungguh, dengan
lebih berhati-hati dan dengan lebih tawakkal serta dengan penuh harapan
kepada Allah, tanpa ada sedikitpun rasa putus asa.
Inilah yang dimaksudkan oleh Firman Allah ta‟ala:

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
          
 
Maksudnya:
“Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! jika
kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku kepada kamu, dan demi
sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras".
(QS Ibrahim [14] : 7)
Demikian juga sabda Rasulullah s.a.w,

Maksudnya:

ِ
ِ اا ه
ك
َ َق
َ اّلِلُ أَنْ ْ َ ابْ َن َد َ أُنْ ْ َعلَْي

“Allah berfirman: “Berinfaqlah, wahai anak Adam. Nescaya Aku akan memberi
infaq kepadamu.”
(HR al-Bukhari)
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Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w bersabda,

َوََلْ َيَْنَ ُعوا َاَكا َة أ َْم َواَلِِ ْم إِاله ُمنِ ُعوا الْ َق َْر ِم َن ال هس َم ِاء َولَ ْوالَ الْبَ َهائِ ُم ََلْ َيُْ َُروا

Maksudnya:

“Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka,
melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya
bukan karena binatang-binatang ternak, nescaya mereka tidak diberi hujan.”
(HR Ibnu Majah)
Kaum Muslimin Yang Sama-Sama Berbahagia…..
Hikmah yang kedua : Zakat mensucikan dan membersihkan orang yang berzakat
dari sifat kikir dan bakhil, membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan, serta
membiasakan untuk berderma dan berinfaq di jalan Allah azza wajalla.
Ibadah zakat yang disyariatkan oleh Allah s.w.t berfungsi bukan sahaja sebagai
baja penyubur kepada harta yang dizakatkan tetapi juga sebagai penyuci jiwa
bagi orangyang mengeluarkannya. Menyuci jiwa dan hati seseorang dari sifat
bakhil dan kikir, menyuci jiwa seseorang dari sikap tamak haloba dan terlalu
cintakan harta dengan menjadikannya sebagai matlamat dalam kehidupannya.
Di dalam al-Quran Allah s.w.t banyak kali mengingatkan kita supaya, tidak
tertipu dengan kenikmatan harta kekayaan yang kita perolehi. Seperti firman
Allah s.w.t;

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
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Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh (urusan)
harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah (dengan
menjalankan perintah-Nya). dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan demikian,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”
(QS al-Munaafiqun [63] : 9)
Kecintaan kepada harta ini memungkinkan kita terjerumus kepada kemusnahan,
iaitu; kita akan lalai melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah
kepada kita di dunia ini. Sehinggakan kita ingkar perintah Allah untuk
mengeluarkan

zakat

kerana

khuatir

harta

kekayaan

yang

kita

miliki

berkurangan. Allah s.w.t menggambarkan golongan seperti ini, sebagai golongan
yang sangat mencintai harta sehingga mata hatinya buta serta tidak dapat
melihat kebaikan dan manfaatnya, padahal harta kekayaan ini hanyalah sebagai
alat yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk merealisasikan tugasnya
sebagai khalifah Allah di bumi ini.
Allah s.w.t menggambarkan golongan manusia ini, seperti dalam firman-Nya:

ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
    
Maksudnya:
“Dan kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba!.”
(QS al-Fajr [89] : 20)
Kecintaan harta berlebihan ini akan membawa kita kepada melampaui batas.
Manusia

akan sanggup

memakan harta

dan hak orang lain,

menipu,

mengurangkan timbangan kerana hati, dan perasaannya sudah diselimuti oleh
cinta kepada harta yang berlebihan. Allah menggambarkan golongan manusia
seperti ini dalam firman-Nya:
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ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
           
  
Maksudnya:
“Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya dan
sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang
demikian dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak
haloba).”
(QS al-„Aadiyaat [100] : 6-8)
Sidang Jemaah Yang Dirahmati Allah…..
Untuk mengubati jiwa yang diselimuti oleh cinta kepada harta yang keterlaluan
ini, kita perlulah mengikisnya dengan memaksa diri kita untuk mengeluarkan
sedikit harta kesayangan kita itu untuk dijadikan zakat. Zakat dari harta
kekayaan yang kita keluarkan itu, hendaklah kita anggap sebagai ibadah,
sepertimana ibadah solat. Semoga dengan ibadah zakat ini, hati kita akan
kembali segar dan akan sentiasa terdorong melaksanakan segala kebaikan serta
amanah dan yang pastinya harta kekayaan kita akan sentiasa disirami dengan
rahmat dan berkat serta akan bertambah subur jumlah dan kuantitinya.
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ِ َ أَعو ُ َبِ ِ ِمن اللهي
ان الهرِ ْي ِم
ْ َ
ُْ
          
           
        
Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian
dari hasil usaha kamu yang baik-baik, 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 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)

ِ  ونَ َ ع ِِن وإِ ه ُكم ِِبَا ِي ِو ِمن اْآل،اّلِل ِ ولَ ُ م َِبلْ ُقرء ِان الْع ِظي ِم
ت
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ََُب َرَك ه
أَقُ ْو ُا، َوتَ َقبه َل ِم ِّ ِْن َوِمْن ُ ْم تِالََوتَوُ إِنهوُ ُى َو ال هس ِمْي ُ الْ َعلِْي ُم،َوال ِّذ ْك ِر ا ْْلَ ِ ْي ِم
ِ قَوِ ى َذا وأَست ْغ
ِ  ولِسائِِر الْمسلِ ِمْي والْمسلِم،اّلِل الْع ِظيم ِ ولَ ُ م
،ات
ر
ه
َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َْ َ َ ْ
ِ
ِ َ ،ات
ِ
ِ َوالْم ْ ِمنِْي والْم ْ ِمن
.ْي
َ ْ ِاستَ ْغ ُروهُ َيَا َ ْوَا الْ ُم ْستَ ْغ ِريْ َن َوَ ََا َة التهائب
ْ
ُ َ َْ ُ َ
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