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▪ Kitab  shiyam merupakan keputusan Muktamar Tarjih 
ke-11 (dalam Muktamar Muhammadiyah ke-28 di Medan

pada tanggal 19 – 25 Juli 1939)
▪ Kitab shiyam (HPT hal. 170 – 174, 175 – 186) mencakup 
enam

masalah:

َكْيِفَيُة الصِ َيامِ ❖
ُمْبِطاَلُت الصَّْومِ ❖
ُب َعَلْيِه اْلَقَضاءُ ❖ َمْن َيَِ
ُُمْتَ نَ َباُت الصَّائِمِ ❖
السَُّحْوُر َوْاإِلْفطَارُ ❖
َفَضاِئُل ْاأَلْعَمالِ ❖



 Buku Tuntunan Ramadhan ini  
disusun berdasarkan pada hasil 
Keputusan Kongres Muhammadiyah 
ke 28 di Medan tahun 1939 dan 
Putusan Tarjih dalam Munas Tarjih 
XXIV di Malang tahun 2000

 Buku Tuntunan Ramadhan ini 
merupakan syarah dan perluasan
dari hasil kongres dan munas

 Buku Tuntunan Ramadhan ini 
diterbitkan oleh Suara 
Muhammadiyah tahun 2005 
(Cetakan I)  



KLASIFIKASI ORANG ISLAM DALAM PUASA RAMADHAN

1. Orang yang Diwajibkan dan yang Tidak diwajibkan

Berpuasa

a. Yang diwajbkan berpuasa adalah semua muslimin

dan muslimat yang mukallaf

b. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa  Ramadhan,

dan wajib mengganti puasanya  di luar bulan Ramadhan

adalah perempuan yang  mengalami haidh dan nifas

di bulan  Ramadlan



2.  Orang yang Diberi Keringanan dan Orang yang Boleh

Meninggalkan Puasa

a. Orang yang diberi keringanan (dispensasi) untuk tidak

berpuasa, dan wajib mengganti  (mengqadla) puasanya

di luar bulan Ramadhan: yaitu;

1) Orang yang sakit biasa, dan

2) Orang yang sedang bepergian (musafir).

ر َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر فَ ... ََ ٍم ُأ ٌ  ِمْن َأََّّ ...ِِعََّّ
(184: البقٌر)



 Orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik yang bergejala maupun 

tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) termasuk dalam 

kelompok orang yang sakit ini. Mereka mendapat rukhsah meninggalkan 

puasa Ramadan dan wajib menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Ini

sesuai dengan al-Quran surah al-Baqarah [2] ayat 185:

 Untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh

tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan

tuntunan syariat. Allah swt berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah [2] 

ayat 195:

ْحِسُنوا ِإنَّ ... 
َ
ِة َوأ

َ
ك
ُ
ْهل ى التَّ

َ
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ُ
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َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل
ُ
 ت
َ
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ُ ْ
َ ُيِحبُّ اْل

َّ
.َّللا

(Edaran PP Muhammadiyah: Tuntunan Ramadhan di masa Pandemi Covid-19)



b. Orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya 
dengan fidyah 1 mud (± 0,6 kg) atau lebih makanan pokok, 
untuk setiap hari.

1)  Orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya 

karena tua dan sebagainya.

2)  Orang yang sakit menahun.

3)  Perempuan hamil.

4)  Perempuan yang menyusui.

(184: البقٌر..... )ْسِكنٍي َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفَّْيَة  َطَِعاُم مِ .... 



ُمْبِطاَلُت الصَّْومِ 
(Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Sanksinya)

1. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari pada bulan 
Ramadhan, puasanya batal, dan wajib menggantinya di luar 
bulan Ramadhan.

َ َلُكُم الَْ … ِد ْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اْلَْيِط اأْلَْسوَ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ
(187:البقٌر....)ِمَن اْلَفْجرِ 

2. Hubungan persebadanan antara suami-isteri di siang hari 
pada bulan Ramadhan; puasanya batal, dan wajib 
mengganti puasanya di luar bulan Ramadhan, dan wajib 
membayar kifarat berupa: 



(1) memerdekakan seorang budak; kalau tidak mampu 

(2) berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut; kalau tidak

mampu

(3) memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1 mud

makanan pokok.

3. Muntah dengan sengaja

4. Keluar Darah Haid atau Nifas

5. Merokok

6. Mengeluarkan sperma dengan jalan onani



 Pelaksanaan vaksinasi pada saat berpuasa diperbolehkan dan tidak

membatalkan puasa, karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau

rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan

keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan

(menambah energi). 

 Suntik yang dilarang adalah suntik yang menambah energi seperti suntik

vitamin atau infus. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran 

surah al-Baqarah [2] ayat 187:

(Edaran PPMuhammadiyah: Tuntunan Ramadhan di masa Pnademi Covid-

19)



ُُمْتَ نَ َباُت الصَّائِمِ 
(Hal-hal yang Harus dijauhi oleh yang yang  Berpuasa)

1. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 
ajaran Islam, seperti: berbohong, memfitnah, menipu, 
berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu 
orang lain, berkelahi, dan segala perbuatanyang tercela 
menurut ajaran Islam.

2. Berkumur atau istinsyaq secara berlebihan. 

3. Mencium isteri di siang hari, jika tidak mampu menahan 
syahwat.



َفَضاِئُل ْاأَلْعَمالِ 
(Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa)

ا

:ِإَذا َكاَن َرَمَضاُن 
فََأْكِثْر ِمَن الصََََّّقِة ❖
َوُمََّاَرَسِة اْلُقْرآِن ❖
َوَثاَلثً ْربَ ًِعا اَْربَ ًِعا اَْوَمثََن َمْثََن َوُقْم ِقَياَم ال َلْيِل ِاْحََّى َعَشَرٌَ رَْكَِعًة اَ ❖
رْ ❖ َِ َواْعَتِكْف ِِف اْلَِعْشِر ْااَلَوا



فََأْكِثْر ِمَن الصََََّّقةِ 

 Pengertian Shadakah

Materi Shadakah

Materi shadakah (hal yang bisa dishadakahkan) bisa berupa
materi maupun non materi. Termasuk kategori shadakah
adalah memberi sedekah (memberi) makan kepada orang
yang berpuasa

ئامن فط ر صائما كان له مثل أجره غري أنه الينقص من أجر الصائم شي
(رواه الرتمذى وابن ماجه وأمحَّ)



ُمََّاَرَسُة اْلُقْرآنِ 
(Tadarus al-Qur’an)

بينهمه يتَّارسونكتاب هللا و يتلونمااجتمع قوم ِف بيت من بيوت هللا 
(مسلمرواه)إال  نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحف تهم املالئكة 

❖ Perbedaan titik tekan dari Tilawah dan Tadarus. 

❖ “Tilawah” lebih ditekankan bagaimana membaca al-Qur’an 
dengan baik dan benar, sedang “tadarus” al-Qur’an lebih 
ditekankan pada membaca al-Qur’an dengan tartil dan 
tadabbur,  yakni tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi 
disertai dengan mengkaji isi kandungan ayat yang dibaca 
serta memahaminya.



Oleh karena itu, pada bulan Ramadhan seyogyanya ada 2 
program yang  dapat diprogramkan, yaitu; 

(1) Tilawah Lafdziyah➔ “bagi umat Islam yang baru bisa

baca al-Quran dan belum lancar”

(2) Tadarus (Tilawah hukmiyah) ➔ “bagi orang yang sudah

bisa membaca, perlu adanya peningkatan dengan

mempelajari dan memahami ayat atau surat yang dibaca.”



SHALAT LAIL

 Adalah shalat sunat yang biasa dilakukan oleh Nabi pada waktu malam
hari. Shalat lail disebut juga shalat Tahajjud,  Witir,  Qiyamu Lail dan
Qiyamu Ramadhan (lihat HPT hal 341). Qiyamu Ramadhan adalah 
shalat malam pada bulan Ramadhan

 Waktu pelaksanaan Qiyamu Ramadhan: 

Sesudah shalat ‘Isya hingga menjelang waktu shalat shubuh

Dalil.

ِفْيَما لِ ى ْيِه َوَسلََّم ُيصَ  َقاَلْت َكاَن َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِ  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ْحََّى َعَشَرٌَ رَْكَِعًة إِ ْدُعْو النَّاُس اْلَعَتَمَة ِإََل اْلَفْجرِ َبْْيَ َأْن يَ ْفرَُغ ِمْن َصاَلِة اْلِعَشاِء َوِهَي الَِِّت يَ 

(رواه مسلم. )...ُيَسلِ ُم َبنْيَ ُكلِ  رَْكَِعَتنْيِ َويُ ْوتُِر ِبَواِحٌٍََّ 



 Jumlah Raka’at

Jumlah rakaat shalat lail adalah 11 rokaat. Hal ini didasarkan pada hadis

riwayat al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Abu Daud, di antaranya:

َه ا َكْي َف َكانَ  ْت َص اَلٌُ َع ْن َأِيْ َس َلَمَة بْ  ِن َعْب َِّ ال رَّمْحَِن أَنَّ  ُه َس َأَل َعاِئَش  َص  لَّى  َرُس ْوِل هللاِ َة َرِض  َ  هللاُ َعن ْ
َُّ ِِف َرَمَض  اَن َواَل ِِف ُل هللِا َص  لَّى هللاُ َعَلْي  ه َوَس  لََّم يَزِيْ  َماَك  اَن َرُس  وْ :هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم ِِف َرَمَض  اَنَ فَ َقالَ  تْ 

 ُيَص لِ ى أَْربَ ًِع ا فَ اَل َتَس ْل اَل َتَس ْل َع ْن ُحْس ِنِهنَّ َوطُ ْوَِِّنَّ ُ َّ ُيَصلِ ى أَْربَ ًِعا فَ َعَلى ِإْحَدى َعَشَرَة رَْكَعة  َغرْيِهِ 
(خارىرواه الب)َعْن ُحْسِنِهنَّ َوطُْوَِِّنَّ ُ َّ ُيَصلِ ى َثاَلًث 



 Tata Cara Pelaksanaan Shalat Lail

Berdasarkan beberapa hadis Nabi saw. bahwa pelaksanaan shalat Lail
dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya;

1)  4 + 4 + 3 = 11 rakaat (HR al-Bukhari dan Muslim)

2)  2  (rakatain khafifaain) + 2 + 2 + 2 + 2 + 2+1 = 13 (HR Abu Dawud)

3)  2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11 rakaat (HR Muslim)

Adapun tata cara melaksanakan shalat Lail (Qiyamu Ramadhan) adalah
sebagai berikut:

1. Diawali dengan melaksanakan shalat iftitah 2 rokaat (rak’attain

khofifatain)

فَ ْليَ ْفَتْح َصالََتُه ْيِل  َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قَاَم َأَحَُُّكْم ِمَن اللَّ َعْن َأِيْ ُهَريْ َرٌَ َعِن النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
َفَتْْيِ  (رواه مسلم)ِبرَْكَعَتْْيِ َخِفي ْ



2. Shalat Iftitah tersebut sebaiknya dikerjakan secara berjama'ah, dan cara
melaksanakan shalat iftitah 2 rokaat, yaitu pada rokaat pertama setelah
takbiratul; ihram membaca do’a iftitah:”Subhaanallah Dzil Malakuut wal Jabaruut
wal Kibriyaa-i wal ‘Adzomah”, lalu membaca “al-Fatihah”. Pada rokaat kedua
hanya membaca “al-Fatihah”. Adapun bacaan lainnya seperti; cara rukuk, sujud 
dan lainnya sama seperti dalam shalat biasa.

َذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن َقالَ  َُ تُ ُه فَ ُقْم ُت َع ْن َيَس ارِِه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ تَ َوضَّ َأ َوقَ اَم ُيَص أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ : َعْن  لِ ى َفأَتَ ي ْ
ِْينِ   ِه فَ َق   الَ  ُمم   ع الزوائ   َّ ومنب   ع ) َواْْلَ   َوُْوِت َواْلِك   ْوََِِّء َواْلَِعَ َم   ِة ُس   ْبَحاَن هللِا ِذى اْلَمَلُك   ْوتِ :"َفَأقَ   اَمَِن َع   ْن َِ

(107: 2:الفوائَّ



3. Setelah itu, shalat 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat , 2 rokaat, 2 rokaat dan

diakhiri dengan witir 1 rokaat atau 4 rokaat, 4 rokaat dan diakhiri

dengan 3 rokaat witir.

4. Setelah shalat witir selesai, kemudian membaca kalimat “Subhaanal

malikil Quddus” 3X dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan

yang ketiga. Lalu membaca “Rabbil Malaaikati Warruuh”.



 يحتمل  ضلان قوله كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسللم يلر ر
ون ويحتملل  أن ي للوهللو اهر لل   للة ل للة اللهلل  السلللال عللة صللهة صللالته

يللدل علللى ذلللس لللوا  عا  للةذلللس سلللاال عللة عللدة  للا يكلللر  للة ال ك للا 
ه بال دد ا كان يزيد ير ر ضان وال ير غيره على إحدى ع  ة رك ة فألابت

ال ددكيف(berapa raka’at)

tata)كيهية/الكهة cara/bagaimana)



 Salat wajib (termasuk salat Jumat) dan salat qiyamu Ramadan (tarawih) 

dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid, musala, langgar, dan lain-

lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salat dengan Saf Berjarak

2. Salat Memakai Masker

3. Jamaah salat terbatas hanya bagi warga sekitar masjid/musala dengan

membatasi kuantitas/jumlah jamaah maksimal 50% dari kapasitas tempat

atau sesuai arahan dari pihak yang berwenang

4. Menerapkan protokol kesehatan lainnya



Lanjutan

 Warga atau jamaah yang ingin tetap melaksanakan kegiatan ibadah di 

rumah bersama keluarga, seperti salat wajib, salat qiyamu Ramadan 

(tarawih) dan lain-lain, dalam rangka menghindarkan diri dari 

penyebaran wabah Covid-19, tetap diperbolehkan.

(Edaran PPMuhammadiyah: Tuntunan Ramadhan di masa Pandemi Covid-

19)



Zakat Fithri

1. Pengertian Zakat Fitri

2. Dalil Wajibnya Membayar Zakat Fitri

 ِ
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َ
اَل ف

َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
ل
ُ
ْن ت
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َ
(رواه البخارى )ِة َوأ

3. Harta yang Dibayarkan untuk Zakat dan Kadarnya
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Satu ṣā’ sama dengan 1/6 liter Mesir, sama dengan 2167 gram (hal itu
berdasarkan timbangan dengan gandum). Apabila di suatu daerah makanan
pokoknya lebih berat daripada gandum, seperti beras, misalnya maka wajib
untuk menambah dari ukuran tersebut, maka untuk kehati-hatian digenapkan
menjadi ± 2,5 kg.

4. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri

Wajib membayar zakat fitri bagi orang yang mampu membayarnya atau, menurut
ungkapan Putusan Tarjih, yang berkelapangan rizki, baik laki-laki, perempuan,
dewasa anak-anak. dasarnya adalah pertama firman Allah SWT:

لُِيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِهِ 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya (Q.S. al-
Ṭalaq [65]: 7).



5. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Secara umum orang yang berhak menerima zakat adalah delapan aṣnāf

sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Taubah [9]: 60. Namun, pada zakat

fitri ada prioritas untuk masaakin sebagaimana dijelaskan pada hadis

berikut,
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ُ
ِث َوط

َ
ف ِو َوال َّ

ْ
غ
َّ
 وَ الل

ٌ
ة
َ
 َ ْقُبول

ٌ
اة
َ
ِهَي َزك

َ
ِة ف

َ
ال اَها َب ْ َ  الكَّ دَّ

َ
َد َ ْة أ

اِ  
َ
َدق  ِ ْة الكَّ

ٌ
ة
َ
ِهَي َصَدق

َ
ِة ف

َ
ال (رواه أبو داود)الكَّ



Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat fitri 
adalah masaakin. Namun, berdasarkan kaidah itlaqu al-juz’i wa iradatu al-
kulli zakat fitri juga dapat diberikan kepada delapan asnaf selain masaakin.

6. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitri

a. Waktu Pembayaran atau Penarikan

Zakat fitri mulai dikeluarkan (dibayarkan) pada bulan Ramaḍān

dan selambat-lambatnya sebelum salat Idul Fitri tanggal satu

Syawwāl. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullāh Ibnu

‘Umar.

Pembayaran zakat fitri boleh dimajukan sebelum terbenamnya

matahari akhir Ramaḍān. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW riwayat

Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim dari Ibnu ‘Abbās



ْيلللِه وَ 
َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصلللل

َّ
لللَ َض َرُسلللوُل َّللا

َ
لللاَل ف

َ
لللاٍس ق لللاِئِم عللْة اْبلللِة َعبَّ  ِللكَّ

 
ْ لللَ ة

ُ
لللِ  ط

ْ
ِهط

ْ
 ال

َ
لللاة

َ
َم َزك

َّ
لللِث ِ لللْة الَسللل

َ
ف لللِو َوال َّ

ْ
غ
َّ
ل

  َ 
ٌ
لللاة ل

َ
ِهللللَي َزك

َ
ِة ف

َ
للللال ْبللللَ  الكَّ

َ
اَهللللا ق دَّ

َ
َمَسللللاِكيِن َ للللْة أ

ْ
 ِلل

 
ْ َمللللة

ُ
ِهلللليَ َوط

َ
ِة ف

َ
للللال اَهللللا َبْ للللَد الكَّ دَّ

َ
 َوَ للللْة أ

ٌ
للللة

َ
 ِ للللْة ْقُبول

ٌ
ة
َ
َصللللَدق

اِ  
َ
َدق (رواه أبو داود)الكَّ

dan hadis;

ْيللِه 
َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
َِّلليَّ َصللل َل النَّ

َ
للاَس َسللأ َ بَّ

ْ
نَّ ال

َ
ٍ أ
ِحللَعللْة َعِلللر 

َ
ْن ت

َ
ْبللَ  أ

َ
ِتِه ق

َ
يللِ  َصللَدق ِِ ْي

َ
َم ِيللر ج

َّ
ِلللَس  َّ َوَسللل

َ
للُه ِيللر ذ

َ
َ  ل للَ خَّ

َ
ف

(رواه الخمسة)

Pemberian waktu yang lebih panjang dalam pembayaran zakat fitri sebelum waktu
akhir Ramaḍān akan lebih memudahkan bagi masyarakat. Terutama apabila
pengumpulan zakat fitri itu dilakukan oleh sebuah panitia yang mencakup wilayah
pengumpulan yang luas sehingga pengumpulannya dan pendistribusiannya
memerlukan waktu yang lama.



b. Waktu Pembagian

Dari Hadis Ibnu ‘Abbās di atas dapat diperoleh pengertian bahwa zakat 

fitri dipandang sah apabila telah ditunaikan sebelum shalat Idul Fitri

dilakukan. Namun tidak mustahil terjadi, setelah zakat fitri disalurkan di 

daerah penarikan, ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk menyalurkan

kelebihan zakat fitri tersebut di daerah lain sebelum shalat Idul Fitri sering

kali menemui kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain waktu yang terbatas, 

jarak yang jauh sementara sarana transportasi tidak memadai, dan lain-lain 

sehingga mengakibatkan pengelola kesulitan menyalurkan zakat fitri sebelum

salat Idul Fitri. Oleh karena itu zakat fitri baru dapat disalurkan setelah shalat

Idul Fitri dilaksanakan.

- QS al-Baqarah [2]: 185

- QS al-Baqarah [2]: 286



- Kaidah fikih;

ْيِسْيَر  ْجِلُب التَّ
َ
 ت
ُ
ة قَّ

َ
 
َ
ْل
َ
ا

 Atas dasar dalil dan kaidah di atas, jika pembagian zakat fitri

dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri disebabkan kesulitan yang tidak

mampu ditanggulangi oleh panitia, maka zakat fitri yang diserahkan

kepada panitia sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri tetap sah.

 Kiranya dapat disampaikan himbauan agar para wajib zakat fitri untuk

bisa menyegerakan mengeluarkan zakat fitri atau tidak terlalu dekat

dengan hari raya Idul Fitri, sehingga memberi waktu yang cukup kepada

panitia untuk menyampaikan harta zakat fitri tersebut sebelum shalat

Idul Fitri.



7. Pembaruan Distribusi Zakat Fitri

Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi dan

tujuan dari zakat fitri, yaitu;

 Zakat fitri adalah hak bagi fakir miskin dan sebagai makanan bagi
mereka. Hal ini dipahami dari kalimat ṭu’mah li al-masākin.

 Tujuan zakat fitri adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut 

bergembira sebagaimana saudara-saudaranya, dapat menyucikan jiwa

muzaki dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta dapat mendidik diri 

bersifat mulia dan pemurah.

 Fungsi zakat fitri adalah untuk mengubah keadaan mustahik menjadi 

muzaki, bukan hanya untuk memberi makan mustahik dalam satu hari 

raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Zakat fitri juga dapat 

menjamin kehidupan sosial bagi mustahik karena zakat fitri dapat

menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat.



Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut, perlu adanya 

peningkatan dalam pengelolaan zakat fitri tersebut, seperti dengan cara 

mengembangkan dan memodalkan zakat fitri dan pembaruan dalam 

pendistribusiannya. 

 Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam pendistibusian zakat fitri adalah;

1. H.R. Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim

ْيِه َوَس 
َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصل

َّ
َ َض َرُسوُل َّللا

َ
اَل ف

َ
اٍس ق اِئِم ِ ْة اَعْة اْبِة َعبَّ  ِللكَّ

 
ْ َ ة

ُ
ِ  ط

ْ
ِهط

ْ
 ال

َ
اة
َ
َم َزك

َّ
 ل

 
ْ َمة

ُ
ِث َوط

َ
ف ِو َوال َّ

ْ
غ
َّ
لل

َمَساِكيِن 
ْ
 َوَ  ِلل

ٌ
ة
َ
 َ ْقُبول

ٌ
اة
َ
ِهَي َزك

َ
ِة ف

َ
ال ْبَ  الكَّ

َ
اَها ق دَّ

َ
 ِ ْة الَ ْة أ

ٌ
ة
َ
ِهَي َصَدق

َ
ِة ف

َ
ال اَها َبْ َد الكَّ دَّ

َ
اِ  ْة أ

َ
َدق رواه أبو )كَّ

(داود

2. Hadis dari Ibnu Umar

ِ َعنْ 
َّ

َ َض َرُسوُل َّللا
َ
اَل ف

َ
 -صلى هللا عليه وسلم-اْبِة ُعَمَ  ق

َ
ِ  َوق

ْ
ِهط

ْ
 ال

َ
اة
َ
َيْوِم » اَل َزك

ْ
ا ال

َ
ُنوُهْم ِيى َهذ

ْ
غ
َ
أ “

(رواه الدارقطنى)



Para ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya

mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri. Perbedaan tersebut terbagi
dua pendapat. Pertama, Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah berpendapat

bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitri merupakan kewajiban yang 
terbatas yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramaḍān 

sampai sebelum dilaksanakannnya shalat ‘Īd.

Kedua, Ḥanafiyyah berpendapat bahwa  waktu diwajibkan mengeluarkan

dan mendistribusikan zakat fitri merupakan wajib muwassa’ (wajib mutlak) 

yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya, kapan pun seorang mukallaf

mengeluarkan zakat fitri maka berarti ia telah melaksanakannya, meskpiun 

yang sangat dianjurkan mengeluarkan sampai sebelum ia pergi ke tempat 

pelaksanaan shalat



 Sabda Nabi “ َيلْوِم
ْ
ا ال

َ
ُنلوُهْم ِيلى َهلذ

ْ
غ
َ
أ “ menunjukkan bahwa zakat fitri  diberikan 

kepada fakir miskin pada dasarnya untuk membuat mereka berkecukupan 
pada hari raya Idul Fitri sehingga tidak keliling meminta-minta dari rumah 
ke rumah. Membuat mereka berkecukupan, boleh, bahkan utamanya, 
tidak hanya pada hari raya saja, tapi sepanjang tahun atau sepanjang 
hidupnya.  Pembagian zakat fitri sepanjang tahun atau bahkan seumur 
hidup, menurut Mażhab Ḥanafī, tidak sekedar ditunjukkan oleh sabda 
(sunnah qauliyyah) tersebut, tapi menjadi praktek Nabi (sunnah fi’liyyah) 
dalam pembayaran zakat. Dengan demikian hadis Nabi SAW yang 
menyatakan bahwa zakat fitri yang ditunaikan setelah shalat ‘Id menjadi
sedekah biasa, karena tidak memberikan kecukupan kepada orang miskin
pada saat hari raya.  

 Dalam pandangan mereka (Mażhab Ḥanafī), membayar zakat fitri sebelum 
shalat ‘Īd, bukan merupakan syarat sah, tapi hanya mustaḥab (anjuran). 
Anjuran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa fakir miskin terpenuhi 
kebutuhan hidupnya pada hari raya. 



 Dengan argumen dan pertimbangan prinsip pemberdayaan dalam 

pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang telah diuraikan di atas, 

Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan bahwa pembagian zakat fitri dapat 

dilakukan sepanjang tahun. Oleh karena itu, pengelola zakat fitri

seharusnya tidak hanya melakukan pendistribusian, tetapi harus 

menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat fitri

menjadi efektif dan berhasil guna.

(Munas Tarjih, XXXI, 2020)


