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Bab 34 Zakat Termasuk Islam 

Firman Allah ���� : {Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan 

shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang 

lurus}[QS. Al Bayyinah (98) : 5]. 

Penjelasan : 

Dalam Bab ini Imam Bukhori kembali menjelaskan salah satu unsur 

keimanan yang paling penting adalah menunaikan zakat dan zakat adalah 

salah satu perintah yang ditujukan kepada semua umat manusia, termasuk 

umat-umat para Nabi � sebelum kita. Misalnya perintah zakat kepada Nabi 

Ibrohim �, Nabi Ishaq � dan Nabi Ya’qub �, dalam Firman-Nya � : 
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“Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah 

(daripada Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh, Kami telah 

menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah 

Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 

sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. (QS. 

Al Anbiyaa (21) : 72-73). 

 Perintah kepada Nabi Isma’il �, dalam firman-Nya � : 
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Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al 

Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan 

nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah 

seorang yang diridhai disisi Tuhannya (QS. Maryam (19) : 54-55). 

Perintah kepada kaum Nabi Musa �, dalam firman-Nya � : 



�&
6
��� 
Y�Z
" ��#*�� �@�
[)�� S�3�� 
O)�K��!���% ��3=[�(���� �J�M�3�� �S�3=\� �!�]�R �'̂)�6�D 
_�
��� ��#*�� S/D�% �J�T�(�� ���̀
� �J�Q�5
�
" 
	�
*�,�� �J�Q�)�70a�� 

	�
���� �J�Q�3��0a�� S�*���!�� �J�?��5�7�U��R�� �J�Q�X�!=�
"�� ��#*�� �X̂�!
� �3̂�b�4 #L�!c2
��N
� �J�T�3�R �
̀/)���J�T�7 �J�T�3
*�Z�;�N
��� dP��3�F 
e�!�f�7 ���� ��M�Q�A�7 �U��M�D
N=��  

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat 

diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, 

sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-

rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik 

sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan 

ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai”. (QS. Al Maidah (5) : 12). 

Perintah kepada kaum Nabi Isa �, dalam firman-Nya � : 
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“Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia 

menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja 

aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat 

selama aku hidup”. (QS. Maryam (19) : 30-31). 

Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab tafsirnya “Zaadul Ma’asir” 

tentang ayat 5 surat Al Bayyinah yang dibawakan Imam Bukhori dengan 

penjelasan sebagai berikut : “Firman-Nya {Mereka tidak diperintahkan}, yakni 

dalam kitab-kitab agama mereka, {Kecuali untuk beribadah kepada Allah} yakni, kecuali 

untuk beribadah kepada Allah dengan sangat banyak. Al Faroo’ berkata : ‘Orang Arab 

menjadikan huruf ‘Laam’ yang menduduki tempat ‘Anna’ untuk perintah dan kehendak 

yang banyak. (kemudian disebutkan contoh-contohnya). {Memurnikan agama kepada-

Nya} yakni, mentauhidkan-Nya tidak beribadah kepada selain-Nya. {Agama yang Hanif} 

yakni, agama Ibrohim �. {Mendirikan sholat} wajib pada waktu-waktunya. 

{menunaikan zakat} ketika tiba kewajibannya. {hal ini} yaitu yang diperintah kepada 

mereka. {agama yang lurus} Az-Zujaaj berkata : ‘yaitu agama umat yang lurus pada 

kebenaran, maknanya itu adalah agama yang lurus’”. 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 46464646    

“Haddatsanaa Ismail ia berkata, haddatsanii Malik bin Anas dari pamannya Abi Suhail bin 

Malik dari Bapaknya ia mendengar Tholhah bin Ubaidillah � berkata : “Suatu hari 

mendatangi Nabi � seorang laki-laki dari Najed yang rambutnya acak-acakan, suaranya 

keras, tidak bisa dipahami sampai ia mendekat, ketika sudah mendekat ia bertanya tentang 

Islam, Rosulullah � pun menjawab : “Sholat lima waktu sehari semalam”. Laki-laki tadi 

berkata, ‘apakah ada selainnya?’, Beliau � menjawab : “tidak ada, kecuali engkau mau 

melakukan Tathowu (sholat tambahan/sunnah), lalu Puasa pada bulan Romadhon”. Laki-laki 

tadi berkata, ‘Apakah ada selainnya?’ jawab Beliau � : “tidak ada, kecuali engkau mau 

melakukan Tathowu (puasa tambahan/sunnah), lalu zakat”. Laki-laki tadi berkata, ‘apakah 

ada selainnya?’. Nabi � menjawab : “tidak ada, kecuali engkau mau melakukan Tathowu’ 

(zakat/sedekah tambahan/sunnah). Kemudian laki-laki tadi berpaling dan mengatakan, ‘demi 

Allah saya tidak akan menambahi dan menguranginya. Rosulullah � pun menanggapi : “ia 

beruntung jika jujur”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Ismail bin Abi Uwais, keponakan Imam Malik biografinya hadits no. 22. 

2. Malik bin Anas, salah satu Imam 4 madzhab, biografinya hadits no. 2 

3. Abu Suhail Naafi’ bin Malik, pamannya Imam Malik biografinya hadits no. 33 

4. Bapaknya Malik bin Abi Aamir seorang Tabi’I besar, biografinya hadits no. 33 

 

5. Nama : Abu Muhammad Tholhah bin Ubaidillah �  

 Kelahiran : Wafat tahun 36 H pada waktu perang Jamal 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. 



 Hubungan antar : Rosulullah � menyebutkan bahwa beliau � adalah salah 

satu sahabatnya dari sepuluh orang yang dijamin masuk 

jannah. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Imam Bukhori hanya menyebutkan judul “zakat termasuk keislaman” 

dengan membawakan ayat diatas dan hadits ini, padahal juga disebutkan 

rukun-rukun Islam lainnya, karena rukun-rukun tersebut telah beliau 

rohimahulloh  sebutkan dalam judul tersendiri, sebagaimana telah berlalu 

seperti, sholat termasuk keimanan. Demikian penjelasan Al Hafidz Ibnu 

Hajar dalam Al Fath. 
2. Dalam riwayat shohih Bukhori (no. 1891) dan selainnya, laki-laki tadi 

yang bertanya, tentang sholat apa yang diwajibkan?, puasa apa yang 

diwajibkan? dan zakat apa yang diwajibkan?. Kemudian terdapat juga 

tambahan tanggapan Nabi �, bahwa jika laki-laki tersebut jujur akan 

masuk jannah. 
3. Dalam hadits ini tidak disebutkan tentang haji, karena memang 

kewajiban haji baru ditegaskan pada tahun kesembilan dari hirohnya Nabi 

� dengan turunnya ayat berikut : 
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“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. 

(QS. Ali Imroon (3) : 97). 

Namun dalam riwayat Ibnu Ishaq ia berkata : “haddatsanii Muhammad 

ibnu Waliid bin Nuwaifi’ dari Kuroib dari Ibnu Abbas �, bahwa yang 

bertanya dalam hadits ini adalah sahabat Dhomaam bin Tsa’labah � 

yang merupakan utusan dari Bani Sa’ad bin Bakr, kemudian disebutkan 

juga tentang kewajiban haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan 

kesana, dalam riwayat ini juga terdapat tambahan perkataan laki-laki 

tersebut (Dhomaam �) bahwa “ia akan menunaikan kewajiban-

kewajiban dan menjauhi yang engkau (Nabi ����) larang . 

Riwayat ini Hasan Insya Allah, Kuroib bin Abi Muslim (maula Ibnu Abbas) 

ditsiqohkan oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Muhammab ibnul Waliid, 

hanya ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Daruquthni menilainya, 

perowi 



‘Yu’tabaru bih’ (dijadikan penguat). Sedangkan Ibnu Ishaq adalah perowi 

Mudallis, namun disini telah menjelaskan aktifitas riwayatnya. 
4. Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang ketika melakukan amalan-

amalan yang wajib saja dan menjauhi perbuatan haram, maka ia telah 

dijamin masuk jannah. Ini adalah kelompok orang beriman yang 

pertengahan, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. 
5. Hadist ini dijadikan hujjah sebagian ulama, bahwa sholat selain lima 

waktu adalah hukumnya sunnah, adapun sholat Jum’at maka ia adalah 

pengganti sholat dhuhur. Alasannya karena Rosulullah � hanya 

menjelaskan sholat lima waktu ini yang diwajibkan, ketika Beliau � 

ditanya orang Badui tersebut sholat apa yang diwajibkan baginya, seperti 

tertulis dalam riwayat Bukhori (no. 1891) dan selainnya. Para ulama 

Ushul fiqih mengatakan bahwa “mengakhirkan penjelasan pada waktu 

sangat dibutuhkan terlarang”. Dalam riwayat ini yang bertanya adalah 

orang Badui yang sedang meminta penjelasan tentang ibadah-ibadah 

yang diwajibkan baginya dan ia tinggal di tempat yang jauh, sehingga 

penjelasan beliau � sangat dibutuhkan untuk dijadikan pegangan ketika 

ia kembali ke daerahnya, ditambah lagi orang Badui tersebut 

mengkonfirmasi ulang kepada Nabi �, apakah ada selain sholat lima 

waktu yang diwajibkan baginya? Dan Nabi � pun menegaskan tidak ada, 

selain sholat Tathowu. Begitu juga amalan-amalan lainnya yang 

ditanyakan yaitu puasa dan zakat.  
Adapun puasa nadzar dan puasa kafarah  yang syariat menghukumi 

wajib, maka hal ini disebabkan karena perbuatan pelakunya sendiri, 

seperti nadzar yang merupakan kehendaknya sendiri untuk mewajibkan 

pada dirinya, kemudian berhubungan badan pada siang bulan romadhon 

sehingga harus membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut adalah 

akibat perbuatannya sendiri.  
6. Sekalipun seorang hamba ketika mengamalkan hal-hal yang wajibnya 

saja dalam keadaan ia konsisten dengan amalan wajibnya tersebut, ia 

akan selamat di dunia dan akhirat dan dijanjikan masuk jannah. Namun 

tentunya seseorang tidak bisa menjamin dirinya dalam memenuhi 

kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat ia kerjakan secara baik dan 

konsisten, misalnya sholat, apakah ia menjamin semenjak baligh sampai 

ia berjumpa dengan Robb-Nya, sholat wajib yang ia kerjakan telah 

dilakukan semuanya, tidak ada satupun sholat wajib yang ia tinggalkan 

secara sengaja? Tentu seseorang tidak berani memastikan dirinya telah 

mengerjakan sholat wajibnya, tidak ada satu sholat pun yang luput 



dikerjakan secara sengaja. Oleh karena itu, mengerjakan amalan-amalan 

Tathowu diharapkan dapat menambal kekurangan-kekurangan 

kerwajibannya dan juga diharapkan dapat menaikkan derajatnya di hari 

akhir nanti. Nabi � bersabda : 
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“Sesungguhnya pertamakali yang dihisab dari amalan manusia pada hari kiamat adalah 

sholat. Allah � berfirman kepada Malaikat-Nya sedangkan Dia Maha Mengetahui : 

“Lihatlah sholat hamba-Ku apakah ia menyempurnakannya atau ada kekurangannya, jika 

sempurna, maka tulis kesempurnaan untuknya, namun apabila ada kekurangannya”, 

Firman-Nya :”Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki amalam sholat Tathowu? Jika ia 

memiliki amalan sholat Tathowu”, Firman-Nya : “sempurnakan (dengan tathowu tadi ) 

sholat wajibnya (yang terdapat kekurangan), lalu dibalas amalannya (setelah ada 

perbaikannya)”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, Al Hakim dan selainnya, dishohihkan 

oleh Imam Al Hakim, Imam Al Albani dan Syaikh Syu’aib Arnauth). 

Dalam Al Qur’an, Allah � memerintahkan Nabi-Nya � untuk mengerjakan 

sholat Tahajud yang merupakan salah satu sholat Tathowu, sebagai 

tambahan amalan bagi Beliau �. Padahal kita ketahui bersama bahwa 

Beliau � adalah manusia yang paling sempurna dalam menjalankan 

kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Robb-Nya. Firman-Nya � : 
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“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 

tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”. 

(QS. Al Israa (17) : 79). 

7.  Jenis-jenis amalan Tathowu sangat banyak, misalnya dalam sholat, 

tathowunya adalah : sholat Rowatib, Dhuha, Tahajud, Sholat dua hari 

raya dan sebagainya. Dalam puasa, tathowunya adalah : puasa Daud, 

senin-kamis, 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Dalam Al Qur’an, 

Allah � menyebutkan zakat dengan shodaqoh, yaitu : 
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“Ambillah Shodaqoh (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”. (QS. At Taubah (9) : 

103). 

Sehingga dalam shodaqoh, Tathowunya adalah : Infak membantu kaum 

Muslimin yang terkena musibah, membantu membangun Masjid dan 

sebagainya. 
8. Hadits ini menunjukkan keutamaan sahabat �, sekalipun adalah orang-

orang Badui yang tidak berpendidikan, namun mereka adalah orang-

orang yang jujur dalam beriman.  


