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LAMPIRAN 1 TERJEMAHAN 

1. AL-QUR’AN 

NAMA TERJEMAHAN HALAMAN 

Surah An-Nahl: 

71 

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian 

yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang 

dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan 

rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka 

miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka 

mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? 

2 

Surah Adz-

Dzaariyaat: 19 
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 

orang miskin yang meminta dan orang miskin 

yang tidak mendapat bagian 

3 

Surah At-Taubah: 

103 

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 

5, 28, Bab IV 13 

Surah At-Taubah: 

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 

19 dan 54 

Surah Al-Ma’arij: 

19-23 

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah 

lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh 

kesah. Tapi bila mendapat kebaikan ia amat kikir. 

Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang 

tetap setia mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang 

yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi 

orang miskin yang meminta dan bagi orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) 

19 

Surat Al-Baqarah: 

277 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 

mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada kekuatiran terhadap mereka dan 

tidak pula mereka bersedih hati. 

20 

Surat As-Shaf: 

10-13 

Hai orang-orang beriman, sukakah kamu Aku 

tunjukkan suatu usaha yang dapat menyelamatkan 

kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah 

denga harta dan jiwamu. (Jika kamu berbuat demikian) 

Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan 

memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir 

dibawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) 

ke tempat tinggal terbaik didalam surga Adnin. Itulah 

keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang 

lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah 

dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan 

sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang 

yang beriman. 

20 

Surah At-Taubah: “Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat 21 
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10 terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula 

mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-

orang yang melampaui batas 

Surah Al-

Baqarah: 43 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'.” 

28 

Surah Al-An’am: 

141 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, 

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) 

dan tidak sama (rasanya). 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. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan 

42 

Surat Al-Baqarah: 

219 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar 

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 

Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berfikir. 

44 

Surah Al-A’la: 

14-15 

sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan 

diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah). Dan yang 

menyebut nama Tuhannya (takbir, tasbih) lalu 

mengerjakan shalat (idul fitri) 

47 

Surah Al-

Baqarah: 267 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji 

47 dan bab IV 

Surah At-Taubah: 

34 

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 

tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih 

49 

Surah Al-An’am: 

141 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, 

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) 

dan tidak sama (rasanya). 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. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan 

50 

Surah Al-Maidah: 

120 

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa 

yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu 

Bab IV 

Surah Al-Jasiyah: 

13 

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di 

langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai 

rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

Bab IV 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir 

 

2. HADIST 

NAMA TERJEMAHAN HALAMAN 

Riwayat Bukhari 

dan Muslim 

Islam di dirikan atas 5 (lima) perkara: 1. Persaksian 

bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain 

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 2. 

Mendirikaan shalat, 3. Membayar zakat, 4. Puasa 

Ramadan, 5. Dan Melaksanakan haji 

1 

Riwayat Bukhari 

dan Muslim 

Dan seungguhnya Allah telah mewajibkan kaum 

Muslimin untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari 

mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin 

dari mereka 

3 

Riwayat Hakim Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka 

engkau telah menghilangkan potensi keburukannya 

bagimu 

21 

Riwayat Bukhari Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata bahwa Rasulullah 

SAW telah bersabda: Islam itu dibangun atas lima 

pondasi, yaitu syahadat bahwa tidak ada tuhan selain 

Allah dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan 

Rasulnya, mendirikan Shalat, mengeluarkan zakat, 

melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan 

28 

Riwayat Bukhari Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Muhammad 

mengutus Mu’az ke Yaman dan pada saat itu rasulullah 

SAW, telah bersabda: Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan atas mereka dari harta-harta orang kaya 

dan diserahkan kepada orang fakir 

29 dan 59 

Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah r.a telah bersabda Rasulullah SAW, 

sesungguhnya orang-orang yang menyimpan hartanya 

tidak dikeluarkan zakatnya maka akan dibakar baginya 

dibuatkan setrika dari api neraka kemudian 

disetrikakan kepadanya 

29 

Riwayat Bukhari jika engkau berhadapan dengan ahlul kitab maka 

tindakan pertama adalah menyeru mereka agar 

bersyahadat. Jika mereka menyambut seruan itu, maka 

bahwa Allah mewajibkan shalat lima kali sehari 

semalam, mewajibkan zakat yang diambil dari harta 

orang-orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin 

36 

Riwayat At-

Tirmidzi 

Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasullullah Shallallaahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang 

memanfaatkan harta tertentu ditengah-tengah haul 

maka bagi pemilik barang tersebut tidak dikeluarkan 

zakatnya hingga genap satu haul. 

41 

Riwayat Muslim Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; 

bila lebih, berikanlah untuk keluargamu (istrimu) bila 

masih lebih untuk keluargamu maka berikanlah kepada 

kerabat terdekatmu; bila masih lebih lagi, berikanlah 

untuk orang lain 

45 

Riwayat An-

Nasa’i 

Dari Qais bin Sa'd dia berkata; "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk 

menunaikan zakat fitrah sebelum turun ayat tentang 

kewajiban zakat. Setelah turun ayat tentang zakat, 

beliau tidak memerintahkan dan tidak melarangnya, 

46 
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namun kami terus melaksanakannya. 

Riwayat An-

Nasa’i 

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. telah 

mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas 

orang-orang sebesar 1 sha’ kurma, atau 1 sha’ gandum, 

wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan 

perempuan, dari kaum muslimin 

47 

Riwayat 

Daruqutni 

Dari Ibnu Umar. Rasulullah Saw. telah berkata, “Tidak 

ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai 

satu tahun dimilikinya 

49 

Hadits Riwayat 

Ahmad, Abu 

Dawud, dan 

Tirmizi 

dari Ali dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Saya tidak mewajibkan untuk 

mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahaya, akan 

tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh 

dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya 

seratus sembilan puluh, maka tidak wajib 

mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya 

mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya 

sebanyak lima dirham 

49 

Riwayat 

Daruqutni 

Rasulullah SAW bersabda tentang zakat anggur, 

"Bahwa anggur itu ditaksir seperti kurma, kemudian 

ditunaikan zakatnya dalam bentuk anggur kering, 

seperti ditunaikan zakat pohon korma dalam bentuk 

korma 

51 

Riwayat Hakim kain-kain yang disediakan untuk dijual, wajib 

dikeluarkan zakatnya 

51 

Riwayat Abu 

Daud 

Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin 

Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami 

Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami 

Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan 

kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab 

bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin 

Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah 

bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, 

sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari 

sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual 

51 

Riwayat An-

Nasa’i 

Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang 

mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah 

(zakat) 

59 

Riwayat Abu 

Dawud 

Kemudian Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam 

bersabda: "Barang siapa yang meminta-minta 

sementara ia memiliki sesuatu yang mencukupinya 

maka sesungguhnya ia memperbanyak api Neraka." An 

Nufaili pada tempat yang lain berkata; bara Neraka 

Jahannam. Kemudian mereka berkata; wahai 

Rasulullah, apa yang mencukupinya? -An Nufaili 

berkata pada tempat yang lain; apakah kecukupan yang 

tidak layak karenanya untuk meminta-minta? - Beliau 

bersabda: "Seukuran sesuatu yang dapat memberinya 

makan siang dan malam." An Nufaili berkata pada 

tempat yang lain; ia kenyang satu hari semalam, atau 

semalam dan sehari 

60 

Riwayat Muslim Sesungguhnya zakat itu tidak boleh diberikan kepada 

keluarga Muhammad Saw. Sesungguhnya zakat adalah 

kotoran manusia 

60 
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Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Al Hasan 

bin 'Ali mengambil sebutir kurma dari kurma-kurma 

(zakat) shadaqah, (lalu ia masukkan) ke dalam 

mulutnya, maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda; "Hei, hei. Tidak tahukah kamu bahwa kita 

dilarang memakan shadaqah (zakat) 

60 

Riwayat Bukhari Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat 

kepadanya berupa ketentuan zakat sebagaimana telah 

diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: 

"Janganlah kamu menggabungkan ternak yang terpisah 

dan jangan pula memisahkan yang sudah berkumpul, 

karena ingin menghindari atau meminimalisir 

pengeluaran shadaqah (zakat) 

65 

Riwayat 

Daruqutni 

Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan 

tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham 

Bab IV 

Riwayat Abu 

Dawud 

Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah 

berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya 

engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau 

tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun –

maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua 

puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh 

dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), 

maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. 

Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya 

disesuaikan dengan hitungan itu 

Bab IV 
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