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َُسْلط اٍنَج ائٍِر.ر ُسْوُلَاللََُِسِئلَ  َِعْند  ُةَح قٍّ ِلم  َك  :  1:َأ يَُّاجِله اِدَأ ْفض ُل؟َف  ق ال 

 “Saat Rasulullah ditanya: jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab: 

Menyatakan kalimah hak pada penguasa yang zalim.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Zakat, (Beirut: t.tp, 1973), 658. 
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ABSTRAK 

Tajudin Heru Cokro, 2015: ANALISIS TERHADAP FATWA YUSUF 

QARDHAWI TENTANG MAKNA ‘FI SABILILLAH’ DALAM QS. AL-

TAUBAUH AYAT 60 MENGENAI MUSTAHIK ZAKAT. 

Ashnaf zakat pada dasarnya telah ditetapkan berdasarkan nash, tetapi hal 

itu masih bersifat mujmal sehingga para ulama menafsirkannya. Hal yang menarik 

adalah tentang ashnaf zakat fi sabilillah. Mayoritas ulama terdahulu memaknai fi 

sabilillah dengan berperang dengan berlandaskan pada banyaknya hadis yang 

mengartikan sabilillah perang. Tetapi ada juga ulama mutaqaddimin yang 

meluaskan makna zakat tapi tanpa mencantumkan istinbat hukumnya. Berbeda 

dengan ulama terdahulu, al-Qardawi yang merupakan ulama kontemporer 

meluaskan makna zakat dan membagi jihad ke dalam berbagai macam, dengan 

mengacu pada hadis dan juga menggunakan qiyas. Ini menjadi daya tarik 

tersendiri bagi penulis untuk meneliti pendapat al-Qardawi. 

Fokus kajian yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah fatwa Yusuf 

Qardhawi dengan rumusan masalah; Bagaimana fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang 

makna „Fi Sabilillah‟ dalam QS. Al-Taubah ayat 60. Dan Metode istinbat hukum 

Yusuf al-Qardhawi tentang makna „Fi Sabilillah‟ dalam QS. Al-Taubah ayat 60. 

Tujuan penelitian ini mengetahui fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang makna „Fi 

Sabilillah‟ dalam QS. Al-Taubah ayat 60 sebagai mustahik zakat. Untuk 

mengetahui istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi tentang makna „Fi Sabilillah‟ 

dalam QS. Al-Taubah ayat 60. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif.. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti berupaya 

menganalisa dengan metode deskriptif-analitik, yaitu; dengan mendeskripsikan 

fatwa Yusuf Qardawi beserta metode istinbath hukumnya, kemudian 

menganalisanya. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik 

trianggulasi sumber yakni memeriksa data yang diperoleh dengan merujuk pada 

sumber asli Yusuf Qardhawi. 

Temuan dari penelitian ini adalah, Yusuf Qardawi dalam fatwanya 

menyebutkan bahwa kata sabilillah ini memiliki arti umum dan khusus. Dalam 

arti khusus ia menyebutkan bahwa sabilullah merupakan segala hal yang untuk 

mencapai ridho Allah. Namun fi sabilillah dalam surat al-Taubah yang dimaksud 

adalah jihad. Dan jihad tidak hanya dengan berperang, melainkan dengan segala 

hal yang bertujuan untuk membela agama Islam dan meluhurkan kalimat-Nya. 

Adapun istinbath yang digunakan al-Qardhawi, ia menggunakan hadis untuk 

menjelaskan hadis yang menjelaskan bahwa makna sabilullah adalah jihad. Selain 

itu, al-Qardawi juga menggunakan qiyas. 
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No Arab Indonesia Arab Indonesia 
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 Zh ظ B ب 2

 „ ع T ت 3
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 K ك Kh خ 7
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 W و Z ز 11

 H ه S س 12

 „ ء Sy ش 13

 Y ى Sh ص 14

   Dl ض 15
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam agama Islam ibadah merupakan pondasi bagi setiap 

pemeluknya. Menjalankan sebuah ritual dalam agama Islam yang bersifat 

ubudiyyah berarti turut berperan serta menegakkan Islam. Selain itu, ibadah 

juga merupakan salah satu alat bagi pemeluk agama untuk berkomunikasi 

dengan Tuhannya, sebab ibadah adalah hubungan yang berkaitan langsung 

dengan Tuhan (hablum minallah) dan terlepas dari hak manusia. 

Ibadah atau ritual yang bisa dilakukan oleh seorang muslim sangatlah 

banyak, tetapi yang yang menjadi pondisi penegak agama Islam ada lima, 

sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah saw dalam hadisnya: 

ة بن ايب سفيان,عن عكرمة بن خالد, حدثنا عبيد اهلل بن موسي, قال اخربنا حنظل
ُبِِنَ اإِلْساَلُم َعَلي ََخٍْس: َشَهاَدِة َأْن عن ابن عمر رض قال: قال رسول اهلل صلعم: 

, َو الصَّ  اَلِة, َو ِإيْ َتاِء الزََّكاِة, َو احَلجِّ ًدا َرُسْوُل اهلِل, َوِإقَاِم الصَّ ْوِم الَإَِلَو ِإالَّ اهللُ, َو َأنَّ ُُمَمَّ
1َضاَن. }رواه البخاري{َرمَ 

 

“Islam dibangun ataas lima tiang: Bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, dan 

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, 

menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukhari) 
Kelima hal yang tersirat dalam hadis di atas merupakan pondasi dalam 

Islam yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Dalam hadis di atas secara 

eksplisit rasul menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun 

                                                           
1
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 10. 

1 
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Islam. Hal ini berarti menunaikan zakat bagi orang muslim adalah menjadi 

suatu kewajiban. Selain itu, zakat juga merupakan cara yang telah ditetapkan 

oleh Allah kepada hambanya untuk mensucikan diri juga hartanya, 

sebagaimana yang ditegaskan dalam surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi: 

    
   

     
     
     

 “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.”
2
 

Dengan demikian zakat merupakan sarana untuk membersihkan diri 

dari sifat kikir dan mencintai harta secara berlebih-lebihah, juga mendorong 

agar senantiasa memupuk sifat-sifat yang baik. 

Zakat sebagai ibadah makhdoh memiliki beberapa ketentuan dalam 

pelaksanaanya. Baik yang berkaitan dengan harta yang dizakatkan, kadar 

zakat, dan lain sebagainya. Tetapi, yang senantiasa mendapat perhatian lebih 

adalah ashnaf atau golongan yang berhak mendapatkan zakat. 

Pada dasarnya ashnaf zakat secara tegas dalam al-Qur‟an telah 

disebutkan, akan tetapi seiring perkembangan zaman penafsiran ayat tentang 

ashnaf zakat terus berkembang untuk mengahadapi problema yang semakin 

kompleks. Adapun ayat yang menjelaskan tentang ashnaf zakat adalah surat 

al-Taubah ayat 60 yang berbunyi: 

                                                           
2
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 297-

298. 
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
3
 

Ayat di atas secara eksplisit telah menentukan bahwa zakat hanya 

diperbolehkan kepada delapan golongan di atas. Salah satu dari kedelapan 

golongan di atas tersebut fi sabilillah. Sabilillah dalam ayat di atas oleh para 

ulama klassik didefinisikan sebagai pejuang perang yang tidak mendapat gaji 

dari pemerintah. Bahkan al-Ghazali dalam karya monumentalnya langsung 

menyebut jika yang dimaksud fi sabilillah adalah: 

ْرتَ َزَقةِ  اَْلُغزَاُة اًلَِّذْيَن لَْيَس ذَلُْم َمْرُسْوٌم ِفْ ِديْ َوانِ 
ُ

.ادل
4

 

“prajurit yang tidak tertulis didalam buku catatan prajurit yang memperoleh 

bayaran”. 

Mayoritas ulama klassik menafsirkan kata sabilillah sebagai orang 

yang berjihad yang tidak mendapatkan gaji. Prajurit yang tidak mendapat 

bayaran ini diberikan zakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 

meskipun kaya. Sebab para prajurit berperang untuk kepentingan orang 

banyak. Sedangkan prajurit yang mendapat gaji maka tidak diberi bagian 

                                                           
3
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 288. 

4
Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2008), 294. 
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zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka 

dan mereka juga tidak membutuhnkan bagian itu.
5
 

Adapun ayat yang menggambarkan penafsiran fi sabilillah adalah 

orang yang berperang di jalan Allah adalah firman-Nya: 

    
    
       

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh.”
6
 

Namun, bila ditinjau lebih lanjut segolongan ulama mutaqaddimin 

memperluas makna fi sabilillah pada segala jalan kebaikan, sebagaimana yang 

telah disebutkan oleh al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib sebagai 

berikut: 

ْعَِن َوِاْعَلْم َأنَّ ظَاِىَر اللَّْفِظ ِف قَ ْوِلِو: َو ِفْ َسِبْيِل اهلِل الَيُ ْوِجُب الَقْصُر َعَلي كُ 
َ

لِّ الُغزَّاِة, فَِلَهَذا ادل
ال ِف تَ ْفِسْْيِِه َعْن بَ ْعِض الُفَقَهاِء أَ  .نَ َقَل الَقفَّ ْيِع ُوُجْوِه اخَلْْيِ  7ن َُّهْم َأَجاُزوا َصْرَف الصََّدقَاِت ِإََل َجَِ

 “Ketahuilah sesungguhnya dzahirnya lafa dalam firman Allah: dan „Fi 

Sabilillah‟ itu tidak menetapkan batasan pada setiap orang yang berperang, 

oleh karena makna ini imam al-Qaffal dalam tafsirnya menuqil dari sebagian 

fuqaha bahwasanya mereka membolehkan mentasharrufkan zakat pada 

seluruh jalan kebaikan. 

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, dalam kondisi sekarang 

tidak ada perbedaan pendapat terkait ashnaf zakat, sebab secara jelas telah 

dituturkan oleh al-Qur‟an. Tetapi lebih lanjut, para ulama mutaakhirin mulai 

                                                           
5
Wahbah Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, terjm. Agus Effendi, Bahruddin Fananny 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 288. 
6
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 928. 

7
 Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib, vol. 16 (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turats al-„Arabi,1999), 88. 
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memikirkan makna fi sabilillah sebagai ashnaf zakat. Sebab pengertian fi 

sabilillah sebagai para prajurit perang ini apabila diterapkan pada masa 

sekarang sangat sempit, terlebih bila diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu 

perlu adanya perluasan makna demi tuntutan zaman. 

Salah satu ulama mutaakhirin  yang memberi pengertian tentang fi 

sabilillah adalah Yusuf al-Qardhawi, ia berpendapat bahwa Sabilillah tidak 

terbatas pada orang yang berperang saja, tetapi segala hal yang sesuatu yang 

bertujuan untuk kemajuan agama Islam dapat tergolong dalam sabilillah. 

Seperti membangun pusat dakwah, menerbitkan surat kabar Islami, 

membangun masjid dan lain-lain.
8
 

Pendapat yang dikemukakan al-Qardhawi mengenai pengertian fi 

sabilillah ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran ulama klasik. 

Namun al-Qardhawi juga mampu melakukan istinbath hukum dalam 

melahirkan pendapatnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti fatwa 

al-Qardhawi tentang makna Fi Sabilillah dengan mengambil judul “Analisis  

Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Makna ‘Fi Sabilillah’ Dalam QS. 

Al-Taubauh Ayat 60 Mengenai Mustahik Zakat. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian merupakan pembatasan 

masalah yang akan diteliti. Hal ini perlu dilakukan sebab terlalu luasnya 

                                                           
8
Hasby asy-Syiddiqy, Mutiara Hadis 6 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2003), 382. 
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permasalahan yang hendak diteliti.
9
 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti 

hanya merumuskan beberapa fokus penelitian dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang makna „Fi Sabilillah‟ dalam 

QS. Al-Taubah ayat 60? 

2. Metode istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi tentang makna „Fi Sabilillah‟ 

dalam QS. Al-Taubah ayat 60? 

C. Tujuan Penelitian 

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam 

penelitian, dan berawal dari fokus penelitian yang ada, maka untuk selanjutnya 

merumuskan tujuan penelitian yang ingin ditemukan dari pemecahan fokus 

penelitian tersebut. 

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan yang ingin peneliti capai secara umum adalah mengetahui 

fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang makna „Fi Sabilillah‟ dalam QS. 

Al-Taubah ayat 60 sebagai mustahik zakat. 

2. Untuk mengetahui istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi tentang makna 

„Fi Sabilillah‟ dalam QS. Al-Taubah ayat 60. 

D. Manfaat Penelitian 

Berangkat dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka 

diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat atau kontribusi sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

                                                           
9
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 134. 
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a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga 

sumbangsih pemikiran bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dengan permasalahan zakat seperti Badan Amil Zakat, 

serta dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam pada umumnya dan 

tentang fatwa ulama‟ kontemporer Yusuf al-Qardhawi tentang makna 

„Fi Sabilillah‟ dalam QS. Al-Taubah ayat 60. 

b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama 

pada masalah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam 

terhadap pengertian makna „Fi Sabilillah‟ dalam QS. Al-Taubah ayat 

60. 

2. Praktis 

a. Bagi peneliti 

 Penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri 

serta dapat menambah pengetahuan terutama terkait permasalahan 

Fi Sabilillah sebagai mustahik zakat. 

 Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi laporan dan tugas 

akhir peneliti dalam menempuh pendidikan Strata 1 (SI) di IAIN 

Jember. 

b. Bagi IAIN Jember 

 Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian 

keilmuwan yang baru dalam hukum Islam. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

8 
 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan 

menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan terutama bagi 

Jurusan Syariah prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat 

tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat 

terutama yang berkaitan dengan makna Fi Sabilillah sebagai ashnaf 

zakat. Agar masyarakat lebih mudah dalam mendistribusikan zakat 

mereka. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul 

penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan agar 

selanjutnya dapat tepat pada sasaran dari penelitian ini. Adapun istilah yang 

perlu dijelasakan adalah: 

1. Fatwa 

Fatwa dalam bahasa arab merupakan isim masdar yang memiliki makna 

al-ifta’. Adapun fatwa secara terminologi adalah: 

ْرِعي َعْن تَ ْبِيِِيُ احُلْكِم ال 10َدلِْيٍل ِلَمْن َسَأَل َعْنُو.شَّ
 

Menjelaskan hukum syar‟i berdasarkan dalil kepada seseorang yang 

bertanya tentangnya. 

 

                                                           
10

 Ahmad bin Hamdan Al-Kharrani Al-Hanbali, SIfah Al-Fatwa wa al-Mufti wa Al-Mustafti, 

(Dimasyqi: al-Maktab al-Islamy, 1959), 4.  
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Dalam penelitian ini adalah penjelasan seorang mufti Yusuf al-Qardhawi 

tentang makna Fi Sabilillah dalam ayat zakat. 

2. Fi Sabilillah 

Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, yang termasuk dalam 

golongan ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak 

digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan 

hanyalah berperang.
11

 

3. Zakat 

ِو ِبَشرَاِئَط ََمُْصْوَصٍة.َشْرًعا ََتِْلْيُك م  12َاٍل ََمُْصْوٍص ِلُمْسَتِحقِّ

Zakat menurut syara‟ adalah kepemilikan harta yang dikhususkan bagi 

penerimanya dengan syarat atau ketentuan yang khusus. 

Dengan demikian maksud dari judul penelitian “ANALISIS 

TERHADAP FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG MAKNA „FI 

SABILILLAH‟ DALAM DALAM QS. AL-TAUBAH AYAT 60 

MENGENAI MUSTAHIK ZAKAT” ini adalah menganalisa penjelasan Yusuf 

Qardawi tentang fi Sabilillah dalam surat al-Taubah ayat 60 berdasarkan dalil 

yang digunakan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran 
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 Zuhayly, Zakat Kajian, 288. 
12

Al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 

536. 
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yang ditentukan.
13

 Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, sebelum 

melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta 

sistematika penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian dapat mencapai hasil 

yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tehnik atau metode 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka 

statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Disamping itu, penelitian ini hanya 

menggunakan penelitian kepustakaan (Liberary Reserach). Penelitian pustaka 

merupakan penelitian yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada 

perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan.
14

 

Dalam kajian pustaka ini penyusun berupaya mengumpulkan, mengkaji 

dan menelaah data-data terkait fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Fi Sabilillah 

sebagai mustahik zakat, juga sumber-sumber lain yang relevan dengan hal 

tersebut. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber dimana data dapat diperoleh. Penelitian 

ini menggunakan data litere sehingga data yang diperoleh bersumber dari 

bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

a) Primer 
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Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126. 
14

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.  
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Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab 

Fiqh al-Zakat karya Yusuf al-Qardhawi yang membahas tentang 

makna Fi Sabilillah sebagai mustahik zakat juga kumpulan fatwa lain. 

b) Sekunder 

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-

kitab hadis, fiqih, ushul fiqih dan lain sebagainya. Seperi Fiqh Sunnah 

karya Sayyid Sabiq, Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah karya Al-

Jaziri dan sebagainya. Juga buku terkait zakat, website dan sebagainya 

yang menunjang penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menggali data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter peneliti 

mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain 

sebagainya. 

Dari pengertian dokumen di atas maka penulis menggunakan metode 

dokumen dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu 

sumber utama yang menjadi rujukan dalam pembahasan makna Fi Sabilillah 

yang berupa buku karya fuqaha kontemporer Yusuf al-Qardhawi. Sumber 

data sekunder yaitu buku, kitab fikih, hadis, syarah hadis artikel, website dan 

lain sebagainya. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

12 
 

Tehnik pengumpulan data dokumentasi menjadi pilihan penyusun dalam 

penelitian ini agar memudahkan penyusun dalam menyempurnakan data yang 

diperoleh. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena dengan mengalisis data tersebut dapat diberi arti 

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah 

data tersebut terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis lalu dianalisis. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode 

analisis Deskriptif-Analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses 

pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Ciri dari penelitian 

ini memusatkan diri pada permasalahan aktual.
15

 

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan; pertama penulis 

mengartikan pokok-pokok masalah dengan membaca karya al-Qardhawi juga 

karya fuqaha mutaqaddimin sebagai pembanding, melalui sebuah 

pembahasan deskriptif analitik. Kedua, setelah semua data tersebut 

terkumpul, penulis menganalisa fatwa Yusuf al-Qardhawi.. 

5. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas 

data. Validitas merupakan dejarat ketepatan data antara yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dilaporkan. 
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Winarno Surakhmad, Pengantar-pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1994), 139-

140. 
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Dalam penelitian ini menggunakan tehnik trianggulasi yaitu pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut 

sebagai pengecek atau pembanding terhadap data tersebut.
16

 Adapun yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode trianggulasi sumber, 

yaitu mengecek data yang sudah terkumpul melalui sumber-sumber lain. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berfungsi unttuk memberikan gambaran secara 

global tentang alur pembahasan dalam skripsi dari satu bab ke bab yang lain 

yang dijadikan sebagai rujukan sehingga memudahkan dalam meninjau dan 

menanggapi isinya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

BAB I.  Bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang melipui latar 

belakang masalah, fokus masalah, tujuan peneliian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II.  Bab ini merupakan pemaparan kajian kepustakaan yang berkaitan 

dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan 

skripsi. Penelitian terdahulu berisikan penelitian sejenis yang 

telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan teori 

yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini 

yang berisikan konsep Zakat dalam Islam. 

                                                           
16

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 269. 
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BAB III. Pada bab ini menjelaskan serta memaparkan biografi dan fatwa 

Yusuf al-Qardhawi tentang makna Fi Sabilillah yang juga 

meliputi istinbath hukum juga landasan hukum yang ia gunakan. 

BAB IV. Bab ini merupakan inti dari penyusunan skripsi yang berisikan 

analisis terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi. 

BAB V.  Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini 

berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta 

dilengkapi saran-saran dari peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Telaah terhadap penelitian terdahulu dibutuhkan untuk 

memperjelas dan menegaskan serta melihat kelebihan dan dan kekurangan 

teori yang digunakan penulis. Selain itu, penelitian terdahulu juga 

merupakan data pembanding dari penelitian-penelitian yang sudah ada 

sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini bukan merupakan tindakan 

plagiat. 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah skripsi yang disusun oleh Mashudi mahasiswa IAIN Walisongo 

Semarang yang berjudul ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-

QARDHAWI TENTANG MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA 

PENGUASA YANG ZALIM DALAM KITAB FIQHUZ ZAKAT pada 

tahun 2010 dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pendapat Yusuf 

Qardhawi tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim. 2) 

Bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang menyerahkan zakat 

kepada penguasa yang zalim?. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut Yusuf 

Qardhawi sah menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka 

mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si muslim tidak 

diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apapun. 

15 
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Yusuf Qardhawi menganggap sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa 

zalim itu menyampaikan pada mustahiknya, dan mengeluarkan tepat pada 

sasaran yang sesuai dengan perintah syara‟, walaupun ia berlaku zalim 

dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat kepada 

tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan kepadanya, kecuali 

kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya. 

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Yusuf 

Qardhawi tentang sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, ia 

beralasan dengan beberapa hadits. Yusuf Qardhawi memahami hadis yang 

berkaitan dengan penyerahan zakat sebagai hadits yang sudah jelas dan 

tegas tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim. 

Menurutnya, hadis-hadis tersebut mempunyai maksud sangat penting, 

yaitu bahwa daulah islamiyah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap 

harta untuk mengurus masyarakat, yang dengannya terpenuhi setiap 

kebutuhan bersama yang bersifat umum, yang akan mengakibatkan 

tegaknya hak Islam. Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta 

yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, 

maka akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan 

umat dan akan dicaplok oleh musuh negara yang senantiasa menunggu 

kesempatan. 

Penelitian terdahulu lainnya yang lebih berkaitan dengan penelitian 

ini adalah skripsi yang disusun oleh Misbahul Fuadi mahasiswa IAIN 

Walisongo yang berjudul STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT 
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IMAM SYAFII DENGAN YUSUF QARDAWI TENTANG 

PENGERTIAN FI SABILILLAH pada tahun 2009 dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1) Apa pendapat Imam Syafii dan Yusuf Qardawi 

tentang pengertian Fi Sabilillah? 2) Bagaimana metode istinbath hukum 

Imam Syafii dan Yusuf Qardawi tentang pengertian Fi Sabilillah?. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Imam Syafii memaknai 

Fi Sabilillah adalah pada makna senjata atau alat, sedangkan Yusuf 

Qardawi memaknainya dengan penekanan pada kemaslahatan umat. 

Adapaun terkait metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam 

Syafii adalah hadis bukan qiyas dan tidak menggunakan istihsan, 

sedangkan Yusuf Qardawi menggunakan istihsan dengan metode qiyas. 

Dari penelitian yang sudah disebutkan di atas, penelitian pertama 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni 

tokoh yang akan penulis teliti. Tetapi dalam hal yang berbeda, yakni 

penulis meneliti fatwa Yusuf Qardawi yang berkaitan dengan mustahik 

zakat. Adapun penelitian yang kedua, hampir sama dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tokoh yang sama dan 

mustahik zakat. Namun penelitian tersebut bersifat komparatif yang pada 

intinya membandingkan, mencari kesamaan dan perbedaan. 

Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 

penelitian di atas, peneliti berusaha mengungkap lebih jauh terkait fatwa 

Yusuf Qardawi tentang makna Fi Sabilillah serta faktor yang melatar 
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belakangi fatwanya. Dan mengkaji lebih jauh tentang istinbath hukum 

yang ia gunakan.  

B. Kajian Teori 

1. Pengertian zakat 

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan 

berdasarkan nash, dan bagi orang yang mengingkarinya dihukumi kufur. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berkedudukan setelah 

shalat. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pondasi bagi keislaman 

seseorang. 

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yang terakar dari 

kata kerja (َزَكا) yang memiliki arti tumbuh, berkembang, saleh, baik,subur, 

bersih dan suci.
1
 Lebih lanjut kata zakat juga memiliki beberapa arti, 

Yaitu: 

Ath-thahuru yang berarti membersihkan. Maksudnya adalah orang 

yang menunaikan zakat akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah baik 

harta maupun jiwanya. 

Al-Barakatu yang berarti berkah. Maksudnya adalah orang yang 

selalu membayar zakat hartanya akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah 

yang kemudian akan berdampak pada keberkahan hidupnya. 

An-numuw yang berarti tumbuh dan berkembang. Maksudnya 

orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu ditumbuh 

kembangkan oleh Allah karena kesucian dan keberkahan harta yang telah 

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577. 
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ditunaikan kewajiban zakatnya. Keberkahan muncul karena harta yang 

digunakan adalah harta yang suci dan bersih. 

Ash-shalahu yang berarti beres atau keberesan. Maksudnya orang 

yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan jauh dari 

masalah.
2
 

Sedangkan zakat secara syara‟ sebagaimana disebutkan oleh al-

Jaziri adalah: 

ِو ِبَشرَاِئَط ََمُْصْوَصٍة.  3ََتِْلْيُك َماٍل ََمُْصْوٍص ِلُمْسَتِحقِّ
Kepemilikan harta yang dikhususkan penerimanya dengan syarat 

yang telah ditentukan. 

 

Dari keterangan yang disampaikan oleh al-Jaziri di atas ada dua 

fokus hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kepemilikan harta yang 

dikhususkan penerimanya. Hal ini mengindikasikan bahwa pentasharrufan 

zakat tidak dapat dilakukan sembarangan, hanya orang tertentu yang 

berhak menerima zakat. Dan jika muzakki tidak memberikan pada orang 

yang tepat maka kewajibannya belum gugur. Orang yang berhak menerima 

zakat (mustahiq) ini diatur langsung oleh al-Qur‟an dalam surat al-Taubah 

ayat 60 yang berbunyi: 

  
 

 
  
  

  
   

    

                                                           
2
Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan, (Jember: Stain Press, 2013), 14-15. 

3
Al-Jaziri, Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba‟ah, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 536. 
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 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 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”.
4
 

 

Kedua, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini menunjukkan bahwa 

dalam zakat terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan 

dengan harta yang akan dizakatkan, orang yang berhak menerima zakat 

maupun yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat. 

Pengertian lebih komprehensif diberikan oleh Harisuddin, zakat 

adalah: 

 5اسم دلا خيرج عن مال او بدن يصرف الصناف َمصوصة.
Artinya: Zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan dari harta atau 

badan yang ditasharrufkan kepada ashnaf tertentu. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat 

merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap 

muslim. Dalam pelaksanaannya zakat hanya boleh diberikan kepada orang 

yang telah ditentukan oleh nash dan harus memenuhi syarat yang telah 

ditentukan baik yang berkaitan dengan harta, orang, maupun penerima 

zakat. 

Pengertian zakat yang tidak jauh berbeda dengan ungkapan al-

Jaziri disebutkan oleh al-Qardhawi bahwa zakat adalah sejumlah harta 

                                                           
4
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 288. 

5
 Muhammad Nur Harisuddin, Fiqh al-Zakah (Indonesia: Dar al-Hikam, t.t), 1. 
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tertentu yang diwajibkan Allah yang diberikan kepada orang-orang atau 

golongan yang berhak menerimanya.
6
 

Dari semua uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat 

adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam setelah 

memenuhi ketentuannya untuk mensucikan diri yang pentasarrufannya 

telah ditentukan secara tegas oleh nash. 

2. Landasan Hukum Zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh 

umat Islam. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua 

Hijriyah. Ia diwajibkan setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat 

fitrah. Tetapi ada pengecualian yang telah disepakati oleh para Ulama, 

para ulama menyebutkan bahwa zakat tidak diwajibkan bagi para Nabi 

karena zakat dimaksudkan untuk penyucian orang-orang yang berdosa, 

sedangkan para nabi orang yang ma‟shum.
7
 

Zakat ini diwajibkan berdasarkan al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟ 

ulama. Diantara dalil yang mewajibkan dalam al-Qur‟an adalah: 

  

  

   

    

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

beserta orang-orang yang ruku'.
8
 

                                                           
6
 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun et. al. (Bandung: Mizan, 1996), 34. 

7
Zuhaily, Zakat, 89. 

8
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 16. 
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Ayat di atas secara eksplisit telah menunjukkan bahwa keberadaan 

zakat diwajibkan bagi umat Islam. Secara tegas penyebutan zakat di atas 

menggunakan sighot amar yang menujukkan wajib. Hal ini dikarenakan 

tidak ada qarinah yang memalingkan dari makna yang wajib. Apabila 

terdapat qarinah yang memalingkan dari makna wajib ke makna yang lain, 

maka yang berlaku adalah makna yang lain tersebut. Seperti kata perintah 

yang bermakna mubah.
9
 

Zakat dalam ayat di atas disebutkan setelah shalat, ini menunjukkan 

bahwa kedudukan zakat dalam rukun Islam adalah setelah shalat. Dalam 

al-Qur‟an kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan 

puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat 

antara keduanya. 

Selain ayat di atas juga terdapat ayat lain yang menunjukkan bahwa 

zakat merupakan hal yang diwajibkan dan juga bertujuan untuk 

membersihkan jiwa manusia. Yaitu: 

    
  

     
     

     

“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.”
10

 

                                                           
9
 Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Indonesia: Haramain, 2004), 195. 

10
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 297-

298. 
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Selain ayat al-Qur‟an kewajiban zakat ini juga dipertegas oleh 

Rasulullah melalui sabdanya yang berbunyi: 

حدثنا عبيد اهلل بن موسي, قال اخربنا حنظلة بن ايب سفيان,عن عكرمة بن خالد, 
ُبِِنَ اإِلْساَلُم َعَلي ََخٍْس: َشَهاَدِة َأْن عن ابن عمر رض قال: قال رسول اهلل صلعم: 

, َو الصَّ  اَلِة, َو ِإيْ َتاِء الزََّكاِة, َو احَلجِّ ًدا َرُسْوُل اهلِل, َوِإقَاِم الصَّ ْوِم الَإَِلَو ِإالَّ اهللُ, َو َأنَّ ُُمَمَّ
11َرَمَضاَن. }رواه البخاري{

 

 

 

“Islam dibangun ataas lima tiang: Bersaksi tidak ada tuhan selain 

Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan 

shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. 

Bukhari) 

Selain itu, al-Qur‟an juga mengancam bagi orang yang enggan 

melaksanakan zakat dalam surat Ali Imran ayat 180: 

    
     

       
     
     

    
    
    

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 

Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya 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.
12

 

Dengan adanya bukti baik firman Allah dan hadits Rasulullah yang 

sudah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hukum zakat adalah wajib. Ketetapan wajibnya menunaikan zakat telah 

                                                           
11

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 10. 
12

 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 108. 
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ditetapkan melalui dalil yang sifatnya qath‟i dilalah (pasti dan jelas) yang 

terdapat di dalam nash. 
13

 

Adapun kewajiban menunaikan zakat berdasarkan ijma‟ ulama 

adalah kesepakatan para ulama‟ bahwa zakat hukumnya adalah wajib. 

Bahkan, para sahabat Nabi saw. sepakat untuk membunuh orang-orang 

yang enggan membayar zakat. Dengan demikian orang yang mengingkari 

kefardhuan zakat maka ia kafir, atau jika ia muslim sebelumnya maka 

murtad. 

3. Rukun Zakat 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi zakat bahwa ada 

syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Sebagian 

dari ketentuan tersebut adalah syarat dan rukun. Sebelum membahas lebih 

lebih jauh tentang rukun zakat, seyogyanya terlebih dahulu mengetahui 

pengertian dari rukun. 

Dalam istilah fiqih, rukun diartikan sebagai berikut: 

 14الركن: ما يتوقف عليو صحة الشيء وكان جزأ منو....

“Rukun adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sesuatu dan 

ia merupakan bagian darinya.” 

 

Melihat dari pengertian rukun di atas dapat kita ketahui bahwa 

kedudukan rukun dalam suatu peribadatan sangatlah urgen, sebab ia 

                                                           
13

El-Madani, Zakat Fiqih Lengkap, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 16. 
14

 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Sa‟diyah Putera, t.t),  7. 
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menjadi penentu keabsahan. Rukun sendiri merupakan bagian dari 

peribadatan itu sendiri yang harus dipenuhi ketika melaksanakannya. 

Sedangkan rukun dalam zakat adalah mengeluarkan sebagian 

nishab harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan 

sebagai milik orang yang berhak mendapat zakat (mustahik zakat), dan 

menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, 

yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat, atau badan 

yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut.
15

 

Dalam pelaksanaan zakat diatas ada syarat yang harus dipenuhi, 

salah satunya adalah niat. Seperti ini zakat atau sedekah yang fardhu. Dan 

juga memberikan kepada ashnaf zakat yang telah disebutkan dalam surat 

al-Taubah ayat 60. 

Adapun contoh niat dalam zakat fitrah: 

 نَ َوْيُت اَْن اُِخرَِج زََكاَة الِفْطِر َعْن نَ ْفِسي فَ ْرًضا لِلِو تَ َعاََل.

Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku fardhu karena Allah 

Ta‟ala. 

 

4. Syarat-syarat Wajib Zakat 

Sebagaimana yang sempat disebutkan di atas bahwa salah satu dari 

syarat khusus yang dimaksud dalam pengertian zakat adalah syarat wajib 

zakat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai syarat wajib zakat 

seyogyanya mengerti terlebih dahulu pengertian dari syarat. Dalam istilah 

fiqih, syarat diarikan sebagai berikut: 

                                                           
15

Zuhaily, Zakat, 97. 
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 16ما يتوقف عليو صحة الشيء وليس منو ....الشرط: 

“Syarat adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sesuatu 

dan ia bukan merupakan bagian darinya.” 

Dari pengetian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat 

memiliki peran yang sangat urgen untuk menentukan keabsahan suatu 

peribadatan. Tidak berbeda jauh dengan kedudukan rukun.Rukun dan 

syarat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun perbedaan 

dari keduanya hanya pada letaknya saja. Rukun menjadi sesuatu yang 

harus ada dalam pelaksanaan sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus 

dipenuhi sebelum peribadatan dilakukan. 

Zakat sebagai sebuah ibadah mahdoh juga memiliki syarat yang 

harus dipenuhi oleh seorang muzakki sebelum menunaikan zakat. Adapun 

syarat tersebut sebagai disebutkan oleh Abdul Manan adalah: 

1. Islam 

2. Merdeka 

3. Harta yang telah mencapai nishab dan mempunyai nilai lebih dari 

nishab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak. 

4. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang 

dihutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab. Begitu 

juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung 

pada mudharabah. Jika belum dibagikan. 

5. Telah mencapai haul.
17

 Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah 

swt: 

                                                           
16

 Ibid,. 9. 
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Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia 

seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah 

Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju 

kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah 

bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya (yaitu) orang-orang yang 

tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) 

akhirat.
18

 

Ketentuan mengenai syarat di atas berlaku mutlak bagi seluruh 

umat Islam. Jadi, seseorang yang telah memenuhi ketentuan syarat maka 

wajib baginya membayar zakat sesuai dengan nishabnya. Dan apabila 

orang Islam membayar zakat, maka wajib zakat tersebut diberikan 

kepada mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat), baik dengan 

melakukan sendiri atau melalui lembaga seperti BAZ (Badan Amil 

Zakat). 

5. Macam-macam Zakat 

Secara garis besar zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

zakat fitrah dan zakat mal (harta). Untuk mendapat gambaran yang lebih 

komprehensif penulis uraikan satu persatu. 

a. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan untuk 

pembersihan diri pada bulan Ramadhan. Ia diwajbkan pada tahun 

                                                                                                                                                               
17

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba‟ly, Ekonomi Zakat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 8-9.  
18

 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 460. 
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kedua Hijriyah. Zakat fitrah juga biasa disebut dengan sedekah fitrah, 

sebab menurut syara‟ lafadz sedekah digunakan untuk zakat yang 

diwajibkan. Adapun pengertian zakat fitrah, Sayyid Sabiq 

mendefiniskan sebagai berikut: 

 19الزكاة اليت جتب بالفطر من الرمضان.

“Zakat fitrah adalah zakat yang wajib sebab berbuka puasa dari bulan 

Ramadhan”. 

Zakat fitrah ini dapat dilakukan mulai dari terbenamnya 

matahari di awal Ramadhan hingga awal dari bulan Syawal. Adapun 

hadis yang melandasi disyariatkannya zakat fitrah adalah: 

حدثنا حييي بن ُممد بن السكن, حدثنا ُممد بن جهضم, حدثنا إمساعيل بن 
قال: فرض رسول  ماعن ابن عمر رضي اهلل عنهجعفر, عن عمر بن نافع, عن أبيو, 

اهلل صلي اهلل عليو وسلم زكاة الفطر صاعا من َتر او صاعا من شعري علي كل العبد 
لمني وامر هبا ان تؤدي قبل خروج الناس واحلر والذكر والنثي والصغري واالكرب من ادلس

 اَل الصالة.
“Dari Ibn „Umar ra. Ia berkata: Rasulullah saw, mewajibkan zakat 

fitrah satu sha‟ kurma atau satu sha‟ gandum atas setiap hamba, orang 

merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari 

kalangan muslimin, dan beliau menyuruh agar zakat fitrah ditunaikan 

sebelum orang-orang keluar untuk shalat (idul fitri).” 

 

Hadis di atas merupakan landasan tentang wajibnya zakat fitrah 

yang dikeluarkan sebelum shalat „id, dan diberikan kepada orang 

muslim. Adapun nishabnya adalah 1 sha‟. 1 sha‟ itu 4 mud, sedang 1 

mud jika dirupakan beras ini sejumlah 679, 79 Gr atau 0,688 ons.  

                                                           
19

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 384. 
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b. Zakat Mal 

Zakat maal merupakan zakat yang berkaitan dengan harta benda. 

Dalam hal ini berkaitan dengan dengan emas, perak, binatang ternak, 

hasil tanaman serta harta barang dagangan. Untuk memberi gambaran 

yang lebih jelas penulis akan menguraikan satu-persatu: 

 

1. Nuqud (Emas dan Perak) 

Emas dan perak merupakan salah satu harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. Alasan pewajiban zakat dalam harta ini 

adalah dalil-dalil dari al-Qur‟an, sunnah ijama‟ ulama‟. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa zakat wajib 

dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat, salah satunya adalah 

nishab. Adapun nishab zakat nuqud adalah 20 mitsqal atau satu 

dinar. Jadi, jika emas dan perak telah mencapai satu dinar, maka 

wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%. 

Adapun dalilnya antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ali 

yang berbunyi: 

حدثنا سليمان بن داود ادلهري, أخربنا ابن وىب, اخربين جرير بن حازم, وسِن 
آخر, عن ايب إسحاق, عن عاصم بن ضمرة, واحلارث األعور, عن علي 

اذا كانت مائتا درىم, ر.ض, عن النيب صلعم ببعض اول ىذا احلديث, قال: 
وليس عليك شيئ يعِن يف الذىب حيت وحال عليها احلول, ففيها َخسة دراىم 

حال عليها احلول ففيها يكون عشرون دينارا, فإذا كانت لك عشرون دينارا, و 
  , فما زاد, فبحساب ذلك.نصف دينار

“Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai 

masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. 
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Kamu tidak berkewajiban apapun dalam emas, kecuali kamu 

mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang 

telah mencapai haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 

0,5 dinar.  Adapun kelebihan dirham dan dinar, maka patokannya 

seperti itu.” 

 

2. Zakat Binatang Ternak 

Binatang ternak merupakan hal yang wajib dizakati, tetapi tidak 

semua binatang ternak wajib dizakati. Salah satu landasan tentang 

wajibnya zakat binatang ternak adalah hadis Mu‟adz yang 

menjelaskan tentang nishab zakat sapi. Para ulama sepakat 

tentang wajibnya zakat pada binatang ternak, unta, sapi dan 

kambing tetapi tidak mewajibkan zakat pada kuda, budak, 

keledai, himar dan rusa.
20

 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penulis 

berusaha merinci masing-masing binatang ternak: 

a. Unta 

No Jumlah Unta Jumlah Zakat 

1 5 ekor 1 ekor kambing 

2 10 ekor 2 ekor kambing 

3 15 ekor 3 ekor kambing 

4 20 ekor 4 ekor kambing 

5 25 ekor 1 ekor unta umur 1 tahun penuh 

6 36 ekor 1 ekor unta umur 2 tahun penuh 

7 46 ekor 1 ekor unta umur 3 tahun penuh 

                                                           
20

Ibid., 224. 
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8 61 ekor 1 ekor unta umur 4 tahun penuh 

9 76 ekor 2 ekor unta umur 2 tahun penuh 

10 91 ekor 2 ekor unta umur 3 tahun penuh 

11 121 ekor 3 ekor unta umur 2 tahun penuh 

12 Setiap tambahan 40 ekor Tambahan 1 ekor unta umur 2 tahun 

penuh 

 

b. Sapi 

No Jumlah Sapi Jumlah Zakat 

1 30-39 ekor sapi 1 ekor tabi‟ atau tabi‟ah 

2 40-49 ekor sapi 2 ekor mussinah 

3 60 -69 ekor sapi 2 ekor tabi‟ atau tabi‟ah 

4 70-79 ekor sapi 1 ekor mussinah dan 1 ekor tabi‟ 

5 80-89 ekor sapi 2 ekor mussinah 

6 90-99 ekor sapi 3 ekor tabi‟ 

7 100 ekor 2 ekor tabi‟ dan 1 ekor mussinah 

* Setiap tambahan sepuluh, zakatnya akan beribah dari tabi‟ ke mussinah 

c. Kambing 

No Jumlah kambing Jumlah zakat 

1 40-120 ekor kambing 1 ekor kambing umur 2 tahun 

2 121-200 ekor kambing 2 ekor kambing umur 2 tahun 

3 201-300 ekor kambing 3 ekor kambing umur 2 tahun 
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4 301-400 ekor kambing 4 ekor kambing umur 2 tahun 

5 Tiap tambah 100 ekor Tambah 1 ekor kambing 

 

3. Zakat Hasil Tanaman dan Buah-buahan 

Tanaman dan buah-buahan merupakan harta yang terkena kewajiban zakat, 

hal ini telah ditetapkan berdasarkan nash yang berbunyi: 

    
    

     
    
 

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.”
21

 

 

Berdasarkan ayat di atas para ulama sepakat bahwa zakat atas hasil tanaman 

dan buah-buahan diwajibkan, hal ini disebabkan tanah yang ditanam 

merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh 

darinya. Lebih lanjut para ulama madzhab berbeda pendapat tentang syarat 

kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan ini, adapun rinciannya sebagai 

berikut: 

Madzhab Hanafi 

a. Tanah yang ditanami merupakan tanah „usyriyah. 

b. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. 

c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami 

oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya. 

                                                           
21

 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 212. 
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Madzhab Maliki menambahkan dua syarat 

a. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan tsamrah. 

b. Tanaman yang tumbuh mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653kg). 

Madzhab Syafii menambahkan 3 syarat 

a. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman uang 

menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh 

manusia. 

b. Tanaman telah mencapai nishab yang sempurna (5 wasaq). 

c. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. 

Madzhab Hanbali menambahkan tiga syarat 

a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bias ditakar, bias 

diringkan, dan ditanami oleh manusia. 

b. Tanaman telah mencapai nishab 5 wasaq. 

c. Tanaman tersebut dimiliki oleh orang merdeka dan muslim waktu zakat 

diwajibkan.
22

 

4. Zakat Perdagangan 

Perdagangan merupakan salah satu hal yang terkena kewajiban zakat. 

Islam sendiri memberi keleluasaan bagi orang Muslim dalam melakukan 

jual-beli, sepanjang tidak berkaitan atau yang mengandung hal yang 

haram. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: 
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“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
23

 

Dalam kamus fiqih, zakat perdangangan biasa disebut juga zakat tijaroh. 

Lebih lanjut, para fuqaha memberikan syarat wajibnya zakat 

perdagangan, yaitu: 

a. Harus sudah mencapai nishab 

b. Haul atau telah mencapai satu tahun 

c. Mempunyai niat berdagang saat membeli barang-barang dagangan 

d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran 

e. Harta dagang tidak dimaksudkan sebagai qunyah atau sengaja 

dimanfaatkan oleh diri sendiri. 

f. Pada saat perjalanan haul semua harta pedagangan tidak menjadi 

uang yang jumlahnya kurang dari nishab. 

g. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri.
24

 

6. Mustahik Zakat 

Zakat merupakan suatu ibadah mahdah yang berkaitan dengan harta 

yang memiliki salah satu tujuan untuk mensejahterakan umat Islam. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaannya zakat harus ditasarrufkan tepat pada 

sasarannya. Selain itu, pentasarrufan zakat harus tepat pada orang yang 

berhak mendapatkan zakat ini juga menjadi syarat gugurnya kewajiban 

                                                           
23

 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 69. 
24

Zuhaily, Zakat, 183-184. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

35 
 

 

zakat seseorang. Jadi, kewajiban zakat seseorang dianggap gugur jika 

harta yang dizakatkan telah sampai pada mustahik zakat. 

Mustahik zakat merupakan hal yang sangat penting dalam 

pentasarrufan zakat, sebab zakat tidak akan terlaksana tanpa adanya 

mustahik zakat. Oleh karena itu, secara tegas al-Qur‟an telah menentukan 

secara jelas orang yang berhak menerima zakat dalam surat al-Taubah ayat 

60: 

  
 

 
  
  

  
   

    
     
      

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 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”.
25

 

 

Ayat di atas secara tegas mengkhususkan bahwa zakat hanya boleh 

diberikan kepada delapan golongan di atas. Pengkhususan tersebut 

nampak dari sighot  َإِنَّما . Dalam kajian ushul fiqih, innama merupakan 

salah satu sighot (khasr). Ini menunjukkan adanya pengkhususan bahwa 

zakat hanya diperbolehkan diberikan pada delapan golongan yang 

disebutkan pada lafadz setelah innama. 
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Mustahik zakat secara tegas telah diatur dalam al-Qur‟an, namun 

semuanya masih bersifat umum, yang kemudian di tafsiri oleh para fuqaha 

sehingga terdapat definisi yang membatasi tiap-tiap golongan yang berhak 

mendapatkan zakat tersebut. Untuk dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai hal tersebut penulis berusaha menguraikan satu per-satu 

mustahik zakat. 

a) Fuqara’ 

Fuqara adalah golongan pertama yang disebutkan dalam al-Qur‟an 

sebagai mustahik zakat.Fuqara‟ merupakan bentuk jama‟ dari kata faqir. 

Menurut madzhab Syafii dan Hanbali fakir adalah orang yang tidak 

memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari. Dan ia tidak memiliki kerabat yang mencukupi 

kebutuhan primernya.
26

 Misalnya, kebutuhannya sejumlah sepuluh ribu, 

tetapi dia hanya mendapatkan lima ribu, meskipun dia sehat dan meminta-

minta untuk memenuhi kebutuhannya. 

Al-Ghazali yang juga penganut madzhab Syafii mendefiniskan 

fuqara‟ sebagai berikut: 

 27الفقري ىو الذي ليس لو مال وال قدرة علي الكسب.

“Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan ia tidak mampu 

untuk bekerja”. 

 

Berbeda dengan pendapat madzhab Syafii, madzhab Hanafi 

mendefiniskan fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah 
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nilai nishab menurut hukum zakat yang sah. Jika diklasifikasian kriteria 

fakir menurut mereka adalah: 

1. Yang tidak punya apa-apa. 

2. Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan. 

3. Yang memiliki mata uang kurang dari nishab. 

4. Yang memiliki kurang dari nishab selain mata uang, seperti empat 

ekor unta atau tiga puluh Sembilan ekor kambing yang nilainya tidak 

sampai dua ratus dirham.
28

 

Menurut madzhab Syafii dan Hanbali orang fakir lebih sengsara 

daripada orang miskin. Pasalnya, orang miskin tidak memiliki harta benda, 

tidak memiliki pekerjaan sedangkan orang miskin memiliki pekerjaan atau 

mampu bekerja hanya saja penghasilannya hanya mampu memenuhi 

sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya.
29

 

Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi: 

   
   
   
   

    
      

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang 

bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di 

hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.
30

 

b) Masakin 
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Masakin adalah bentuk jamak dari kata tunggal miskin. Dalam nash 

tentang mustahik zakat ia disebutkan setelah lafadz fuqara. Orang miskin 

adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. 

Misalnya orang bekerja dengan upah tiap hari sejumlah lima ratus tetapi 

kebutuhannya adalah seribu. al-Ghazali mendefinisikan miskin sebagai 

berikut: 

 ادلسكني ىو الذي ال يفي دخلو خبراجو.

“Orang miskin adalah orang yang pemasukannya tidak memenuhi 

pengeluarannya” 

 

Imam Syafii menyebutkan bahwa kadang-kadang seorang itu kaya 

hanya dengan penghasilan satu dirham saja. Ia tidak membutuhkan seribu 

meskipun dirinya lemah dan tanggungannya banyak. Alasannya adalah: 

1. Hadis yang disampaian oleh Nabi kepada Qubish bin Mukharik tatkala 

ia datang kepada beliau minta bantuan karena kesusahan. Nabi berkata: 

“Tidak halal minta kecuali salah seorang dari tiga. Diantaranya, seorang 

yang menderita kemiskinan, maka halal padanya minta sampai ia 

mampu kembali. 

2. Kebutuhan itu menunjukkan kemiskinan, sedang kecukupan adalah 

sebaliknya. Barangsiapa membutuhkan, artinya dia miskin dan 

termasuk dalam kemumuman nash Qur‟an. Dan barangsiapa 

berkecukupan, termasuk dalam keumuman nash yang diharamkan 

zakat. Dalil yang menyatakan bahwa kemiskinan itu kebutuhan 

didasarkan pada firman Allah: “Hai semua manusia, kalian adalah 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

39 
 

 

orang-orang fakir kepada Allah” maksudnya membutuhkan pertolongan 

Allah.
31

 

c) Amil  

Amil atau panitia zakat merupakan urutan ketiga yang disebutkan 

dalam al-Qur‟an. Ia adalah orang yang bekerja mengambil zakat yang 

secara resmi telah diangkat oleh pemerintah. Amil zakat ini terdiri dari; 

orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh, penulis, pembagi 

zakat untuk para mustahik zakat, orang yang ditugasi untuk 

mengumpulkan pemilik harta kekayaan, dan orang yang ditugasi menaksir 

orang yang telah memiliki kewajiban zakat. Al-Ghazali mendefinisikan 

sebagai berikut: 

 32العاملون وىم السعاة الذين جيمعون الزكوات سوي اخلليفة والقاضي.

“Para amil mereka adalah orang-orang yang bertugas 

mengumpulkan zakat-zakat, selain khalifah dan qadi”. 

 

Sebagai pelaksana yang memiliki kedudukan yang sangat urgen 

dalam zakat, seorang amil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Amil beragama Islam, sebab zakat adalah urusan orang muslim, maka 

Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. 

b. Amil harus mukallaf, yaitu dewasa, yang sehat akal fikirannya. 

c. Amil harus jujur, sebab ia diamanati harta kaum muslim. 
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d. Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab bila ia tidak mengetahui 

hukum tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih 

banyak berbuat kesalahan. 

e. Mampu melaksanakan tugasnya. 

f. Bukan kerabat Nabi (Bani Hasyim). Sebagaian ulama berpendapat 

bahwa kerabat Nabi tidak boleh menjadi amil dengan alasan hadis 

Fadhal bin al-Abbas dan Muthallib bin Rabi‟ah kepada Nabi untuk 

diangkat menjadi petugas sedekah. Salah seorang dari mereka berkata: 

„Wahai Rasulullah, kami datang kepadamu agar engkau perintahkan 

kami mengurus sedekah sedekah ini. Kami akan melaksanakan seperti 

yang dilaksanakan orang. Juga kami akan menunaikan tugas seperti 

orang lain. Nabi berkata “Sedekah tidak pantas diberi kepada 

Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, karena zakat 

merupakan kotoran badan manusia”. 

g. Amil seorang laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan seorang amil 

harus seorang laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah “Tidak 

akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada 

perempuan”. 

h. Orang yang merdeka bukan hamba. Sebagian ulama mensyaratkan 

amil harus orang yang merdeka, mereka berlandaskan pada hadis 

riwayat Ahmad dan Bukhari, Rasulullah bersabda “Dengarlah oleh 
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kalian dan taatilah. Walaupun yang memerintahkan kamu seorang 

budak yang rambutnya kriting seperti kismis”.
33

 

d) Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya 

Muallaf merupakan golongan keempat yang disebutkan dalam al-

Qur‟an. Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya 

atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat 

jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan 

mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Kaum 

mukallaf terdiri dari macam, yaitu kafir dan muslim. Sayyid sabiq 

memberi pengertian ashnaf ini sebagai berikut: 

 34سالم او تثبيتها عليو.ف قلوهبم ومجعها علي اإليادلؤلفة قلوهبم ىم اجلماعة الذين يراد تأل

“Muallaf yang ditundukkan hatinya, mereka adalah segolongan 

orang yang dikehendaki ditundukkan hatinya dan 

mengumpulkannya dalam Islam atau menetapkannya dalam Islam”. 

 

Lebih lanjut, para ulama berbeda pendapat memberi zakat kepada 

muallaf apabila ia belum memeluk Islam. Madzhab Hanbali dan Maliki 

berpendapat mereka diberikan bagian agar tertarik kepada Islam karena 

sesungguhnya Nabi saw, pernah memberikan kepada muallaf yang muslim 

dan muallaf dari kaum musyrik. 

Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafii berpendapat pemberian 

bagian zakat kepada orang kafir, pada masa awal Islam, bukanlah untuk 

menundukkan mereka atau yang lain, tetapi karena pada masa itu jumlah 
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kaum Muslimin masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat 

banyak; dan Allah swt, ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin, serta 

untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan orang 

kafir. 

Lebih lanjut, para ulama berselisih pendapat mengenai tetapnya 

bagian zakat orang muallaf. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat 

bahwa hak muallaf sudah gugur sedangkan menurut Jumhur ulama dan 

sebagian pengikut madzhab Malliki berpendapat jika golongan muallaf 

akan tetap ada sepanjang masa dan tidak terhapus.
35

 

e) Riqab 

Kata riqab merupakan bentuk jamak dari kata raqabah. Istilah ini 

dalam al-Qur‟an budak belian laki-laki (budak mukatab) bukan belian 

perempuan (amah). Budak yang termasuk dalam golongan ini menurut 

jumhur ulama‟ adalah budak yang telah membuat perjanjian dengan 

tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar 

tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan 

membanting tulang mati-matian. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk 

memberikan zakat kepada para budak tersebut. Allah swt, berfirman: 

     

   

Artinya: Berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah 

yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
36
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Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibn Abbas menyebutkan bahwa 
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dari tuan mereka untuk dimerdekakan. Syarat pembayaran zakat budak 

yang dijanjikan untuk dimerdekakan adalah budak muslim dan 

memerlukan bantuan seperti itu.
37

 

f) Gharim 

Gharim adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang tersebut itu dipergunakan 

untuk hal-hal yang baik maupun untuk hal kemaksiatan. Sebagaimana 

didefiniskan oleh al-Ghazali: 

 38الغارم ىو الذي استقرض يف طاعة او مباح وىو فقري.
“Orang yang memiliki hutang adalah orang yang meminjam untuk 

hal ketaatan atau hal mubah, sedangkan ia dalam keadaan faqir”. 

 

Apabila hutang itu digunakan untuk kepentingan orang banyak 

yang berada dibawah tanggung jawabnya, maka dia boleh diberi zakat 

meskipun sebenarnya ia kaya, sebab ada sabda Rasulullah yang berbunyi: 

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali bila ada 

salah satu dari lima sebab dibawah ini.Orang yang berjuang di jalan 

Allah swt, panitia zakat, berutang, orang yang menebus dirinya, 

orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan 

kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali 

kepadanya.”
39
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al-Ghazali, Ihya‟, 294. 
39
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Lebih lanjut para ulama mensyaratkan seorang yang berhutang 

untuk dirinya sendiri bisa mendapat zakat jika telah memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat 

membayar hutangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk 

menutupi utangnya denga uang atau benda yang dimilikinya, maka dia 

tidak berhak menerima bagian dari zakat. 

b. Hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan 

atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. 

c. Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu. Apabila utangnya 

tenggang waktu, maka terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat 

mengatakan ia diberi zakat sebab termasuk dalam keumuman nash. 

Pendapat lain mengatakan tidak diberi karena tidak membutuhkan 

pada waktu sekarang. Dan menurut pendapat lain diberi zakat apabila 

tenggang waktunya habis tahun itu juga.
40

 

g) Fi Sabilillah 

Golongan fi Sabilillah adalah golongan yang disebutkan ke tujuh 

dalam al-Qur‟an. Yang dimaksud dalam golongan ini adalah para pejuang 

yang tidak mendapatkan bayaran, sebagaimana yang disebut al-Ghazali 

sebagai berikut: 

ْرتَ َزَقِة.
ُ

 41اَْلُغزَاُة اًلَِّذْيَن لَْيَس ذَلُْم َمْرُسْوٌم يفْ ِديْ َواِن ادل
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Qadhawi, Hukum Zakat, 596-598.  
41

Al-Ghazali, Ihya‟, 294. 
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“Prajurit yang tidak tertulis di dalam buku catatan prajurit yang 

memperoleh bayaran”. 

 

Penafsiran ulama mutaqaddimin yang memaknai sabilillah sebagai 

perang ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi: 

    

    

    

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh.
42

 

Golongan sabillillah ini mulai jarang ditemukan, oleh karena itu 

dalam perkembangannya ulama kontemporer memperluas arti sabilillah 

dengan melihat esensi dari sabilillah itu sendiri. Sayyid Sabiq 

menyebutkan bahwa juga termasuk dalam golongan sabilillah juga 

memuat segala hal yang mengandung maslahat yang bersifat „umum, baik 

yang berkaitan dengan agama maupun Negara.
43

 

h) Ibn Sabil 

Ibn sabil merupakan golongan terakhir yang disebutkan oleh al-

Qur‟an. Ia adalah orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan 

suatu hal yang baik bukan maksiat. Di perkirakan ia tidak akan mencapai 

maksud yang akan dituju jika tidak dibantu. Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi 

mensyaratkan kebolehan Ibn Sabil menerima bagian zakat jika memenuhi 

syarat sebagai berikut: 
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 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 928. 
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Fath, 1995), 370. 
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a. Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat 

menyampaikan ke negerinya, sehingga apabila ia memiliki sesuatu 

yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka jangan diberi, karena 

maksud pemberian ini, yaitu agar ia dapat sampai ke negerinya. 

b. Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Adapun orang 

uang perjalannya untuk maksiat, seperti orang yang pergi untuk 

membunuh orang lain, atau berdagang yang diharamkan, atau yang 

lain, maka samasekali jangan diberi bagian dari zakat.
44

 

 

7. Qiyas 

Secara historis, dalam kajian sejarah penetapan hukum Islam 

terdapat beberapa sumber. Sumber yang secara tegas disebutkan oleh nash 

hanyalah al-Qur‟an dan al-Sunnah. Tetapi, al-Qur‟an sendiri telah 

memberi indikasi bahwa akan muncul sumber hukum lain. Sehingga 

terdapat empat sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh fuqaha; al-

Qur‟an, al-Sunnah, Ijma‟, Qiyas. 

Qiyas sebagai salahsatu sumber hukum Islam berfungsi untuk 

menggali hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash. Metode 

qiyas ini ditetapkan berdasarkan nash yang berbunyi: 
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya). 

Dalam redaksi di atas disebutkan bahwa apabila terjadi perbedaan 

pendapat maka kita diperintahkan untuk mengembalikan urusannya pada 

Allah dan Rasulnya. Salahsatu bentuk atau cara mengembalikan ini adalah 

dengan metode qiyas, yakni dengan menyamakan peristiwa yang belum 

ada nash hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya. 

Adapun pengertian qiyas adalah: 

اتِِو فِي ِعلَِّة ُحْكِمو ِعْنَد الحامل ىٌ المجتيد. ًَ ٍم لُِمَسا ٌْ ٍم َعلي َمْعلُ ٌْ ٌَ َحْمُل َمْعلُ ىُ
45

 

Qiyas adalah menghubungkan peristiwa yang sudah diketahui dengan 

peristiwa yang diketahui karena ada kesamaan illah hukumnya menurut 

orang yang menghubungkan yaitu mujtahid. 

Lebih lanjut para ulama menetapkan rukun yang harus dipenuhi 

dalam proses pengqiyasan, yaitu: 

1. Asal 

Asal adalah peristiwa yang sudah ada nash hukumnya atau biasa 

disebut maqis „alaih (tempat mengqiyaskan). Contohnya ayat tentang 

khamr: 
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 Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-‘Athar, Hasyiyah al-‘Athar ‘ala Syarah al-Jalal al-Mahalli 
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

2. Hukum asal 

Hukum asal adalah hukum syara‟ yang ditetapkan oleh suatu nash. 

Dalam koteks khamr ini haram hukumnya meminum khamr 

dikarenakan terdapat larangan yang menunjukkan keharaman, yaitu 

lafadz  ُه ٌْ  .فَاْجتَنِبُ

3. Far‟u 

Far‟u adalah peristiwa yang belum ada hukumnya yang akan 

diqiyaskan dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya. Dalam 

konteks khamr ini, misalnya adalah sabu-sabu. 

4. Illah  

Illah adalah sifat yang berada pada ashal yang menjadi landasan 

hukumnya, atau dengan kata lain “ada illah ada hukum, tidak ada illah 

tidak ada hukum”. Dalam konteks khamr ini illahnya adalah 

memabukkan. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala hal yang 

memabukkan itu haram hukumnya, termasuk sabu-sabu. 
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Dari rukun di atas, kesemuanya memiliki syarat-syarat tersendiri. Asal 

memiliki syarat yang berupa telah terdapat nash yang menunjukkan atas 

hukumnya. Far‟u memiliki syarat yaitu ia belum ditentukan hukumnya baik 

dengan nash atau ijma‟ dan tidak terdapat penghalang yang bisa mencegah 

penyamaan hukumnya.  Adapu syarat-syarat illah adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya illah merupakan sifat yang nyata, yakni bersifat meterial yang 

bisa dijangkau oleh panca indera yang lahir. 

2. Hendaknya illah merupakan sifat yang pasti, yakni tertentu dan terbatas, 

dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan membatasi, atau karena 

terdapat sedikit perbedaan. 

3. Hendak illah merupakan sifat yang sesuai , yakni terdiri dari tempat 

dugaan mewujudkan hikmah hukum. 

4. Hendaknya illah tidak merupakan sifat yang terbatas pada ashal, artinya 

harus sifat yang dapat diwujudkan pada beberapa individu dan bisa di 

dapat pada selain ashal.
46
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 Abdul Wahab Kholaf, Kaidaah-Kaidah Hukum Islam, Terjm. Noer Iskandar al-Barsany dkk. 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 98-102. 
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BAB III 

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI 

1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi 

Yusuf al-Qardhawi, nama lengkapnya adalah Yusuf al-Qardhawi bin 

Abdullah bin Ali bin Yusuf. Ia dilahirkan tepat pada tanggal 09 September 1926 

di sebuah desa yang terletak antara kota Thanta dan al-Mahallah al-Kubra, 

bernama al-Turab. Desa tersebut juga tempat disemayamkannya sahabat Nabi 

yang bernama Zain bin Harits.
1
 

Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Oleh karena itu, 

pamannya yang menggantikan ayahnya mendidik dan membekali al-Qardhawi 

dengan berbagai ilmu pengetahuan agama. Pada usia 5 tahun al-Qardhawi mulai 

tekun untuk menghafal al-Qur‟an dibawah bimbingan Syaikh Hamid. Selain itu, ia 

juga menimba ilmu-ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan lain-lain 

di sebuah sekolah dasar yang berada di desanya yang berada di bawah naungan 

Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. 

Al-Qardhawi merupakan sosok yang sangat tekun dan cerdas, ini ia 

buktikan dengan mampu menghafal al-Qur‟an pada usianya yang belum genap 10 

tahun, hingga ia mendapat julukan “Syaikh”. Tidak sampai disitu saja, ia juga 

sering diminta untuk menjadi imam Masjid berkat kefasihan serta kemerduan 

suaranya. 
2
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 Yusuf al-Qardhawi, Huda Al-Islam Fatawa mu‟ashir, terj. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: 

Risalah Gusti, 1996), 45. 
2
 Ibid,. 129. 
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Pendidikan tingkat dasar ia tempuh melalui ibtidaiyyah dan tsanawiyah di 

Ma‟had Thomtho‟ Mesir.
3
 Al-Qardhawi selain memiliki kelebihan dalam hal 

agama, ia juga memiliki prestasi akademik. Ia menjadi lulusan terbaik pada 

Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar pada tahun 1952/1953. Kehausan ia 

akan ilmu membuatnya melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa 

Arab selama dua tahun. Pada tahun 1957, ia meneruskan studinya di lembaga riset 

dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun, hingga akhirnya ia 

mendapat gelar diploma di bidang sastra dan bahasa.  

Kegemerannya akan menuntut ilmu mendorongnya untuk melanjutkan 

studinya di pasca sarjana Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dengan 

pilihan antara Jurusan Tafsir Hadits dan Akidah Filsafat pada tahun 1960. Ia 

sempat meminta pendapat kepada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan 

mana yang baik untuk dirinya. 

Pada akhirnya al-Qardhawi memutuskan untuk masuk jurusan Tafsir Hadits. 

Setelah satu tahun ia berhasil lulus ujian lalu ia mengajukan tesis yang berjudul 

Fiqh al-Zakah yang seharusnya ia selesaikan dalam waktu dua tahun, namun 

karena masa krisis menimpa Mesir pada saat itu, barulah pada tahun 1973 ia 

mengajukan disertasinya dan meraih gelar Doktor. 

Dalam perjalanan hidupnya, al-Qardhawi tidak selalu mulus, ia tercatat 

beberapa kali mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Pada saat 

Mesir dipegang raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat ia berumur 23 

tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 
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 Yusuf Al-Qardhawi, Syaikh Muhammad Ghazali Yang Saya Kenal, (Jakarta: Rabbadi Press, 

1999), 7. 
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1954 bulan Januari ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi di Mesir. Pada bulan 

Oktober ditahun yang sama, ia kembali ditahan di penjara militer selama dua 

puluh bulan. Ia ditahan penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung 

pergerakan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi yang didirikan oleh Hasan al-

Banna (1906-1949) pada tahun 1928, yang bergerak dalam bidang dakwah 

kemudian politik.
4
 

Al-Qardhawi sempat mendapat pencekalan dilarang menjadi khatib di 

daerah Zamalik. Sebab khutbah-khutbahnya terkenal berani sehingga menciptakan 

opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Selain al-Qardhawi juga terlibat 

dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, ia juga tertarik pada tokoh tokoh yang 

berada di dalamnya, karena fatwa dan pemikiran tokoh tersebut yang kokoh dan 

mantap. Diantara tokoh tersebut adalah Bakhil al-Khauli, Muhammad al-Ghazali, 

Muhammad Abdullah Darras. Namun ada satu tokoh yang sangat ia kagumi, yaitu 

Hasan al-Banna. Ini terbukti dari komentar beliau “Tokoh utama yang paling 

banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul 

Muslimin yang saya sering ikuti ceramah-ceramahnya”. 

Namun meskipun demikian, al-Qardhawi tetap menjadi sosok yang kritis, ia 

berkata: “Karunia Allah swt pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang 

tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran 

kopian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, 

hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat 

tersebut”. 
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 Ishom Talimah, Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2001), 128-135. 
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Al-Qardhawi memiliki tujuh anak, terdiri dari empat putri dan tiga putra. 

Sebagai ulama yang moderat, ia membebaskan anaknya menuntut ilmu apa saja 

sesuai dengan minat, bakat dan kecenderungan masing-masing. Dan hasilnya, 

yang konsen dibidang agama hanya anak laki-lakinya satu yang belajar di 

Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang lainnya ada yang memperoleh 

gelar doktor fisika, kimia, elektro. 

Sikap al-Qardhawi yang membebaskan anaknya dalam urusan pendidikan 

ini dapat dipahami, pasalnya ia merupakan sosok ulama yang menolak pembagian 

ilmu secara dikotomis. Menurutnya, semua ilmu bisa islami dan tidak islami, 

tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. 

Selain sosok yang moderat, al-Qardhawi juga merupakan sosok yang 

terkenal dengan tidak menganut madzhab tertentu. Dalam bukunya Halal wal 

Haram ia menyatakan bahwa dia tidak rela rasionya terikat dengan satu madzhab 

dalam seluruh persoalan, salah besar bila dia mengikuti satu madzhab. Dalam 

masalah ijtihad, al-Qardhawi menyuarakan menjadi seorang ulama mujathid yang 

berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banya membaca dan 

menelaan buku-buku agama yang ditulis oleh non Muslim, menurutnya seorang 

ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai 

buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu. 

Al-Qardhawi juga seorang yang berperan aktif dilembaga pendidikan, 

diatara jabatan-jabatan yang pernah ia sandang ialah: 

a. Dibidang akademis, al-Qardhawi adalah Professor dan Dekan Fakultas 

Syari‟ah di Studi Islam di Universitas Qatar. 
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b. Direktur dan pendiri Pusat Kajian dan Sirah di Universitas Qatar. 

c. Anggota Majlis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika. 

d. Anggota pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional.
5
 

Selain itu, ia juga aktif dalam bidang dakwah melalui program khusus di 

radio dan televisi Qatar. 

2. Guru-guru Yusuf Al-Qardhawi 

1. Syekh Yamani Murad 

Semasa al-Qardhawi kecil, ia belajar pada seorang kuttab yang bernama 

Yamani Murad. Akan tetapi ia hanya bertahan satu hari karena merasa tidak 

cocok dengan model pengajarannya, dikarenakan Syekh Yamani untuk 

membuat muridnya lebih giat sering memberi hukuman pada murid-

muridnya. Al-Qardhawi merupakan sosok yang menolak mendzolimi maupun 

di dzolimi, dan ia juga bertendensi bahwa Rasulullah meminta perlindungan 

pada Allah agar tidak berbuat dzalim dan di dzalimi. 

2. Syekh Hamid 

Setelah al-Qardhawi memutuskan tidak belajar lagi kepada syekh Yamani 

Murad, ia tidak berguru perihal al-Qur‟an kepada siapapun dalam kurun 

waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya ia berguru pada syekh Hamid. 

Al-Qardhawi belajar pada syekh Hamid berdasarkan perintah ibundanya. 

Beliau menitipkan anaknya langsung kepada syekh Hamid. 

Dibawah bimbingan syekh Hamid  al-Qardhawi menghafal al-Qur‟an 

hingga pada usia 9 tahun lebih beberapa bulan ia telah berhasil menghafal 

                                                           
5
 Yusuf Al-Qardhawi, Masalah-masalah Islam Kontemporer, terj. Muhammad Ihsan, (Jakarta: 

Najah Press, 1994), 61. 
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keseluruhan isi al-Qur‟an, hingga masyarakat memberikan julukan “Syeikh” 

dan masyhur dipanggil dengan nama Syaikh Yusuf yang hapal al-Qur‟an. 

3. Syekh Abdullah Yazid 

Pada usia tujuh tahun, al-Qardhawi dimasukkan ke sekolah dasar milik 

pemerintah yang ada di desanya, yang merupakan cabang dari provinsi al-

Gharbiyah. Salah seorang guru di sekolah tersebut adalah syeikh Abdullah 

Yazid, beliau mengajari al-Qardhawi tentang perkalian. 

4. Syeikh Ali Sulaiman Khalil 

Guru yang mengajar beliau pada semester pertama adalah syaikh Ali 

Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapatkan julukan “Biranji Al-Fash” 

yang artinya kelas paling pertama. 

5. Sa‟id Sulaiman Tsabit 

Bersama Sa‟id Sulaiman Tsabit, al-Qardhawi belajar mata pelajaran 

sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, khat, 

mengarang, dan mahfudzat. 

6. Syeikh Muhammad Sya‟at 

Ia merupakan guru yang mengajari al-Qardhawi soal Nahwu. Selama 

dalam asuhannya, ia memanggil al-Qardhawi dengan sebutan “Ya Allamah” 

yang berarti wahai anak yang serba tahu. 

7. Syeikh Al-Bahi Al-Khuli 

Pada tahun kedua ibtidiyyah beliau diajari mata pelajaran Mahfudzat oleh 

Syeikh Al-Bahi. Ia mengharuskan al-Qardhawi menghapal karya sastra Al-

Manfaluti yang diambil dari bagian kitab Al-Nadzarat. 
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8. Syeikh Muhammad Asy-Syanawi 

Asy-Syanawi adalah seorang ulama yang berasal dari daerah Mahallah 

Ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung al-Qardhawi. Ia mengajari 

al-Qardhawi tentang fikih bermadzhab Hanafi. 

9. Syeikh Muhammad Al-Ghubarah 

Ia adalah guru al-Qardhawi dalam bidang sharaf. Ia merupakan sosok yang 

alim, model pengajarannya mudah dipahami, ini yang menyebabkan al-

Qardhawi mencintainya. 

10. Syeikh Mahmud Al-Diftar 

Selain Asy-Syanawi, yang menjadi guru dalam bidang fikih al-Qardhawi 

adalah adalah Mahmud Al-Diftar, Ia merupakan keturunan dari keluarga besar 

Al-Diftar yang sangat masyhur sebagai penganut madzhab Hanafi. 

11. Syeikh Muhammad Mukhtar Badir 

Ia adalah ulama‟ yang menjadi dosen di Universitas Al-Azhar, ia menguasai 

ilmu qira‟ah, serta seorang pujangga dan sastrawan. Ia mengajar al-Qardhawi 

ilmu tafsir di tingkat pertama. 

12. Muhammad Mutawalli Asy-Sya‟rawi 

Ia adalah guru al-Qardhawi dalam bidang sastra. 

13. Syeikh Muhammad Amin Abu Al-Raus 

Ia adalah guru al-Qardhawi dalam bidang tafsir. 

14. Syeikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili 

Mereka berdua adalah ahli Hadist yang menjadi guru al-Qardhawi. 
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15. Syaikh Shalih Syaraf Al-„Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf dan Asy-

Syafi‟i Azh-Zhawahiri merupakan para dosen yang mengajari ilmu tauhid. 

16.  Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh dan Abu Zaid Syalabi 

adalah para dosen yang mengajarkan sejarah. 

17. Syaikh Abu Bakar Dzikri mengajarkan teori akhlak. 

18. Syaikh Mansur Rajab mengajarkan ilmu akhlak. 

19. Dr. Muhammad Ghallab mengajar Filsafat Timur dan Yunani. 

20. Dr. Abdul Halim Mahmud mengajar Filsafat Islam dan Filsafat Modern.  

21. Syaikh Thayyib Najjar mengajar ilmu Ushul Fiqh. 

22. Dr. Jamaluddin mengajar psikologi. 

23. Syaikh Ali Al-Gharrabi mengajar aliran-aliran Islam (Al-Firaq Al-

Islamiya). 

24. Syeikh Muhammad al-Ghazali 

Ia  merupakan guru Yusuf Al-Qaradhawi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. 

Beliau sangat sering mengunjung rumahnya di Darb As-Sa‟adah bersama 

Assal dan Damardasy (sahabat Yusuf Al-Qaradhawi), tepatnya sebelum 

beliau pindah ke jalan Al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. Syaikh 

Muhammad Al-Ghazali juga merupakan guru beliau ketika berada di penjara 

Thur. 

25. Syaikh Hasan Al-Banna 

Ia merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam pemikiran al-Qardhawi, 

sampai ia pernah berkomntar bahwa “Tokoh utama yang paling banyak 

mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul 
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Muslimin yang saya sering ikuti ceramah-ceramahnya”. Al-Banna merupakan 

ulama yang tinggal di Kairo, mereka jarang berjumpa kecuali jika waktu 

mereka berkunjung ke daerah masing-masing. 

26. Syaikh Sayyid Sabiq, beliau sering mengunjungi di rumah lamanya yang 

terletak di Suq As-Silah, sebelum Syaikh Sayyid Sabiq pindah ke Garden 

City. 

Diantara sumber mata air ilmu yang jernih adalah kajian tafsir. Beliau 

belajar kajian tafsir ini di Darul Hikmah kepada empat ulama kondang yang 

ahli di bidangnya pada saat itu yaitu: Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Abdul 

Wahhab Khalaf, Ustad Abdul Wahhab Hamudah dan seorang lagi yang beliau 

lupa namanya. 

3. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi 

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan besar yang berkaliber 

Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, 

beliau mempunyai ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah 

seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmu yang 

dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang 

tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan 

kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Diantara karya-karya Yusuf 

Al-Qaradhawi yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu: 

1. Al-Khashooiish Al-Islam Li Al-Islam, dialih bahasakan kedalam bahasa 

Indonesia dengan judul “Karateristik Islam (Kajian Analitik)”. Buku ini 
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membahas bahwa Islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk rahmatan lil 

„alamin. 

2.  Fii Fiqhil-Auliyyaat Dirasah Jadiidah Fii Dhau‟il Qurani Was-Sunnah, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqh Prioritas (Urutan 

Amal yang Tertentu)”. Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam 

yang diprioritaskan atau diutamakan dari yang lainnya dengan argumentasi 

Yusuf Qardhawi yang kokoh dan kuat. 

3. Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassyayub, diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara 

Prinsip dan Penyimpangan)”. 

4. Ghairul Muslim Fil Mujtama‟ Al-Islam, diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia dengan judul “Minoritas Non-Muslim didalam Masyarakat Islam”. 

Didalam buku ini beliau membahas tentang hak-hak non-Muslim disebuah 

komunitas masyarakat Muslim. 

5. Al-Ijtihad Fi Syari‟ah Al-Islamiah, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

dengan judul “Ijtihad Dalam Islam”. Dalam buku ini beliau menganjurkan 

bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing manusia kejalan yang 

lurus asal dilakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat. 

6. Fiqh Al-Zakah, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul 

“Hukum Zakat”. Dalam buku ini diterangkan mengenai zakat-zakat yang telah 

dijelaskan oleh ulama dan juga hukum-hukum zakat kontemporer yang tidak 

ada pada zaman Rasulullah SAW. 
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7. Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil 

Islami, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Norma dan 

Etika Ekonomi Islam”. Didalam buku ini Yusuf Qardhawi mengupas secara 

jelas tentang ekonomi Islam berdasarkan Nash-Nash. 

8. Syari‟at Islam tentang Zaman, dalam buku ini Yusuf Qardhawi menelusuri 

liku-liku perkembangan syari‟at Islam yang dihamparan bumi Allah SWT 

sepanjang zaman. Sehingga disini menimbulkan suatu pertanyaan, mampukah 

hukum Islam mendapati zaman modern. Jawabannya dapat dicari melalui 

metode ilmiah Islamiah yang merujuk kepada al-Qur‟an dan as-Sunnah serta 

hasil ijtihad peninggalan mujtahid terdahulu. Berijtihad ini bukan berarti 

merubah Nash tetapi bagaimana mampu mengekspresikan perkembangan 

masyarakat dengan fiqh yang diproduk oleh ulama tersebut. 

9. Madrasah Imam Hasan Al-Bana, didalam buku ini Yusuf Qardhawi mengupas 

permasalahan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam 

Hasan al-Bana untuk membangkitkan umat Islam dari tidurnya yang panjang. 

10. Dar Al-Qiyaam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishod Al-Islam, yang dalam bahasa 

Indonesia “Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam”. Didalam buku ini ia 

mengulas secara jelas berdasarkan Nash-Nash tentang sistem ekonomi Islam 

yang berprinsip keadilan dari aspek. 

11. Al-Imam al-Ghazali baina Madhidhi (pro kontra pemikiran al-Ghazali). 

Dalam buku ini Yusuf Al-Qaradhawi menguraikan bahwa kajian-kajian 

tentang khazanah intelektual Islam, tidak pernah meninggalkan kontribusi 
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Ghazali dalam pemikiran, berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap 

praktek keagamaan di dunia Islam. 

12. Min al-Ajli al-Syahwatin al-Rashidah al-Tujaddiduddin wa al-Tanhadhu bi 

al-Dunya. Dalam bahasa Indonesianya adalah “Membangun Masyarakat 

Baru”. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memaparkan sejumlah pemahaman 

pemikiran ke arah membangun masyarakat baru yang dilandasi al-Qur‟an dan 

as-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia dan 

masyarakat di muka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu 

kondisi ke kondisi lain. 

13. At-Tatharufu Al-“Ilmani fi Muwajahati, diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia menjadi “Sekular Ekstrim”. Buku ini beliau tulis untuk memenuhi 

permintaan sekretariat jenderal komisi fiqih Islam Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) yang beranggotakan negara-negara Islam. Dalam buku ini Yusuf 

Qardhawi menyoroti sekularisme ekstrim yang begitu buas mencabik-cabik 

iman dan menulis sejauh mana kebuasan sekularisme komunis dalam 

menindas rakyat, menggilas fitrah dan memusuhi agama.
6
 

4. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi 

Pemikiran al-Qardhawi berawal dari sebuah nash yang memberikan 

pemahaman bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mudah dan menjadi 

rahmat bagi seluruh alam semesta, terlebih dalam urusan yang dianggap sulit bagi 

manusia pada umumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

                                                           
6
 Yusuf Al-Qardhawi, Sekuler Ekstrim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 10. 
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Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.
7
 

Ayat di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki 

adanya kesukaran dalam agama Islam. Dalam ayat lain, dijelaskan bahwa agama 

Islam bertujuan membawa rahmat, sebagaimana disebut dalam surat al-Anbiya‟ 

ayat 107: 

    
     

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.
8
 

Lebih lanjut, pemikiran al-Qardhawi adalah membebaskan masyarakat dari 

sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau madzhab tertentu. Karena Allah SWT 

tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (ittiba‟) kepada madzhab atau imam 

tertentu, tetapi Allah SWT memerintahkan kita agar kita mengikuti (ittiba‟) 

kepada al-Quran dan al-Sunnah. Memang kita semua dapat mengambil manfaat 

yang banyak dari madzhab-madhab yang ada. Tetapi kita harus selalu berusaha 

memilih pendapat dan dalil yang kuat siapapun yang mengatakannya. Karena 

seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan 

mengikuti individu atau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada 

yang ma‟shum. Hal ini beliau kemukakan dikarenakan dikampung Yusuf 

Qardhawi dalam mengajarkan fikih para ulama hanya mengambil dari madzhab 

                                                           
7
 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 45. 

8
 Ibid., 508. 
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Syafi‟i. Hal ini memaksa para ulama pengikut madzhab Hanafi mengajarkan 

madzhab Syafi‟i. 

Selanjutnya, pendapat Yusuf Qardhawi sesuai dengan perkataan Imam 

Hasan Al-Banna yang ia akui banyak mempengaruhi pemikirannya yaitu, “Semua 

orang boleh diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali al-Ma‟shuum 

(terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu nabi Muhammad SAW. Semua yang 

datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah maka kita 

terima. Sedangkan jika tidak, maka al-Quran dan al-Sunnah lebih utama untuk 

diikuti.”
9
 

Dalam menginstinbathkan hukum, al-Qardhawi selalu merujuk agar kembali 

kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-

sumber asli yang jernih yaitu al-Quran dan al-Sunnah yang shahih. Selain itu, ia 

juga melepaskan diri dari ikatan madzhab tertentu dan membebaskan diri sikap 

taklid agar tidak memihak kepada satu madzab tertentu dan melemahkan madzhab 

yang tidak sesuai dengan beliau. Sebab taklid itu akan mematikan fikiran dan 

kekuatan fikiran. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Jauzi: 

ِل, َو قَِبْيُح ِبَْن أُْعِطَي ََشَْعَة َيْستَ ْوِضُئ ِِباَ َأْن يُْطِفَئهاَ َويَْ  ةِ ِِلَنَُّه ُخِلَق لِلتََّدبُِّر َوالتََّأمُّ ََ  ِِشي ِي الُُّّْل

                                                           
9
 Yusuf Al-Qardhawi, Memahami Khazanah Klassik, Madzhab dan Ikhtilaf, terj. Abdul Hayyie 

Al-Kattani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 9. 
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Artinya: “Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk memperhatikan dan 

memikirkan. Alangkah buruk seseorang yang diberi lampu untuk menerangi, 

malah memadamkan lampu itu dan berjalan di dalam kegelapan.”
10

 

Berdasarkan hal itu, Yusuf Qardhawi tidak dipihak orang-orang yang 

fanatik terhadap segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin 

ada imam lagi setelah imam madzhab yang empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah 

kurun-kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya terdapat di dalam 

buku-buku orang-orang lama. 

Dalam masalah ijma‟ yang pasti kebenarannya, Yusuf Qardhawi sangat 

menghormati agar posisi ijma‟ dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga 

keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual. Yusuf Qardhawi juga 

menggunakan analogi atau Qiyas yang benar. Analogi adalah memberikan hukum 

yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (illat) yang sama, dan hal itu 

merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allahkepada akal dan fitrah manusia. 

Yusuf Qardhawi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umum 

(Maslahih Mursalah) disamping norma usaha preventif (Sad Zara‟i). Dikarenakan 

syari‟at adalah keadilan, rahmat, perlindungan, dan kemanfaatan yang di berikan 

Allah SWT untuk menunjukan kebenaran-Nya dan kebenaran Rasul-Nya. Dan 

syari‟at adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Allah SWT kepada orang-

orang yang mau melihat dan mau memperolah petunjuk.
11  

                                                           
10

 Yusuf Al-Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar 

Nusantara, 1996), 17. 
11

 Ibdi., 17. 
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BAB IV 

FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG FI SABILILLAH 

A. Paparan Data 

1. Fatwa Yusuf Al-Qardhawi 

Dalam sub bab ini penulis akan mendeskripsikan fatwa al-

Qardhawi tentang makna “fi sabilillah” dalam ayat zakat. Di awal 

fatwanya, al-Qardhawi mencoba mengupas makna sabilillah melalui 

pendekatan lughowiyah, menurutnya kata  سبيل mempunyai makna 

 :Jadi kata sabilillah berarti .(jalan) الطزيق

ْوِصُل اََل َمْرَضاتِِو ِإْعِتَقاًدا َوَعَملً 
ُ

 َسِبْيُل اهلِل:َ الطَّرِْيُق امل

Artinya: Sabilullah adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah 

secara akidah dan amal.
1
 

Dari pengertian di atas nampak jelas jika sabilullah mempunyai 

makna yang luas, yang mencakup segala hal baik yang berupa akidah 

maupun amal yang memiliki tujuan menggapai ridho Allah. Hal ini 

dapat ditempuh dengan melakukan ibadah-ibadah baik yang fardhu 

maupun sunnah. Lebih lanjut al-Qardhawi mengutip pendapat Ibn 

Atsir lantas merumuskan arti kata sabilullah ditinjau dari 2 sudut 

pandang: 

َقرُِّب ِإََل اهلِل ,  ْعََن اأَلْصِلي لِْلَكِلَمِة لَُغًة ُىَو: ُكلُّ َعَمٍل َخاِلٍص َسَلَك ِبِو  َطرِْيَق الت َّ
َ

ِإنَّ امل
ْيَع  اِلَِِة , فَ ْرِديًَّة كاََنْت ََجَاِعيًَّة.فَ ُهَو َيْشِمُل َجَِ  ااَلْعَماِل الصَّ

                                                           
1
 Al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah (Beirut: t.tp, 1973), 635. 
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Artinya: Bahwa arti asal kata (sabilullah) menurut bahasa adalah 

semua amal ikhlas yang digunakan untuk menempuh jalan 

mendekatkan diri pada Allah, yakni memuat segala amal shalih, baik 

bersifat pribadi maupun kolektif.
2
 

َها ِعْنَد الِ  ْعََن الَغاِلِب لِْلَكِلَمِة َوالَِّذي يُ ْفَهُم ِمن ْ
َ

ْطَلِق ُىَو اجِلهاَُد َحَّتَّ َصاَر ِلَكثْ رَِة ِإنَّ امل
َها.  ِإْسِتْعَماِِلَا ِفْيِو َكأَنَُّو َمْقُصْوُر َعَلي ْ

Artinya: Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata (sabilullah) apabila 

dimutlakkan adalah jihad, karena seringnya digunakan untuk itu, 

seakan artinya hanya terbatas pada jihad.
3
 

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Qardhawi dapat ditarik 

kesimpulan jika sabilullah dapat memiliki arti umum dan khusus. 

Inilah yang menjadi sebab perbedaan dikalangan fuqaha dalam 

menafsiri sabilullah dalam ayat zakat. Selanjutnya, terkait ayat zakat, 

apakah sabilullah dalam surat al-Taubah ayat 60 bermakna umum atau 

bermakna khusus?  

Dalam hal ini, al-Qardhawi menggunakan hadist sebagai 

penjelas dari penafsiran kalimat “fi sabilillah”. Diantara hadis yang ia 

kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani yang 

berbunyi: 

َحابََة َكانُوا يَ ْوًما َمَع َرُسوِل اهلِل صلعم فَ رَأَْوا َشابًأ فَ َقاُلوا: َلْو َكاَن َشَبابُُو ِف َسِبْيِل  َأنَّ الصَّ
 اهلِل. يُرِْيُدْوَن ِف اجِلهاَِد َوُنْصرَِة ااِلْسَلِم.

Artinya: Bahwasanya para sahabat pada suatu hari bersama Rasulullah 

saw, mereka melihat seorang pemuda yang kuat. Lantas mereka 

berkata: andaikata kepemudaan dan kekuatan itu dipergunakan pada 

sabilillah. Maksud mereka adalah jihad dan membela Islam.
4
 

                                                           
2
 Al-Qardhawi, Fiqh, 635. 

3
 Ibid., 636. 

4
 Al-Qardhawi, Fiqh, 656. 
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Selain hadis di atas juga terdapat hadis lain yang 

mengindikasikan bahwa makna dari ayat “fi sabilillah” dalam ayat 

zakat adalah jihad. Berdasarkan hadis di atas pula telah terjadi ijma‟ di 

kalangan fuqaha bahwa jihad merupakan arti dari fi sabilillah, 

selanjutnya mereka berbeda pendapat apakah arti fi sabilillah dapat 

memiliki arti lebih luas seperti arti asal katanya sehingga memuat 

semua amal ikhlas yang digunakan untuk menempuh jalan 

mendekatkan diri pada Allah atau tidak. 

Dalam memaknai sabilillah al-Qardhawi juga sama seperti 

ulama mutaqaddimin yang mengartikan sabillah adalah jihad, tetapi ia 

lebih memperluas makna jihad itu sendiri, sebab jihad pada zaman 

sekarang tidak harus diartikan turun ke medan peperangan dengan 

membawa senjata tajam. Hal ini Nampak dari pernyataan Yusuf 

Qardhawi: 

نَّاِن. َقْد َيُكْوُن اجِلَهاُد ِإنَّ اجِلَهاَد َقْد َيُكْوُن بِالَقَلِم َواللَِّساِن, َكَما َيُكوْ  ْيِف َوالسِّ ُن بِالسَّ
.ِفْكرِيِّا, أَْو تَ ْربَِويِّا,َ ْو ِإْجِتَماِعيِّا, أَْو ِإْقِتَصاِديِّا, أَْو ِسَياِسيِّأ

5
 

Artinya: Sesungguhnya jihad kadang dengan tulisan dan ucapan, 

seperti halnya jihad dilakukan dengan pedang dan pisau. Kadang jihad 

bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jihad dapat 

dilakukan tidak dengan perang saja, melainkan ucapan dan tulisan 

sebagai senjatanya dan juga terdapat berbagai bidang sebagai 

objeknya. Lebih lanjut, al-Qardhawi menjelaskan bahwa untuk 

                                                           
5
 Al-Qardhawi, Fiqh,657. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

68 
 

menolong agama Allah tidak hanya dengan berperang, bahkan ia 

menegaskan bahwa terkadang di suatu tempat dan masa jihad dengan 

pemikiran itu lebih efektif dan memberi pengaruh besar. Sebagaimana 

ia sebutkan: 

ُق بِالُغُزوِّ َوالِقَتاِل ِف بَ ْعِض اأَلْحَواِل َبْل قَ  ْد فَالنُّْصرَُة ِلِدْيِن اهلِل َوَطرِيْ َقِتِو َوَشرِيْ َعِتِو تَ َتَحقَّ
ُ َىَذا الطَّرِْيُق ِفْ بَ ْعِض اأَلْزِمَنِة َوااَلْمِكَنِة لُِنْصرَِة ِدْيِن اهلِل. َوَلِكْن  َقْد يَْأِتْ ِعْصُر  يَ تَ َعَّيَّ

ْفِسي أََىمُّ َوأَبْ َعُد َخْطرًا, َوَأْعَمُق أَثَ ًرأ, ِمَن الُغُزوِّ  َكِعْصرِنَا َيُكْوُن ِفْيِو الُغُزوُّ الِفْكرِي َوالن َّ
اِدى الَعْسَكرِي.

َ
6امل

 

Artinya: Membela agama Allah, aturan serta syari‟at-Nya pada 

sebagian waktu bisa dibuktikan dengan berperang dan membunuh, 

bahkan kadang hal itu merupakan cara pada sebagian waktu dan 

tempat, tetapi terkadang akan datang suatu masa seperti masa kita 

dimana perang dengan pikiran dan jiwa  lebih penting, lebih besar 

manfaatnya, lebih dalam dampaknya dibanding dengan kekuatan bala 

tentara. 

2. Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi 

Al-Qardhawi merupakan salah satu ulama yang popular dengan 

salah satu karyanya bernama “Fiqh al-Zakah” yang membahas secara 

detail tentang zakat mulai dari klasik hingga permasalahan yang baru 

muncul. Salah satu yang ia bahas dalam kitab tersebut adalah terkait 

pentasharrufan zakat, termasuk fi sabilillah di dalamnya. 

Al-Qardhawi hidup di era modern, dimana kehidupan jauh 

berbeda dengan para imam madzhab, jadi tidak heran jika pendapatnya 

kadangkala berbeda dengan  imam madzhab. Selain itu, al-Qardhawi 

                                                           
6
 Ibid., 657. 
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juga merupakan ulama yang membebaskan diri dari taklid, sebab 

menurutnya taklid akan mematikan fikiran dan kekuatan fikiran. 

Dalam hal ashnaf zakat sabilillah al-Qardhawi menyebutkan 

bahwa yang dikehendaki dari sabilillah adalah jihad, hal ini 

dikarenakan memang banyak hadist yang memberikan qarinah bahwa 

arti sabilullah adalah jihad. Salah satunya adalah hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi: 

َها.َلَغْدَوُة  نْ َيا َوَما ِفي ْ ُر ِمَن الدُّ  ِفْ َسِبْيِل اهلِل أَْو رَاَحُة َخي ْ

Artinya: Pergi atau berangkat dijalan Allah itu lebih baik dari dunia 

dan seisinya. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa al-Qardhawi 

berbeda dengan ulama mutaqaddimin yang membatasi jihad hanya 

pada peperangan. Ia menyebutkan bahwa jihad dapat dilakukakan 

dengan tulisan, ucapan. Pemikiran beliau ini tidak berangkat dari ruang 

kosong. Ia melandaskan pemikirannya pada hadis yang berbunyi: 

ُسِئَل: َأيُّ اجِلَهاِد أَْفَضُل؟ فَ َقاَل: َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َقْد َصحَّ َعِن النَِّبِّ صلعم أَنَُّو 
7َجائٍِر.

 

Artinya: Telah shahih dari Nabi saw. bahwasanya saat beliau ditanya: 

jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab: Menyatakan kalimah 

hak pada penguasa yang zalim. 

Hadis di atas merupakan hujjah al-Qardhawi dalam memperluas 

makna fi sabilillah, hal ini dapat dipahami sebab al-Qardhawi 

                                                           
7
 Al-Qardhawi, Fiqh,658. 
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merupakan ulama yang membebaskan diri dari taklid dan 

mengembalikannya pada al-sunnah. Tetapi selain hadis di atas, ia juga 

menggunakan analogi (qiyas). Ia mengungkapkan bahwa 

أَنَّ َما ذََكْرنَاُه ِمْن أَْلَواِن اجِلَهاِد َوالنََّشاِط اِلْسَلِمي َلْو َلَْ َيُكْن َداِخًل ِف َمْعََن اجِلَهاِد 
, َلَوَجَب ِإِلََْقُو بِِو بِالِقَياسِ  .بِالنَّصِّ

8
 

Artinya: Sesunggunya apa yang aku sebutkan yang berupa macam-

macam jihad dan kebangkitan Islam jika tidak masuk pada makna 

jihad dengan nash, maka wajib menyamakannya dengan qiyas. 

Dalam metode ijtihad, al-Qardhawi juga menggunakan qiyas, 

begitupun dalam ashnaf zakat fi sabilillah ini. Ini menunjukkan bahwa 

meskipun al-Qardhawi tidak menganut madzhab tertentu, tetapi beliau 

tetap menggunakan metode ijtihad yang telah dicetuskan oleh fuqaha 

mutaqaddimin. 

Di era yang modern ini, perang untuk membela agama Allah 

merupakan hal yang sulit kita jumpai, sebab mayoritas peperangan 

dilakukan dengan motif kekuasan atau politik. Dan merupakan sebuah 

solusi jika bagian fi sabilillah ini di tasarrufkan kepada hal yang lebih 

efektif, seperti mendidik kaum muda yang intelek untuk mengajak 

kaum kuffar masuk agama Islam. 

 

 

 

                                                           
8
 Al-Qardhawi, Fiqh, 658. 
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B. Pembahasan Hasil Kajian 

1. Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi 

Al-Qardhawi sebagaimana kita kenal merupakan ulama 

kontroversial terkait masalah zakat di era sekarang ini. Kajiannya 

terhadap permasalahan zakat, terutama hal yang baru muncul sangat 

komprehensif. Ini sebabnya karya beliau sering dijadikan rujukan 

untuk menyikapi hal-hal baru dewasa ini. 

Salah satu hal yang beliau bahas dalam karyanya Fiqh al-Zakah 

adalah terkait ashnaf zakat fi sabilillah. Ia mencoba menggali lebih 

dalam terkait hal tersebut, sebab ulama mutaqaddimin yang dipelopori 

oleh para imam madzhab mayoritas memaknai fi sabilillah dalam ayat 

zakat dengan makna orang yang berperang di jalan Allah yang tidak 

mendapat gaji dari Negara. Dengan berlandaskan pada hadis: 

لُّ الصََّدَقُة ِلَغَِنٍّ ِإالَّ لَِ  َها, أَْو َرُجٍل ِإْشتَ رَاَىا ِبَالِِو, َأْو َغارٍِم, َأْو ْمَسةٍ اَل َتَِ : ِلَعاِمِلَها َعَلي ْ
 رواه أمحد, وأبو داود, وابن ماجو, واِلاكم.َغاٍز ِفْ َسِبْيِل اهلِل .... 

Artinya: Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima golongan: 

Amil zakat, laki-laki yang membelinya dengan hartanya, orang yang 

memiliki hutang, atau orang yang berperang dijalan Allah. (HR. 

Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan Al-Hakim). 

 

Berbeda jauh dengan ulama mutaqaddimin, al-Qardhawi hadir 

dengan formulasi pemaknaan fi sabilillah dalam ayat zakat dengan 

melihat pada perkembangan zaman. Sebagaimana dijelaskan di atas 

bahwa ia berusaha memaknai fi sabilillah dengan pendekatan 

sabilillah secara lughawiyah. Ia mendefinisikan sabilillah sebagai 

berikut: 
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ْوِصُل اََل َمْرَضاتِِو ِإْعِتَقاًدا َوَعَملً 
ُ

 َسِبْيُل اهلِل:َ الطَّرِْيُق امل

Artinya: Sabilullah adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah 

secara akidah dan amal.
9
 

Melihat definisi yang dikemukakan oleh al-Qardhawi di atas 

dapat kita pahami bahwa dari segi lughawi, kata sabilillah tidak hanya 

terbatas pada hal yang berkaitan dengan perang saja. Melain segala hal 

baik bersifat akidah maupun amal yang bertujuan menggapai ridho 

Allah. 

Lebih lanjut al-Qardhawi menjelaskan makna sabilillah dengan 

mengutip pendapat Ibn Atsir, kemudian merumuskan pemaknaan 

sabillilah, sehingga ia memberi kesimpulan bahwa kata sabilillah ini 

memiliki makna umum juga khusus. Pemaknaan khusus dan umum ini 

adalah sumber perbedaan pendapat dalam cakupan ashnaf sabilillah 

Berikut keterangannya: 

َقرُِّب ِإََل اهلِل ,  ْعََن اأَلْصِلي لِْلَكِلَمِة لَُغًة ُىَو: ُكلُّ َعَمٍل َخاِلٍص َسَلَك ِبِو  َطرِْيَق الت َّ
َ

ِإنَّ امل
اِلَِِة , فَ ْرِديًَّة كاََنْت ََجَاِعيًَّة. ْيَع ااَلْعَماِل الصَّ  فَ ُهَو َيْشِمُل َجَِ

Artinya: Bahwa arti asal kata (sabilullah) menurut bahasa adalah 

semua amal ikhlas yang digunakan untuk menempuh jalan 

mendekatkan diri pada Allah, yakni memuat segala amal shalih, baik 

bersifat pribadi maupun kolektif.
10

 

ْعََن الَغاِلِب 
َ

َها ِعْنَد اِلْطَلِق ُىَو اجِلهاَُد َحَّتَّ َصاَر ِلَكثْ رَِة ِإنَّ امل لِْلَكِلَمِة َوالَِّذي يُ ْفَهُم ِمن ْ
َها.  ِإْسِتْعَماِِلَا ِفْيِو َكأَنَُّو َمْقُصْوُر َعَلي ْ

                                                           
9
 Al-Qardhawi, Fiqh, 635. 

10
 Al-Qardhawi, Fiqh, 635. 
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 Artinya: Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata (sabilullah) 

apabila dimutlakkan adalah jihad, karena seringnya digunakan untuk 

itu, seakan artinya hanya terbatas pada jihad.
11

 

Dari rumusan di atas, pemaknaan sabilullah menjadi lebih 

meluas dan tidak terbatas pada jihad saja. Sebab pada dasarnya kata 

sabilullah bisa mencakup segala hal baik. Namun mayoritas ulama 

mutaqaddimin yang memaknai arti sabilullah sangat sempit, yakni 

hanya terbatas dalam hal peperangan. Berikut pendapat mereka:  

ا ِِف َسِبْيِل اهلِل: فَ َقال َمالُك: َسِبْيُل اهلِل َمَواِضُع اجِلَهاِد َوالرِّبَاطِ   .َوأمَّ

Artinya: Adapun fi sabilillah: Imam Malik berkata, ia adalah tempat-

tempat jihad dan prajurit penjaga perbatasan.
12

 

Tidak berbeda jauh dengan pendapat imam Malik, al-Ghazali 

dari kalangan Syafiiyah juga mengartikan sabilullah dengan perang, 

berikut penyataannya: 

ْرتَ َزَقِة.اَْلُغزَاُة اً 
ُ

 13لَِّذْيَن لَْيَس َِلُْم َمْرُسْوٌم ِفْ ِديْ َواِن امل

“Prajurit yang tidak tertulis di dalam buku catatan prajurit yang 

memperoleh bayaran”. 

 

Namun ada juga qaul dalam madzhab hanafi yang menyebutkan 

bahwa termasuk dalam sabilullah dengan makna selain perang, 

sebagaimana disebut dalam Ibn Abidin: 

رَُه ِف الَبَدائِعِ  َقِطُع الُغزَّاِة َوِقْيَل اِلَاجَّ َوِقْيَل طََلَبَة الِعْلِم, َو َفسَّ  َوِفْ َسِبْيِل اهلِل َوُىَو ُمن ْ
ِِبَِمْيِع الُقْرِب.

14 
                                                           
11

 Al-Qardhawi, Fiqh,636. 
12

 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujatahid, vol. 1 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 202. 
13

Al-Ghazali, Ihya‟, 294. 
14

 Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 343. 
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Artinya: Dan fi sabilillah yakni orang yang tidak bisa mengikuti 

perang, dan menurut pendapat lain orang yang haji, menurut pendapat 

lain orang yang tidak bisa menuntut ilmu, dan di dalam kitab al-Badai‟ 

imam al-Kasani menafsirkan fi sabilillah dengan segala hal yang 

mendekatkan diri pada Allah. 

 

Berbeda dengan ulama mutaqaddimin al-Qardhawi memaknai fi 

sabillillah dalam ayat zakat lebih luas. Meski pada dasarnya ia 

memaknai bahwa fi sabilillah adalah jihad di jalan Allah berdasarkan 

hadis yang juga digunakan landasan hukum oleh ulama mutaqaddimin 

yang berbunyi: 

َها, أَْو َرُجٍل ِإْشتَ رَاَىا ِبَالِِو, َأْو َغارِمٍ  لُّ الصََّدَقُة ِلَغَِنٍّ ِإالَّ ِلَْمَسٍة: ِلَعاِمِلَها َعَلي ْ , َأْو اَل َتَِ
 اهلِل .... رواه أمحد, وأبو داود, وابن ماجو, واِلاكم. َغاٍز ِفْ َسِبْيلِ 

Artinya: Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima golongan: 

Amil zakat, laki-laki yang membelinya dengan hartanya, orang yang 

memiliki hutang, atau orang yang berperang dijalan Allah. (HR. 

Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan Al-Hakim). 

 

Al-Qardhawi juga menegaskan bahwa yang dimaksud fi 

sabilillah dalam ayat zakat adalah jihad, hanya saja jihad di masa 

sekarang ini tidak hanya terbatas pada peperangan di medang perang 

dengan menggunakan pedang. Ia berpendapat demikian: 

نَّاِن. َقْد َيُكْوُن اجِلَهاُد  ِإنَّ اجِلَهاَد َقدْ  ْيِف َوالسِّ َيُكْوُن بِالَقَلِم َواللَِّساِن, َكَما َيُكْوُن بِالسَّ
.ِفْكرِيِّا, أَْو تَ ْربَِويِّا,َ ْو ِإْجِتَماِعيِّا, أَْو ِإْقِتَصاِديِّا, أَْو ِسَياِسيِّأ

15
 

Artinya: Sesungguhnya jihad kadang dengan tulisan dan ucapan, 

seperti halnya jihad dilakukan dengan pedang dan pisau. Kadang jihad 

bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut al-Qardhawi jihad juga bisa dilaksanakan dengan 

tulisan dan ucapan, misalnya kita membuat sebuah karya tulis untuk 
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 Al-Qardhawi, Fiqh, 657. 
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meneguhkan Islam atau dengan berdakwah. Dan jihad ini juga 

dilaksanakan tidak hanya di medan perang, melainkan bisa di berbagai 

bidang, misalnya membangun sekolah dan lain sebagainya. 

Pandangan al-Qardhawi ini nampak begitu luwes dengan 

kondisi zaman yang semakin berkembang. Lebih lanjut ia juga 

menegaskan bahwa di masa sekarang ini perang dengan jiwa dan 

pemikiran ini lebih penting. 

ُق بِالُغُزوِّ َوالِقَتاِل ِف بَ ْعِض اأَلْحَواِل َبْل قَ  ْد فَالنُّْصرَُة ِلِدْيِن اهلِل َوَطرِيْ َقِتِو َوَشرِيْ َعِتِو تَ َتَحقَّ
ُ َىَذا الطَّرِْيُق ِفْ بَ ْعِض اأَلْزِمَنِة َوااَلْمِكَنِة لُِنْصرَِة ِدْيِن اهلِل. َوَلِكْن َقْد يَْأِتْ ِعْصُر   يَ تَ َعَّيَّ

ْفِسي أََىمُّ َوأَبْ َعُد َخْطرًا, َوَأْعَمُق أَثَ ًرأ, ِمَن الُغُزوِّ  َكِعْصرِنَا َيُكْوُن ِفْيِو الُغُزوُّ الِفْكرِي َوالن َّ
ادِ 

َ
16ى الَعْسَكرِي.امل

 

Artinya: Membela agama Allah, aturan serta syari‟at-Nya pada 

sebagian waktu bisa dibuktikan dengan berperang dan membunuh, 

bahkan kadang hal itu merupakan cara pada sebagian waktu dan 

tempat, tetapi terkadang akan datang suatu masa seperti masa kita 

dimana perang dengan pikiran dan jiwa  lebih penting, lebih besar 

manfaatnya, lebih dalam dampaknya dibanding dengan kekuatan bala 

tentara. 

Namun lebih lanjut, al-Qardawi memberikan syarat mendasar 

atau ukuran yang pasti dari golongan sabilullah ini. Sebagaimana 

perkataannya: 

ُكلُّهُ: َوهَُى اَْن يَُكْىَن فِي َسبِْيِل هللاِ اَْي فِْي نُْصَزِة اأِلْسالَم  الُمِهنُّ أَْن يَتََحقََّق السَّْزطُ االََسِسي لَِذلِكَ 

 َو إِْعالَِء َكلَِمتِِه فِي االَْرِض.

Artinya: yang penting pada kesemuanya itu syarat yang mendasar itu 

terpenuhi, syarat dasarnya yaitu fi sabilillah yakni membela agama 

Allah dan meluhurkan kalimat-Nya di bumi. 

                                                           
16

 Al-Qardhawi, Fiqh, 657. 
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Jadi dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sabilullah adalah jihad yang esensinya membela agama Allah dan 

meluhurkan kalimat-Nya maka ia berhak mendapat bagian dari 

golongan sabilullah. 

Al-Qardhawi yang hidup di era modern, ia menafsirkan fi 

sabilillah dalam ayat zakat lebih luas dan melihat konteks dan kondisi 

sosial yang telah ada. Hal ini dapat dipahami, sebab hukum fiqih tidak 

bersifat saklek. Sebagaimana yang tercermin dari qawaid al-Fiqh 

yang berbunyi: 

ُر األَ   17.ْحَكاِم بِتَ َغُّيُِّ اأَلْزَمانِ الَ يُ ْنَكُر تَ َغي ُّ

Artinya: “Tidak bisa diingkari bahwa perubahan hukum sebab 

perubahan zaman” 

 

Kaidah di atas menunjukkan bahwa hukum fiqih bersifat luwes 

dan dapat berubah dengan berubahnya masa. Jihad dalam membela 

agama Allah dahulu dilakukan dengan perang di medan perang, 

sekarang sudah hampir tidak ditemukan. Oleh karena itu perlu adanya 

perluasan makna jihad di era modern ini. 

Keluwesan makna sabilullah ini juga disebutkan oleh Sayyid 

Sabiq sebagai berikut: 
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 Mustofa Zuhaily, Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-„Arba‟ah vol. 1 

(Dimasyqi: Dar Al-Fikr, 2006), 353. 
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ًعاِة ِإََل اِلْسَلِم َوِإْرَساُِلُْم ِإََل  َفُق ِف َسِبْيِل اهلِل ِف َزَمِنَنا َىَذا ِإْعَداُد الدُّ  َوِمْن َأَىمِّ َما يُ ن ْ
اُر ِف َنْشِر ِبَلِد  اِل الَكاِِف, َكَما يَ ْفَعُلُو الُكفَّ

َ
ُىْم بِامل اِر ِمْن ِقَبِل ََجِْعيَّاِت ُمْنِظَمِة ََتَدَّ الُكفَّ

18ِديِْنِهْم.
 

Artinya: Dan paling penting menafkahkan bagian fi sabilillah 

dimasa kita sekarang ini adalah mempersiapkan dai-dai yang 

mengajak ke agama Islam dan mengutusnya ke Negara-negara non 

muslim yang diatur oleh oraganisasi-organisasi yang teratur yang 

membekali mereka dengan dan yang cukup, seperti halnya yang 

dilakukan oleh orang non muslim dalam menyebarkan agamanya. 

 

Pada dasarnya, fuqaha mutaqaddimin juga ada yang berpendapat 

luas mengenai ashnaf fi sabilillah. Ini dinuqil oleh Imam Qaffal dari 

kalangan Syafiiyah, hanya saja ia tidak menyebutkan siapa 

segolongan ulama tersebut. Sebagaimana dikutip oleh al-Razi: 

ظَاِىَر اللَّْفِظ ِف قَ ْوِلِو: َو ِفْ َسِبْيِل اهلِل الَيُ ْوِجُب الَقْصُر َعَلي ُكلِّ الُغزَّاِة, فَِلَهَذا َوِاْعَلْم َأنَّ 
ال ِف تَ ْفِسُّْيِِه َعْن بَ ْعِض الُفَقَهاِء أَن َُّهْم َأَجاُزوا َصْرَف الصََّدقَاِت ِإََل  ْعََن نَ َقَل الَقفَّ

َ
امل

. ْيِع ُوُجْوِه اَلُّْيِ  19َجَِ
 Artinya:  “Ketahuilah sesungguhnya dzahirnya lafad dalam firman 

Allah: dan „Fi Sabilillah‟ itu tidak menetapkan batasan pada setiap 

orang yang berperang, oleh karena makna ini imam al-Qaffal dalam 

tafsirnya menuqil dari sebagian fuqaha bahwasanya mereka 

membolehkan mentasharrufkan zakat pada seluruh jalan kebaikan. 

Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa dalam bermadzhab 

terdapat aturan yang menentukan sebuah pendapat seorang penganut 

madzhab dapat dipegangi atau tidak. Adapun kaitannya dengan 

pendapat yang dinuqil oleh imam Qaffal merupakan pendapat muqabil 

shahih (pembanding pendapat shahih). Dan dalam aturan madzhab 
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 Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib, vol. 17 (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turats al-„Arabi,1999), 78. 
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Syafii pendapat yang membandingi pendapat yang shahih atau 

bertentangan dengan pendapat yang shahih tidak dapat diamalkan. 

Sebagaiamana disebutkan oleh Sayyid Bakri sebagai berikut: 

ْفِس اَل ِِف َحقِّ الَغُّْيِ َماَلَْ َيْشَتدُّ  َفِة فَ َيُجْوُز الَعَمُل ِِبَا ِف َحقِّ الن َّ ا األَقْ َواُل الضَِّعي ْ َوأَمَّ
ا. َواْلَقْوُل الَضِعْيُف َشاِمُل لَِِلِف اأَلَصحِّ ُضْعُفَها َواَل ََيُْوُز اِلفْ َتاُء َواَل اُِلْكُم ِبَِ 

َاِخَلُف الصَِّحْيِح فَاْلَغاِلُب أَنَُّو َيُكْوُن فَاِسدأً اَلََيُْوُز  تََّجِو َوأَمَّ
ُ

ْعَتَمِد َوِخَلُف امل
ُ

َوِخَلُف امل
20اأَلْخُذ بِِو.

 

Artinya: “Adapun pendapat-pendapat dhaif (lemah) maka boleh 

mengamalkannya untuk hak pribadi, bukan orang lain sepanjang tidak 

sangat dhaif, tetapi tidak boleh berfatwa dan menghukumi dengan 

pendapat dhaif tersebut. Adapun pendapat dhaif itu mencakup yang 

bertentangan dengan pendapat ashoh, mu‟tamad, muttajah, adapun 

pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat yang shahih maka 

pada umumnya ia rusak, oleh karena itu tidak boleh mengambilnya 

(memeganginya).” 

Terlepas dari derajat pendapat yang di nuqil oleh imam Qaffal di 

atas, pendapat tersebut juga memiliki landasan hukum. Kata sabilullah 

di artikan pada segala jalan kebaikan ini berdasarkan dzahirnya lafad 

sabilullah yang bersifat umum. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 

kajian ushul fiqih yang umum akan tetap berlaku umum sampai 

adanya dalil yang mentakhsisnya. 

Selain pendapat di atas juga terdapat pendapat yang meluaskan 

makna sabilullah dalam ayat zakat, ini termaktub dalam kitab Jawahir 

Al-Bukhari sebagai berikut: 
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 Sayyid Bakri, Ianah al-Thalibin, vol. 1 (Surabaya: Dar Al-„Ilmi, t.t), 19. 
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َويُْدِخُل ِف َذِلَك طََلَبُة الِعْلِم الَشْرِعي َوَروَّاُد اَِلقِّ َوَطَلُب الَعدِل َوُمِقْيُم اِلْنَصاِف 
ْيِن اِلَِنْيِف.  21َوالَوْعِظ واِلْرَشاِد ونَاِصُر الدِّ

Dan masuk dalam kategori (ahlu sabilillah) yaitu para penuntut ilmu 

syar‟i, pencari kebenaran, penuntut keadilan, dan penegak keadilan, 

nasehat dan pengajaran, juga penolong agama yang lurus. 

 

Selain al-Qardhawi juga terdapat pendapat lain yang meluaskan 

makna sabilillah, ini dikemukakan oleh Rasyid Ridho: 

ْوَلِة  َوالتَّْحِقْيُق: َأنَّ  ْيِن والدَّ ْسِلِمَّْيَ الَعاَمِة الََِّّت ِِبَا قَ وَّاُم أَْمُر الدِّ
ُ

َسِبْيَل اهلِل ُىَنا َمَصاِلُح امل
.ُدْوَن االَفْ رَادِ 

22
 

Artinya: Dan tahkiknya: bahwasanya sabilullah disini adalah 

kemaslahatan orang-orang muslim yang bersifat umum yang mana 

dengannya perkara-perkara agama dan Negara menjadi tegak, bukan 

kepentingan pribadi. 

 

Jika melihat uraian di atasa pada dasarnya al-Qardhawi dalam 

fatwanya tidak terlepas dari ulama mutaqaddimin. Sebab pada 

dasarnya ia memaknai kalimat fi sabillillah dengan jihad. Hanya saja 

ia memperluas makna jihad itu sendiri.  

Pendapat al-Qardawi dan pendapat imam Qaffal terdapat 

kemiripan, hanya saja pendapat al-Qardawi lebih komprehensif dan 

terukur, sebab selain ia menguatkan fatwanya dengan melakukan 

istinbath hukum, al-Qardawi memberi batasan yang pasti yakni 

membela agama Allah dan menegakkan kalimat-Nya. Sedangkan 

imam Qaffal meng-umumkan sabilullah pada segala hal kebaikan. Ini 

berarti sabilullah memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk di 

dalamnya amal baik untuk membela agama Allah dan tidak. 
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 Mustofa Muhammad „Imarah, Jawahir Al-Bukhari, (Surabaya; Nur Al-Huda, t.t), 173. 
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 Rasyid Ridho, Tafsir al-Manar, vol. 10 (Mesir: Al-Hai‟ah Al-Misyriyah, 1990), 435. 
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2. Analisis Istinbath Hukum Fatwa Yusuf Al-Qardhawi 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya 

bahwa dalam berijtihad al-Qardhawi menekankan untuk kembali 

kepada sumber yang pasti yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ashnaf zakat telah 

ditentukan secara eksplisit dalam surat al-Taubah ayat 60 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, 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”.
23

 

Dalam ayat di atas telah disebutkan bahwa salah satu ashnaf 

zakat adalah fi sabilillah. Kata fi sabilillah sendiri jika kita pahami 

masih bersifat „aam. Oleh karena itu perlu adanya pentakhsisan agar 

membedakan dari golongan yang lain. Dalam ayat zakat ini al-

Qardhawi menggunakan hadis yang juga digunakan oleh ulama 

terdahulu, yang mengartikan lafadz sabilillah adalah jihad. Namun ia 

menegaskan bahwa jihad bisa dilakukan dengan pena atau lisan. 
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 DEPAG RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1989), 288. 
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Dalam kajian ushul fiqh, hadis sendiri memiliki beberapa peran 

terhadap al-Qur‟an, antara lain:
24

 

a. Menetapkan dan mengukuhkan hukum yang ada pada al-

Qur‟an. Dalam hal ini, pada dasarnya al-Qur‟an sudah 

menyebutkan hukum, hanya saja diperkuat oleh al-sunnah. 

Seperti perintah melaksanakan shalat, zakat, puasa dan 

pelarangan syirik dan sumpah palsu. 

b. Memisahkan , menafsirkan ayat yang bersifat mujmal, 

membatasi ayat yang bersifat muthlaq, mengtakhsis ayat 

yang bersifat „am, kesemuanya tersebut bersifat menjelaskan 

ayat al-Qur‟an. Contoh dalam hal ini adalah perintah shalat 

dan zakat. Dalam al-Qur‟an tidak dijelaskan langsung 

bilangan shalat, kadar zakat. Hal ini dijelaskan oleh al-

Sunnah. 

c. Menetapkan dan memunculkan hukum yang tidak 

disebutkan di dalam al-Qur‟an. Seperti keharaman memakan 

hewan yang memiliki taring. 

Dalam hal zakat ini, ayat fi sabilillah ditakhsis maksudnya 

dengan hadis yang menerangkan bahwa yang dikehendaki dari fi 

sabilillah adalah jihad. Tetapi perlu kita ketahui, jika seiring dengan 

perkembangan zaman maka pemaknaan terhadap hukum juga harus 

                                                           
24

 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Indonesia; Haramain, 2004), 39-40. 
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berkembang. Dengan berpijak pada kaidah hukum dapat berubah 

sesuai dengan perubahan zaman. 

Sebagaimana al-Qardhawi yang hidup di masa yang jauh lebih 

modern dari para imam madzhab, dimana perang sudah bukan lagi 

cara untuk menegakkan agama Allah. Lantas ia menggali lagi 

pemaknaan fi sabilillah. Ia menyebutkan bahwa jihad dalam agama 

Islam tidak hanya terbatas pada perang saja. Hal ini berlandaskan 

hadis sebagai berikut: 

َقْد َصحَّ َعِن النَِّبِّ صلعم أَنَُّو ُسِئَل: َأيُّ اجِلَهاِد أَْفَضُل؟ فَ َقاَل: َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن 
 َجائٍِر.

Artinya: Telah shahih dari Nabi saw. bahwasanya saat beliau ditanya: 

jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab: Menyatakan kalimah 

hak pada penguasa yang zalim. 

Ia juga menyebutkan hadis sebagai berikut: 

ْشرِِكَّْيَ بَِأْمَواِلُكمْ 
ُ

 وأَْلِسَنِتُكْم  َوأَنْ ُفِسُكمْ  يَ ُقْوُل َرُسْوُل اهلِل صلعم: َجاِىُدوا امل

Artinya: Rasulullah saw, bersabda: Jihadlah kalian semua melawan 

orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, lisan kalian. 

 

Kedua hadis di atas merupakan hadis yang digunakan oleh al-

Qardhawi dalam meluaskan makna fi sabilillah dalam ayat zakat. 

Sehingga ia berkesimpulan bahwa segala hal yang bertujuan untuk 

membela agama Allah dan menegakkan kalimat-Nya termasuk dalam 

fi sabilillah. 

Lebih lanjut al-Qardhawi berhujjah dengan qiyas, ia berkata: 
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اِلْسَلِمي َلْو َلَْ َيُكْن َداِخًل ِف َمْعََن اجِلَهاِد أَنَّ َما ذََكْرنَاُه ِمْن أَْلَواِن اجِلَهاِد َوالنََّشاِط 
, َلَوَجَب ِإِلَْ   .َقُو ِبِو بِالِقَياسِ ابِالنَّصِّ

Artinya: Sesunggunya apa yang aku sebutkan yang berupa macam-

macam jihad dan kebangkitan Islam jika tidak masuk pada makna 

jihad dengan nash, maka wajib menyamakannya dengan qiyas. 

Qiyas merupakasan salah satu sumber hukum Islam yang 

memiliki kedudukan ke empat setelah ijam‟ ulama‟. Adapun definisi 

qiyas adalah menetapkan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan 

hukumnya berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh 

nash, disebabkan adanya persamaan (illah) diantara keduanya.
25

 

Hadis yang dijadikan tempat mengqiyaskan oleh al-Qardhawi 

adalah: 

َها, أَْو َرُجٍل  لُّ الصََّدَقُة ِلَغَِنٍّ ِإالَّ ِلَْمَسٍة: ِلَعاِمِلَها َعَلي ْ ِإْشتَ رَاَىا ِبَالِِو, َأْو َغارٍِم, َأْو اَل َتَِ
 .َغاٍز ِفْ َسِبْيِل اهللِ 

Adapun jika ditinjau lebih lanjut, proses peng-qiyasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Asal; Berperang dijalan Allah (غاس في سبيل هللا) 

2. Hukum asal; Berhak mendapatkan zakat (تحل الصدقت) 

3. Furu‟; jihad dengan pena, lisan. 

4. Illah ; membela agama Allah dan meluhurkan kalimah-Nya. 

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa dalam hal jihad 

illahnya adalah membela agama Allah dan meluhurkan kalimah-Nya. 

Untuk karena itu maka jihad tidak harus dilakukan dengan berperang 

mengangkat senjata. Tetapi juga dapat dilakukan dengan berdakwah, 

                                                           
25

 Moch Rifa‟i, Ushul Fiqih (Bandung: PT. Alma‟arif, t.t), 133. 
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mendirikan sekolah muslim yang kesemuanya bertujuan untuk 

menegakkan agama Allah. Oleh karena itu pemaknaan jihad dimasa 

sekarang dahulu berbeda. 

Jika kita menelaah lebih lanjut mengenai pemikiran ulama 

mutaqaddimin dan juga pemikiran al-Qardhawi, dapat kita temukan 

satu titik temu. Terlepas dari mereka menjadikan hadis sebagai 

penjelas dari penggalan ayat fi sabilillah, yaitu adanya pengaruh masa 

dalam berijtihad. 

Para ulama mutaqaddimin memaknai fi sabilillah sebagai jihad 

yang kemudian diartikan dengan perang ini merupakan hal yang 

wajar, sebab dimasa mereka perang masih berkecamuk dan kerapkali 

terjadi. Sedangkan al-Qardhawi yang hidup di era modern, dimana 

perang sudah jarang sekali ditemukan, memaknai sabilillah dengan 

arti yang berbeda. 

Lebih lanjut al-Qardhawi berpendapat bahwa keumuman ayat-

ayat dan hadis-hadis harus diperhatikan dan diterima sepanjang tidak 

ada dalil lain yang tegas mengkhususkannya. Jika terjadi demikian 

barulah kita mendahulukan yang khusus daripada yang umum. 

Menurut hemat penulis, dalil yang digunakan oleh al-Qardhawi 

sangatlah komplit. Ini bisa dilihat dari alasan serta gaya istinbath 

Yusuf Qardhawi yang tidak terlepas dari metode yang telah 

dirumuskan oleh para pendahulunya. 
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Pada dasarnya al-Qardhawi dengan ulama mutaqaddimin sama-

sama menggunakan hadis dalam berijtihad. Hanya saja ulama 

mutaqaddimin hanya terhenti pada jihad saja dalam memaknai 

sabilullah. Sedangkan al-Qardhawi melihat adanya kebutuhan untuk 

memaknai sabilullah lebih luas karena perkembangan zaman, ia 

melakukan istinbath hukum lebih lanjut. 

Hadis yang yang digunakan hujjah oleh ulama mutaqaddimin 

oleh al-Qardhawi masih bersifat mujmal, oleh karenanya perlu adanya 

hadis lain yang menerangkan ke-mujmalan-an tersebut. Ia 

menggunakan hadis yang berbunyi: 

َقْد َصحَّ َعِن النَِّبِّ صلعم أَنَُّو ُسِئَل: َأيُّ اجِلَهاِد أَْفَضُل؟ فَ َقاَل: َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن 
 َجائٍِر.

Artinya: Telah shahih dari Nabi saw. bahwasanya saat beliau ditanya: 

jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab: Menyatakan kalimah 

hak pada penguasa yang zalim. 

Ia juga menyebutkan hadis sebagai berikut: 

ْشرِِكَّْيَ بِأَ 
ُ

 ْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم وأَْلِسَنِتُكْم يَ ُقْوُل َرُسْوُل اهلِل صلعم: َجاِىُدوا امل

Artinya: Rasulullah saw, bersabda: Jihadlah kalian semua melawan 

orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, lisan kalian. 

 

Hadis di atas merupakan dasar al-Qardhawi dalam memaknai 

sabilullah dengan lebih luas. Sebagaimana yang telah kita ketahui 

bahwa jika ada lafadz mujmal maka harus merujuk pada nash untuk 

mencari mufassirnya. Dan dalam hal ini al-Qardhawi menafsirkan 

dengan hadis di atas. 
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Jika melihat gaya ijtihad al-Qarhdawi, ia bukan tergolong dalam 

ijtihad insya‟i, artinya dalam berijtihad al-Qardhawi tidak 

meninggalkan qaul-qaul ulama terdahulu meskipun ia tidak 

bermadzhab tertentu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan mengamati dan mencermati uraian yang telah dipaparkan 

terkait fatwa Yusuf Qardawi di bab di atas, penulis memperole kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sabilullah merupakan salah satu dari ashnaf zakat yang disebutkan 

dalam surat al-Taubah ayat 60. Al-Qardhawi menyebutkan bahwa kata 

sabilullah memiliki arti khusus dan umum. Dalam arti umum 

sabilullah bermakna berperang dijalan Allah, dalam arti khusus 

bermakna segala hal baik yang bertujuan untuk menggapai ridho 

Allah. 

Lebih lanjut, al-Qardawi menegaskan yang dikehendaki dari fi 

sabilillah dalam ayat zakat adalah jihad, tetapi pada zaman sekarang 

jihad ini tidak hanya terbatas dengan perang membawa senjata saja, 

melainkan dapat dilakukan dengan pena atau lisan. Hal ini disebabkan 

perubahan zaman tidak dapat diingkari juga memicu adanya 

perubahan hukum. 

Kemudian al-Qardawi memberi batasan yang berupa syarat mendasar 

dalam memperluas makna jihad, yaitu membela agama Allah dan 

menegakkan kalimat-Nya. Ini berhadasarkan hadis Rasulullah: 

َعِن النَِّبِّ صلعم أَنَُّه ُسِئَل: َأيُّ اجِلَهاِد أَْفَضُل؟ فَ َقاَل: َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َقْد َصحَّ 
 َجائٍِر.
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Artinya: Telah shahih dari Nabi saw. bahwasanya saat beliau ditanya: 

jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab: Menyatakan kalimah 

hak pada penguasa yang zalim. 

2. Dalam berinstinbath, mula-mula al-Qardawi menggunakan hadis 

untuk memperjelas makna fi sabilillah dalam ayat zakat sehingga ia 

menarik kesimpulan bahwa maknanya adalah jihad. Lebih lanjut ia 

menggunakan hadis lagi yang mempertegas bahwa jihad tidak hanya 

terbatas pada perang saja. Melainkan segala hal yang bertujuan untuk 

membela agama Allah dan menegakkan kalimat-Nya. 

Selain itu, ia juga menggunakan qiyas. Al-Qardawi mengqiyaskan 

berbagai macam jihad yang ia sebutkan dengan jihad yang ada di 

dalam nash. Sebab illah dalam jihad adalah membela agama Allah. 

Untuk menegakkan agama Allah tidak harus dilakukan dengan 

berperang mengangkat senjata. Tetapi juga dapat dilakukan dengan 

berdakwah, mendirikan sekolah muslim yang kesemuanya bertujuan 

untuk membela agama Allah dan meluhurkan kalimah-Nya. 

B. Saran-saran 

Dengan adanya penelitian ini, disarankan akan menjadi informasi 

bagi masyarakat bahwa sabilullah di era sekarang ini tidak hanya terbatas 

pada jihad dengan senjata saja, melainkan juga segala hal yang bertujuan 

untuk membela agama Allah dan meluhurkan kalimat-Nya. Selain itu, juga 

diharapkan ada penelitian yang membahas lebih lanjut terkait sabilullah 

sebagai ashnaf zakat guna menambah khazanah keilmuan Islam. 
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