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Abstrak 

Perbincangan mengenai golongan fakir dan miskin adalah penting di dalam menyusun 

strategi pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. Sebagai rujukan kedua bagi umat 

Islām, kitab ḥadīth turut berperanan merekodkan ucapan, tindakan serta sikap nabi 

Muḥammad  terhadap golongan tersebut. Pun demikian, bukan semua ḥadīth berkenaan 

relevan di dalam persoalan pembangunan ekonomi negara. Implikasi kefahaman setiap 

ḥadīth itu juga mempunyai tema objektif yang berbeza. Justeru, penyelidikan preliminari 

ini dilakukan bagi mengumpulkan ḥadīth-ḥadīth yang mengandungi kalimah faqīr dan 

miskīn mengikut tema yang khusus, bagi membolehkan kefahaman yang sebenar terhadap 

inisiatif Islām menguruskan golongan tersebut, seterusnya dapat digunakan oleh 

penyelidik bagi menentukan garis kemiskinan dan kefakiran sebagai rujukan kiraan 

kutipan dan agihan zakat. Penyelidikan ini juga berpotensi bagi menguji sejauhmanakah 

keberkesanan metodologi tematik bagi penerokaan lanjutan bidang berkaitan aṣnāf faqīr 

dan miskīn. Penyelidikan ini akan dilakukan menerusi metodologi kualitatif, dengan 

mengaplikasi analisis tematik (Boyatzis, 1998). Menerusi aplikasi ini, tema-tema yang 

terpola dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī sebagai rujukan ḥadīth primer, akan dikenalpasti dengan 

carian kalimah faqīr dan miskīn. Kertas ini akan mengklasifikasi tema topik ḥadīth 

berkenaan, bagi meneroka penyelidikan lanjutan yang lebih komprehensif di dalam isu 

golongan tersebut.  

 

Keywords: Ḥadīth Mauḍū‘iy, Fakir, Miskin, Tematik, Sosio-ekonomi, Zakat 
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 Kertas kajian rintis ini dibentangkan dalam National Conference on Zakāt and Economic Development, 1 

Jun 2015, Hotel MS Garden, anjuran PBMSK UMP.  
69

 Penyelidik merupakan pensyarah PBMSK Universiti Malaysia Pahang, sedang menyambung pengajian 

dalam bidang ḥadīth tematik falak di API UM.  
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PENDAHULUAN 

 

Zakāt merupakan institusi yang penting di dalam Islām. Selain bermatlamatkan 

pematuhan agama serta penyucian jiwa dan harta, institusi zakāt juga berperanan untuk 

penyusunan sistem ekonomi masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan, 

kebertanggungjawaban selain mengeluarkan masyarakat daripada kepompong 

kemiskinan.  

 

Menurut Hairunnizam (2009), secara teorinya zakāt dibayar oleh golongan yang kaya dan 

akan diagihkan kepada golongan miskīn dan proses pengagihan zakāt diharapkan 

mencapai tahap optimum kepada aṣnāf zakāt. Justeru proses yang optimum ini akan 

memberikan impak yang berkesan dan besar bukan sahaja kepada aṣnāf zakāt khususnya 

malah kepada ekonomi sesebuah negara secara amnya. Ini adalah kerana kesan daripada 

pengagihan zakāt ini, aṣnāf bukan sahaja mungkin berjaya keluar daripada golongan yang 

menerima zakāt malah mungkin akan menjadi penyumbang zakāt. 

 

Dengan agihan zakāt, aṣnāf menjadi sebahagian daripada guna tenaga yang produktif dan 

menyumbang kepada ekonomi negara (Nik Mustapha, 2001). Dalil penentuan aṣnāf zakāt 

telah dinyatakan secara jelas dalam al-Qur’ān yang menjelaskan kelompok- kelompok 

yang berhak menerima zakat iaitu melalui firman Allah yang bermaksud: 

 

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

orang-orang miskīn, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang 

dilembut hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

(Surah al-Taubah, 9:60) 

 

Ayat di atas merupakan dalil utama mengenai lapan golongan manusia yang berhak 

dibantu menerusi institusi zakāt. Lapan golongan tersebut ialah al-fuqarā’  (orang fakir), 

al-masākīn (orang yang miskin), ‘āmil, muallaf yang perlu dijinakkan hatinya, al-riqāb 

(hamba), al-ghārimīn (orang yang memiliki hutang), fī sabīlillāh (orang yang berjuang di 
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jalan Allah) dan ibn sabīl (musafir yang sedang dalam perjalanan). Mahmood Zuhdi 

(2003) berpendapat ayat tersebut memberi penerangan yang jelas tentang pengagihan 

zakāt berbanding dengan masalah menentukan sumber zakāt berdasarkan ayat tersebut 

yang memperincikan arahan. Ini disebabkan kemungkinan berlaku penyelewengan dan 

penggunaan hawa nafsu dalam mengagihkan zakāt lebih besar berbanding menentukan 

sumber dan memungut zakāt. Secara langsung, ayat ini menunjukkan pengagihan zakāt 

merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang besar dipikul oleh institusi zakāt. 

 

Bagi meningkatkan keselesaan melakukan ibadah zakāt, kuasa pengurusan zakāt 

diletakkan di bawah setiap negeri dan kuasa di bawah ketua agama Islam negeri masing-

masing. Terdapat beberapa negeri telah menswastakan institusi zakāt seperti negeri 

Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pahang, Pulau Pinang, Melaka dan Negeri 

Sembilan (Sanep, 2006). Kebanyakan kaedah penswastaan ini meliputi urusan kutipan 

zakāt sahaja, sementara ada juga yang membabitkan urusan agihan dan kutipan. 

Penswastaan ini dilakukan untuk memastikan pihak pengurusan zakāt dapat memberikan 

perkhidmatan berkualiti bagi memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan 

profesional, penggunaan teknologi terkini serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini 

akhirnya akan memastikan pengurusan zakāt adalah efisien mengikut nilai-nilai Islam. 

Peranan ini perlu konsisten dengan ciri-ciri yang perlu ada pada institusi iaitu adil, tidak 

menyeleweng dan efisien dalam pengurusannya. 

 

Antara aṣnāf zakāt yang kritikal ialah aṣnāf faqīr dan miskīn. Kajian mengenai faqīr dan 

miskīn amat penting kerana ianya dapat menentukan ḥad al-kifāyah serta memberikan 

petunjuk berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan sebenar dalam masyarakat. 

Banyak usaha dilakukan untuk memperincikan golongan faqīr dan miskīn ini. Antara 

inisiatif yang dilakukan ialah penyelidikan terhadap ḥad al-kifāyah. Negeri yang pernah 

melakukan penyelidikan khas mengenai ḥad al-kifāyah ialah Pahang, Selangor, Perak, 

Wilayah Persekutuan dan lain-lain.  

 

Di dalam membuat kajian terhadap faqīr dan miskīn serta kaitannya dengan ḥad al-

kifāyah, penyelidik perlu merujuk kepada sumber primer di dalam sharī‘ah, bermula 

dengan al-Qur’ān dan al-Ḥadīth. Antara rujukan utama apabila ingin mendapatkan ḥadīth-

ḥadīth yang Ṣaḥīḥ ialah Ṣaḥīḥ Bukhārī.  
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Pengenalan Imām Bukhārī   

 

Imām Bukhārī dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan pada 13 Syawal 194H / 21 Julai 810 

CE. Nama penuh beliau ialah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-

Mughīrah al-Bukhārī. Beliau berketerunan Parsi, dengan sebahagian moyangnya pernah 

beragama Zoroaster. Ayahnya telah memeluk Islām di bawah didikan Al-Yaman al-

Jā‘fiy.  

 

Menurut Imām al-Nawāwī (1993), para ulama’ telah bersepakat menyatakan yang sumber 

rujukan kedua bagi umat Islām selepas al-Qur’ān ialah Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. 

Ḥadīth yang dihimpunkan di dalam kitāb beliau hanyalah bermartabatkan Ṣaḥīḥ sahaja. 

Al-Bukhārī menggunakan metodologi himpunan al-Jāmi‘ dengan syarat-syarat 

penerimaan yang amat ketat dalam pengumpulan, penapisan, penyaringan, penelitian dan 

penulisan ḥadīth di dalam bukunya (Khadeer, 2013). Penyusunan bab di dalam kitāb 

tersebut menggambarkan pendirian fiqh beliau.  

 

METODOLOGI KAJIAN 

Kajian ini akan menggunakan metolodolgi kualitatif menerusi kaedah analisis tematik. 

Analisis tematik merupakan antara kaedah kajian yang digunakan secara meluas di dalam 

penyelidikan kualitatif, walaupun kurang digunakan di dalam akademia (Boyatzis, 1998; 

Roulston, 2010). Walaupun demikian, kaedah ini amat berkesan bagi menganalisa paten 

dan tema dalam mana-mana sumber rujukan bagi meluaskan lagi ruang penyelidikan 

dalam bidang pengetahuan yang spesifik.  

 

Menurut Braun dan Clarke (2006), terdapat 6 proses yang digunakan bagi menganalisis 

data tematik dalam penyelidikan, seperti berikut:  

 

i. Mengumpul dan menyorot data kajian. 

ii. Menghasilkan kodifikasi awal.  

iii. Mencari tema-tema. 

iv. Membuat sorotan tema.  
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v. Memperhalusi pengkategorian tema.  

vi. Menghasilkan laporan.  

 

Dalam kajian ini, penyelidik hanya akan memfokuskan pencarian ḥadīth di dalam Ṣaḥīḥ 

Bukhārī yang mengandungi kalimah faqīr, fuqarā’, miskīn dan masākīn sahaja. Keempat-

empat kalimah ini dipilih kerana ianya secara langsung memberikan petunjuk terhadap 

kumpulan yang menjadi kayu asas utama terhadap persoalan ḥad al-kifāyah di dalam 

institusi zakāt. Bagi mengumpulkan data, penyelidik menggunakan program Ensiklopedia 

Ḥadīth Kitab 9 Imām keluaran Lidwa untuk mengumpulkan data ḥadīth-ḥadīth yang 

berkaitan.  

 

Program Ensiklopedia Ḥadīth Kitab 9 telah diiktiraf dan digunakan secara meluas di 

dalam penyelidikan ḥadīth. Berdasarkan kajian yang dilakukan sarjana Ḥadīth Shahril 

Nizam Zulkipli dan Ishak Suliaman (2013), terdapat beberapa sumber ḥadīth daripada 

internet seperti di IslamWeb dan al-Durar al-Saniyyah yang boleh diterima auutoriti 

mereka di dalam pengajian ḥadīth. Mereka turut menyentuh program Ensiklopedia Ḥadīth 

Kitāb 9 yang dihasilkan oleh Lidwa daripada sudut ketepatan ḥadīth dan kemudahan 

untuk takhrij. Walau bagaimanapun, penyelidik akan turut melakukan semakan silang 

dengan kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī.  

 

Selepas mendapatkan ḥadīth-ḥadīth tersebut, penyelidik seterusnya menghasilkan 

kodifikasi melalui penelitian terhadap kedudukan ḥadīth itu di dalam tema bab. 

Seterusnya, ḥadīth yang relevan akan dikumpulkan menerusi tema yang berkaitan dengan 

persoalan golongan faqīr dan miskīn. Sorotan dan analisis akan dilakukan, sebelum 

pengkategorian tema diperhalusi.  

 

HASIL KAJIAN 

Kajian mendapati terdapat 75 ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr, fuqarā, miskīn 

dan masākīn
70

. Ini dapat dilihat seperti di dalam Jadual 1.  

 

                                                 
70

 Penyelidik juga mendapati terdapat 122 Ḥadīth yang mengandungi kalimah faqr, pun demikian dapatan 

ini tidak digunakan dalam kajian kerana frekuensi yang tinggi dan bilangan Ḥadīth yang tidak relevan juga 

signifikan.  
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Jadual 1: Frekuensi Kalimah Faqīr dan Miskīn Dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī   

PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 

ḤADĪTH
71

 

Miskīn 25
72

 1372 

1382 

1385 

2179 

1688  

1800 

1801 

1906 

2410 

3432 

4974 

5547 

5548 

4147 

4155 

4175 

4949 

6215 

6216 

6322 

6807 

                                                 
71

 Nombor Ḥadīth berdasarkan Kitab Jāmi‘ Ṣaḥīḥ Bukhārī.  
72

 Berdasarkan carian, terdapat 33 Ḥadīth yang mengandungi perkataan miskīn. Hanya 25 sahaja revelan 

kerana disebut di dalam matan Ḥadīth, sementara 8 yang lain adalah merupakan nama perawi. Antaranya 

ialah Muḥammad bin Miskīn, Miskīn ‘an Shu‘bah, dan Sallām bin Miskīn. Contoh Ḥadīth dengan perawi 

bernama Miskīn yang tidak relevan dengan kajian ini ialah:  

 
ثَنَ  :٥٥٧٨ البخاري صحيح مَ  َسِمعَ  إِْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ثَنَا يَقُولُ  ثَابِتًا َسِمْعتُ  قَالَ  ِمْسِكينٍ  ْبنَ  َسالَّ ُ  َرِضيَ  أَنَسٌ  َحدَّ  قَالَ  َعْنهُ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َخَدْمتُ   َصنَْعتَ  أَالَّ  َوَال  َصنَْعتَ  لِمَ  َوَال  أُفٍّ  لِي قَالَ  فََما ِسنِينَ  َعْشرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

Shahih Bukhari 5578: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dia mendengar Sallām bin Miskīn dia berkata; saya 

mendengar Tsabit berkata; telah menceritakan kepada kami Anas radliallahu 'anhu dia berkata; "Aku menjadi pelayan Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam selama sepuluh tahun, dan beliau sama sekali tidak pernah mengatakan "ah", apa yang kamu perbuat? Dan kenapa 

kamu tidak melakukannya? 
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PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 

ḤADĪTH
71

 

3205 

5623 

4145 

4934 

Masākīn 17 2556 

2630 

1686 

1688 

1813 

1906 

3842 

3869 

4146 

4155 

4210 

4381 

4797 

6065 

2558 

5012 

6214 
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PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 

ḤADĪTH
71

 

Faqīr 9
73

 1375 

2559 

2060 

5003 

5018 

6655 

6824 

3205 

4209 

 

Fuqarā’ 13 2566 

5966 

5968 

2532 

3002 

3316 

4799 

6064 

567 

798 

2565 

4701 

                                                 
73

 Penyelidik mendapati terdapat 12, tetapi 3 daripadanya tidak relevan kerana bukannya matan Ḥadīth, 

sebaliknya nama perawi seperti Yazīd al-Faqīr. Contoh Ḥadīth: 
 

دُ  َحدَّثَنَا :٤١٩ البخاري صحيح ِ  َعْبدِ  ْبنُ  َجابِرُ  َحدَّثَنَا قَالَ  اْلفَقِيرُ  يَِزيدُ  َحدَّثَنَا قَالَ  اْلَحَكمِ  أَبُو هُوَ  َسيَّارٌ  َحدَّثَنَا قَالَ  هَُشْيمٌ  َحدَّثَنَا قَالَ  ِسنَانٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  قَالَ  هللاَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ  ُ  َصلَّى هللاَّ ْعبِ  نُِصْرتُ  قَْبلِي اْألَْنبِيَاءِ  ِمنْ  أََحدٌ  يُْعطَهُنَّ  لَمْ  َخْمًسا أُْعِطيتُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أُمَّتِي ِمنْ  َرُجلٍ  َوأَيَُّما َوطَهُوًرا َمْسِجًدا اْألَْرضُ  لِي َوُجِعلَتْ  َشْهرٍ  َمِسيَرةَ  بِالرُّ

َالةُ  أَْدَرَكْتهُ  ةً  قَْوِمهِ  إِلَى يُْبَعثُ  النَّبِيُّ  َوَكانَ  اْلَغنَائِمُ  لِي َوأُِحلَّتْ  فَْليَُصلِّ  الصَّ  النَّاسِ  إِلَى َوبُِعْثتُ  َخاصَّ

 الشَّفَاَعةَ  َوأُْعِطيتُ  َكافَّةً 

Shahih Bukhari 419: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim 
berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd al-Faqīr 

berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 

diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan 
ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang 

laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta rampasan untukku, para Nabi sebelumku diutus 

khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikah (hak) syafa'at." 
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PERKATAAN FREKUENSI 
NOMBOR 

ḤADĪTH
71

 

4779 

 

 

Bagi ḥadīth yang mengandungi perkataan miskīn, ianya terkandung di dalam 15 bab, 

seperti yang diperincikan di dalam Jadual 2.  

 

 

Jadual 2: Taburan Bab Ḥadīth Dengan Perkataan Miskin  

BAB NOMBOR HADITH 

Kitāb al-Zakāt  

(Bab Zakāt) 

1372 

1382 

1385 

 

Kitāb al-Muzāra‘ah  

(Bab Pertanian) 

2179 

 

Kitāb al-Haj 

(Bab Haji) 

1688 

Kitāb al- Ṣaum 

(Bab Puasa) 

1800 

1801 

Kitāb al-Buyū‘ 

(Bab Jual Beli) 

1906 

Kitāb al-Hibbah wa Faḍlihā wa al-Tahrīḍ 

‘Alaihā  

(Hibbah, Keutamaannya dan Galakan ke 

Atasnya) 

 

2410 

Kitāb al-Manāqib 

(Bab Budi Pekerti Mulia) 

3432 

Kitāb al-Aṭ‘imah 

(Bab Makanan) 

4974 
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Kitāb al-Adab 

(Bab Adab) 

5547 

5548 

5623 

 

Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  

(Bab Tafsīr Qur’ān) 

4145 

4147 

4155 

4175 

 

Kitāb al-Nafaqah 

(Bab Nafkah) 

4934 

4949 

Kitāb Kafārat al-‘Aiman 

(Bab Kafarat Sumpah) 

6215 

6216 

Kitāb al-Ḥudūd  

(Bab Ḥudūd) 

6322 

Kitāb al-I ‘tiṣām bi al-Qur’ān wa al-Sunnah 

(Bab Berpegang Teguh dengan Al-Qur’ān dan 

al-Sunnah) 

 

6807 

Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā’  

(Bab Ḥadīth Mengenai Nabi-nabi) 

3205 

 

 

Ḥadīth yang menyentuh perkataan masākīn pula direkodkan di dalam 11 bab yang 

berbeza, seperti di dalam jadual 3.  

 

Jadual 3: Taburan Ḥadīth Dengan Perkataan Masākīn  

BAB NOMBOR HADITH 

Kitāb al-Waṣiyyah 

(Bab Wasiat) 

2566 

2558 

Kitāb al-Jihād wa al-Siyār 

(Bab Jihad dan Penjelajahan) 

2630 
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Kitāb al-Maghāzī 

(Bab Peperangan)  

3842 

3869 

Kitāb al-Nikāḥ 

(Bab Pernikahan) 

4797 

Kitāb al-Riqāq 

(Bab Melembutkan Hati) 

6065 

Kitāb al-Haj 

(Bab Haji) 

1686 

1688 

Kitāb al- Ṣaum 

(Bab Puasa) 

1813 

Kitāb al-Buyū‘ 

(Bab Jual Beli) 

1906 

Kitāb al-Aṭ‘imah 

(Bab Makanan) 

5012 

Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  

(Bab Tafsīr Qur’ān) 

4146 

4155 

4210 

4381 

  

Kitāb Kafārat al-‘Aiman 

(Bab Kafarat Sumpah) 

6214 

 

Ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr pula diulang di dalam 8 bab yang berbeza, 

seperti di dalam Jadual 4.  

 

Jadual 4: Taburan Ḥadīth Dengan Perkataan Faqīr  

BAB NOMBOR HADITH 

Kitāb al-Zakāt  

(Bab Zakāt) 

1375 

Kitāb al-Waṣiyyah 

(Bab Wasiat) 

2559 
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Kitāb al-Aḥkām  

(Bab Hukum-hukum) 

6655 

Kitāb al-Tauḥīd 

(Bab Tauhid)  

6824 

Kitāb al-Buyū‘ 

(Bab Jual Beli) 

2060 

Kitāb al-Aṭ‘imah 

(Bab Makanan) 

5003 

5018 

Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  

(Bab Tafsīr Qur’ān) 

4209 

Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā’  

(Bab Ḥadīth Mengenai Nabi-nabi) 

3205 

 

Sementara ḥadīth yang mengandungi perkataan fuqarā’ pula disebut di dalam 8 bab, 

seperti yang tertera di dalam Jadual 5.  

 

Jadual 5: Taburan Ḥadīth Dengan Perkataan Fuqarā’  

BAB NOMBOR HADITH 

Kitāb al-Waṣiyyah 

(Bab Wasiat) 

2565 

2566 

Kitāb al-Riqāq 

(Bab Melembutkan Hati) 

5966 

5968 

6064 

 

Kitāb al-Shurūṭ  

(Bab Syarat-syarat) 

2532 

Kitāb Bad’ al-Khalq 

(Bab Mula Penciptaan) 

3002 

Kitāb al-Nikāḥ 

(Bab Pernikahan) 

4701 

4779 

4799 
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Kitāb Mawāqīt al-Ṣalāh 

(Bab Waktu-waktu solat) 

567 

Kitāb al-Adhān 

(Bab Azan) 

798 

Kitāb al-Manāqib 

(Bab Budi Pekerti Mulia) 

3316 

 

PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN 

Analisis Taburan 

 

Berdasarkan taburan ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr, fuqarā’, miskīn dan 

masākīn, ianya direkodkan oleh Imām Bukhārī di dalam 26 bab yang berbeza. Kekerapan 

ḥadīth dapat diperjelaskan menerusi taburan di dalam Jadual 6.  

 

Jadual 6: Taburan Kekerapan Ḥadīth Mengikut Bab 

BAB FREKUENSI 

Kitāb al-Zakāt  

(Bab Zakāt) 

4 

Kitāb al-Muzāra‘ah  

(Bab Pertanian) 

1 

Kitāb al-Haj 

(Bab Haji) 

3 

Kitāb al- Ṣaum 

(Bab Puasa) 

3 

Kitāb al-Buyū‘ 

(Bab Jual Beli) 

3 

Kitāb al-Hibbah wa Faḍlihā wa al-Tahrīḍ 

‘Alaihā  

(Hibbah, Keutamaannya dan Galakan ke 

Atasnya) 

 

1 
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Kitāb al-Manāqib 

(Bab Budi Pekerti Mulia) 

2 

Kitāb al-Aṭ‘imah 

(Bab Makanan) 

4 

Kitāb al-Adab 

(Bab Adab) 

3 

Kitāb Tafsīr al-Qur’ān  

(Bab Tafsīr Qur’ān) 

9 

Kitāb al-Nafaqah 

(Bab Nafkah) 

2 

Kitāb Kafārat al-‘Aiman 

(Bab Kafarat Sumpah) 

3 

Kitāb al-Ḥudūd  

(Bab Ḥudūd) 

1 

Kitāb al-I ‘tiṣām bi al-Qur’ān wa al-Sunnah 

(Bab Berpegang Teguh dengan Al-Qur’ān dan 

al-Sunnah) 

 

1 

Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā’  

(Bab Ḥadīth Mengenai Nabi-nabi) 

2 

Kitāb al-Jihād wa al-Siyār 

(Bab Jihad dan Penjelajahan) 

1 

Kitāb al-Maghāzī 

(Bab Peperangan)  

2 

Kitāb al-Aḥkām  

(Bab Hukum-hukum) 

1 

Kitāb al-Tauḥīd 

(Bab Tauhid)  

1 

Kitāb al-Waṣiyyah 

(Bab Wasiat) 

5 

Kitāb al-Riqāq 

(Bab Melembutkan Hati) 

4 
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Kitāb al-Shurūṭ  

(Bab Syarat-syarat) 

1 

Kitāb Bad’ al-Khalq 

(Bab Mula Penciptaan) 

1 

Kitāb al-Nikāḥ 

(Bab Pernikahan) 

4 

Kitāb Mawāqīt al-Ṣalāh 

(Bab Waktu-waktu solat) 

1 

Kitāb al-Adhān 

(Bab Azan) 

1 

 

 

Berdasarkan taburan di atas, dapat diperhatikan sekiranya seseorang penyelidik ingin 

membuat carian semata-mata berasaskan perkataan faqīr dan miskīn, maka ianya terdapat 

di dalam bab yang berbeza. Penilitian ke atas pembangunan bab yang dilakukan oleh 

Imām Bukhārī, menunjukkan yang perkataan faqīr dan miskīn paling banyak disebut 

dalam Bab Tafsīr Qur’ān. Antara ḥadīth di dalam bab ini ialah: 

 

ثَنَا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن ٤٢٠٩صحيح البخاري  ِ ْبُن نَُمْيٍر َحدَّ ثَنِي إِْسَحاُق أَْخبََرنَا َعْبُد هللاَّ : َحدَّ

ُ َعْنهَا  َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ

 ) اَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعفِْف َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروفِ َوَمْن كَ  (فِي قَْولِِه تََعالَى

 أَنَّهَا نََزلَْت فِي َوالِي اْليَتِيِم إَِذا َكاَن فَقِيًرا أَنَّهُ يَأُْكُل ِمْنهُ َمَكاَن قِيَاِمِه َعلَْيِه بَِمْعُروفٍ 

 

Shahih Bukhari 4209: Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah 

mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Numair Telah menceritakan 

kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 

mengenai firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa (di antara pemelihara 

itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 

anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 

harta itu menurut yang patut." (An Nisaa`: 6) Aisyah berkata: 

Diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim, ia boleh menggunakan 

dari uangnya bila membutuhkan dikarenakan ia mengurusnya dengan 

cara yang patut. 
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Selain itu, frekuensi ḥadīth yang menyebut faqīr dan miskīn di dalam Bab Zakāt hanyalah 

sebanyak 4 kali sahaja, iaitu: 

 

ثَنَا ِهَشاٌم َعْن يَْحيَى َعْن ِهَالِل ْبنِ ١٣٧٢صحيح البخاري  ثَنَا ُمَعاُذ ْبُن فََضالَةَ َحدَّ أَبِي َمْيُمونَةَ  : َحدَّ

ُ َعْنهُ يَُحدِّثُ  ثَنَا َعطَاُء ْبُن يََساٍر أَنَّهُ َسِمَع أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َرِضَي هللاَّ  َحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََس َذاَت يَْوٍم َعلَى اْلِمْنبَِر َوَجلَْسنَا َحْولَهُ فَقَاَل إِنِّي  اأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ أََخاُف  ِممَّ

ِ أَوَ  ْنيَا َوِزينَتِهَا فَقَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل هللاَّ يَأْتِي اْلَخْيُر َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِدي َما يُْفتَُح َعلَْيُكْم ِمْن َزْهَرِة الدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقِيَل لَهُ َما َشأْنَُك تَُكلُِّم النَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَال بِالشَّرِّ فََسَكَت النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ بِيَّ َصلَّى هللاَّ

ائُِل َوَكأَنَّهُ حَ  َحَضاَء فَقَاَل أَْيَن السَّ ِمَدهُ فَقَاَل إِنَّهُ َال يَُكلُِّمَك فََرأَْينَا أَنَّهُ يُْنَزُل َعلَْيِه قَاَل فََمَسَح َعْنهُ الرُّ

ا يُْنبُِت الرَّ  بِيُع يَْقتُُل أَْو يُلِمُّ إِالَّ آِكلَةَ اْلَخْضَراِء أََكلَْت َحتَّى إَِذا اْمتَدَّْت يَأْتِي اْلَخْيُر بِالشَّرِّ َوإِنَّ ِممَّ

 َخاِصَرتَاهَا اْستَْقبَلَْت َعْيَن الشَّْمِس فَثَلَطَْت َوبَالَْت َوَرتََعْت َوإِنَّ هََذا الَْماَل َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ فَنِْعمَ 

ُ َعلَْيِه  َصاِحُب اْلُمْسلِِم َما أَْعطَى ِمْنهُ  بِيِل أَْو َكَما قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ الِْمْسِكيَن َواْليَتِيَم َواْبَن السَّ

قِيَاَمةِ َوَسلََّم َوإِنَّهُ َمْن يَأُْخُذهُ بَِغْيِر َحقِِّه َكالَِّذي يَأُْكُل َوَال يَْشبَُع َويَُكوُن َشِهيًدا َعلَْيِه يَْوَم الْ   

 

Shahih Bukhari 1372: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin 

Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari 

Hilal bin Abu Maimunah telah menceritakan kepada kami 'Atha' bin 

Yasar bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu 

menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam suatu hari 

duduk diatas mimbar dan kami pun duduk didekatnya lalu Beliau 

berkata,: "Sesungguhnya diantara yang aku khawatirkan terjadi pada 

kalian sepeninggalku adalah apabila telah dibuka untuk kalian 

(keindahan) dunia serta perhiasannya". Tiba-tiba ada seorang laki-

laki berkata,: "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan dapat 

mendatangkan keburukan?". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

terdiam. Dikatakan kepada orang yang bertanya tadi; "Apa yang telah 

kamu lakukan, kamu mengajak Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

berbicara yang membuat Beliau tidak berbicara kepadamu". Maka 

kami melihat bahwa wahyu sedang turun kepada Beliau. Abu Said 

berkata,: "Beliau mengusap keringatnya yang banyak lalu berkata,: 

"Mana orang yang bertanya tadi?". Lalu nampak Beliau memuji Allah 

seraya bersabda: "Kebaikan tidak akan mendatangkan keburukan. 

Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat 
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membinasakan atau dapat mendekatkan kepada kematian kecuali 

seperti (ternak) pemakan dedaunan hijau yang apabila sudah kenyang 

dia akan memandang matahari lalu mencret kemudian kencing lalu 

dia kembali merumput (makan lagi). Dan sungguh harta itu seperti 

dedaunan hijau yang manis. Maka beruntunglah seorang muslim yang 

dengan hartanya dia memberi orang-orang miskin, anak yatim dan 

ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) ". Atau seperti yang 

disabdakan oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Dan 

sesungguhnya barangsiapa yang mengambil harta dunia tanpa hak ia 

seperti orang yang memakan namun tidak pernah kenyang dan harta 

itu akan menjadi saksi yang menuntutnya pada hari qiyamat". 

 

ُد ْبُن ِزيَاٍد قَاَل َسِمْعُت ١٣٨٢صحيح البخاري  ثَنَا ُشْعبَةُ أَْخبََرنِي ُمَحمَّ اُج ْبُن ِمْنهَاٍل َحدَّ ثَنَا َحجَّ : َحدَّ

ُ َعْنهُ   أَبَا هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

هُ اْألُْكلَةَ َواْألُْكلَتَاِن َولَِكْن اْلِمْسِكيُن َعْن النَّبِيِّ َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل لَْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي تَُردُّ ى هللاَّ

 الَِّذي لَْيَس لَهُ ِغنًى َويَْستَْحيِي أَْو َال يَْسأَُل النَّاَس إِْلَحافًا

 

Shahih Bukhari 1382: Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin 

Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan 

kepada saya Muhammad bin Ziad berkata; Aku mendengar Abu 

Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: 

"Bukanlah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu atau 

dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang 

yang tidak memiliki kecukupan namun dia menahan diri (malu) atau 

orang yang tidak meminta-minta secara mendesak". 

 

 

ِ قَاَل حَ ١٣٨٥صحيح البخاري  ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللاَّ نَاِد َعْن : َحدَّ ثَنِي َمالٌِك َعْن أَبِي الزِّ دَّ

ُ َعْنهُ   اْألَْعَرِج َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

هُ ال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل لَْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي يَطُوُف َعلَى النَّاِس تَُردُّ ِ َصلَّى هللاَّ لُّْقَمةُ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ْيِه َوالتَّْمَرةُ َوالتَّْمَرتَاِن َولَِكْن اْلِمْسِكيُن الَِّذي َال يَِجُد ِغنًى يُْغنِيِه َوَال يُْفطَُن بِِه فَيُتََصدَُّق َعلَ َواللُّْقَمتَاِن 

 َوَال يَقُوُم فَيَْسأَُل النَّاسَ 
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Shahih Bukhari 1385: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 

'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Az 

Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bukanlah disebut 

miskin orang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa 

diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir 

kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak 

mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau 

yang kondisinya tidak diketahui orang sehingga siapa tahu ada yang 

memberinya shedaqah atau orang yang tidak meminta-minta kepada 

manusia". 

 

 

نَاِد َعْن اْألَْعَرِج َعْن أَبِي ١٣٧٥صحيح البخاري  ثَنَا أَبُو الزِّ ثَنَا أَبُو اْليََماِن أَْخبََرنَا ُشَعْيٌب َحدَّ : َحدَّ

ُ َعْنهُ قَالَ   هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى هللاَّ َدقَِة فَقِيَل َمنََع اْبُن َجِميٍل َوَخالُِد ْبُن اْلَولِيِد َوَعبَّاُس ْبُن  أََمَر َرُسوُل هللاَّ َوَسلََّم بِالصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َما يَْنقُِم اْبُن َجِميٍل إِالَّ أَنَّهُ َكاَن فَقِ  ُ َعْبِد اْلُمطَّلِِب فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ يًرا فَأَْغنَاهُ هللاَّ

ا الْ َوَرُسولُ  ِ َوأَمَّ ا َخالٌِد فَإِنَُّكْم تَْظلُِموَن َخالًِدا قَْد اْحتَبََس أَْدَراَعهُ َوأَْعتَُدهُ فِي َسبِيِل هللاَّ َعبَّاُس ْبُن هُ َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَِهَي َعلَْيِه َصَدقَةٌ َوِمْثلُهَا مَ  ِ َصلَّى هللاَّ  َعهَاَعْبِد اْلُمطَّلِِب فََعمُّ َرُسوِل هللاَّ

نَاِد ِهَي َعلَْيِه َوِمْثلُهَا َمَعهَا نَاِد َعْن أَبِيِه َوقَاَل اْبُن إِْسَحاَق َعْن أَبِي الزِّ َوقَاَل اْبُن  تَابََعهُ اْبُن أَبِي الزِّ

ْثُت َعِن اْألَْعَرِج بِِمْثلِهِ   ُجَرْيٍج ُحدِّ

 

Shahih Bukhari 1375: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman 

telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada 

kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 

berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk 

menunaikan shadaqah (zakat). Lalu dikatakan kepada Beliau bahwa 

Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan 'Abbas bin 'Abdul Muthalib tidak 

mau mengeluarkan zakat. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda: "Apa yang bisa mengingkari Ibnul jamil tidak 

mengeluarkan zakatnya sebab dahulunya dia faqir namun kemudian 

Allah dan RasulNya menjadikannya kaya? Adapun Khalid, sungguh 

kalian telah menzhalimi Khalid, padahal dia telah menghabiskan baju-

baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. 
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Adapun 'Abbas bin 'Abdul Muthalib dia adalah paman Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasallam, namun demikian dia tetap wajib berzakat 

dan juga kewajiban lain serupa zakat (sebagai kemuliaan) ". Dan 

hadits ini diperkuat oleh Ibnu Abu Az Zinad dari Bapaknya, dan Ibnu 

Ishaq berkata dari Abu Az Zinad; "Baginya tetap wajib berzakat dan 

juga kewajiban lain serupa zakat", dan Ibnu Juraij berkata; "Telah 

diriwayatkan kepadaku dari Al A'raj dengan hadits yang serupa. 

 

 

Pembangunan Tema 

 

Berdasarkan sorotan yang dilakukan pada setiap matan ḥadīth, terdapat beberapa tema 

yang merujuk kepada wacana golongan faqīr dan miskīn yang boleh dibangunkan; 

 

i. Galakan menyantuni golongan Faqīr dan Miskīn.  

 

Antara contoh ḥadīth yang menggalakkan manusia untuk menyantuni golongan faqīr dan 

miskīn di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, ialah:  

 

ِ ٣٤٣٢ صحيح البخاري ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ِدينَاٍر أَبُو َعْبِد هللاَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن أَبِي بَْكٍر َحدَّ : َحدَّ

ُ َعْنهُ   اْلُجهَنِيُّ َعْن اْبِن أَبِي ِذْئٍب َعْن َسِعيٍد اْلَمْقبُِريِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِشبَِع أَنَّ النَّاَس َكانُوا يَقُو ِ َصلَّى هللاَّ لُوَن أَْكثََر أَبُو هَُرْيَرةَ َوإِنِّي ُكْنُت أَْلَزُم َرُسوَل هللاَّ

نِي بَْطنِي َحتَّى َال آُكُل اْلَخِميَر َوَال أَْلبَُس اْلَحبِيَر َوَال يَْخُدُمنِي فَُالٌن َوَال فَُالنَةُ َوُكْنُت أُْلِصُق بَطْ 

ُجَل اْآليَةَ ِهَي َمِعي َكْي يَْنقَلَِب بِي فَيُْطِعَمنِي َوَكاَن بِاْلَحْصبَ  اِء ِمْن اْلُجوِع َوإِْن ُكْنُت َألَْستَْقِرُئ الرَّ

 ى إِْن َكانَ أَْخيََر النَّاِس لِْلِمْسِكيِن َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَْنقَلُِب بِنَا فَيُْطِعُمنَا َما َكاَن فِي بَْيتِِه َحتَّ 

 لَيُْخِرُج إِلَْينَا اْلُعكَّةَ الَّتِي لَْيَس فِيهَا َشْيٌء فَنَُشقُّهَا فَنَْلَعُق َما فِيهَا

 

Shahih Bukhari 3432: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Abu 

Bakr telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Dinar 

Abu 'Abdullah Al Juhaniy dari Ibnu Abu Dza'bi dari Sa'id Al Maqburiy 

dari Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu bahwa orang-orang berkata 

bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menulis hadits 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh memang akulah 

orang yang bermulazamah (selalu meyertai) Rasulullah shallallahu 
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'alaihi wasallam dengan perutkuyang hanya kuganjal makanan pokok 

saja, hingga aku tidak memakan roti dan tidak mengenakan pakaian 

bagus. Aku juga tidak dibantu oleh seorang pelayan-pun baik laki-laki 

maupun wanita dan aku biasa mengganjal perutku dengan tanah 

karena menahan lapar, dan aku juga sering meminta seseorang 

membacakan ayat yang aku sudah hafal agar terjaga sehingga aku 

bisa merasakannya. Dan manusia yang paling baik simpatinyanya 

terhadap orang miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia hilir mudik 

menemui kami lalu memberi makan kami makanan apa saja yang ada 

di rumahnya hingga suatu hari dia menyuguhkan kepada kami wadah 

minyak samin yang tidak berisi apa-apa, lalu kami menjilat sisa-sisa 

isinya." 

 

ii. Membangunkan indeks Faqīr dan Miskīn. 

 

Terdapat juga ḥadīth yang memberikan panduan asas terhadap indeks golongan faqīr dan 

miskīn. Sebagai contoh, nabi Muḥammad memberikan petunjuk yang langsung terhadap 

kumpulan miskīn berdasarkan ḥadīth berikut: 

 

نَاِد َعنْ ١٣٨٥صحيح البخاري  ثَنِي َمالٌِك َعْن أَبِي الزِّ ِ قَاَل َحدَّ ثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللاَّ  : َحدَّ

ُ َعْنهُ   اْألَْعَرِج َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

هُ ال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل لَْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي يَطُوُف َعلَى النَّاِس تَُردُّ ِ َصلَّى هللاَّ لُّْقَمةُ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ِكيُن الَِّذي َال يَِجُد ِغنًى يُْغنِيِه َوَال يُْفطَُن بِِه فَيُتََصدَُّق َعلَْيِه َواللُّْقَمتَاِن َوالتَّْمَرةُ َوالتَّْمَرتَاِن َولَِكْن اْلِمسْ 

 َوَال يَقُوُم فَيَْسأَُل النَّاسَ 

 

Shahih Bukhari 1385: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 

'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abu Az 

Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bukanlah disebut 

miskin orang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa 

diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau satu dua butir 

kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak 

mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau 

yang kondisinya tidak diketahui orang sehingga siapa tahu ada yang 
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memberinya shedaqah atau orang yang tidak meminta-minta kepada 

manusia". 

 

Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan ḥadīth di atas untuk menjelaskan ciri-ciri golongan 

miskīn berdasarkan pandangan fiqh. Menurut beliau, berdasarkan kepada pandangan 

jumhur, yang dinamakan golongan miskīn itu ialah kumpulan masyarakat yang mampu 

berusaha untuk mendapat nafkah harian mereka, tetapi masih belum mencukupi. 

Sebahagian sarjana fiqh, seperti Shams al-dīn al-Ramlī menjelaskan perbezaan 

ketidakcukupan faqīr berbanding miskīn menerusi ḥadīth di atas, dengan  menyatakan 

miskīn adalah mereka yang memiliki pendapatan lebih separuh daripada ḥad al-kifāyah, 

sementara faqīr pula ialah mereka yang memiliki pendapatan kurang separuh daripada 

ḥad al-kifayah (Al-Qaraḍāwī, 2011). Ukuran ini boleh diperkembangkan ke arah 

pembangunan indeks sebenar golongan faqīr dan miskīn dalam institusi zakāt.  

 

iii. Peringatan yang melembutkan hati manusia 

 

Imām Bukhārī turut meriwayatkan ḥadīth-ḥadīth yang mengandungi perkataan faqīr dan 

miskīn bagi tujuan peringatan untuk melembutkan hati manusia. Selari dengan kaedah 

wahyu awal kepada umat Islām, yang banyak membangkitkan persoalan materialistik dan 

hidup bermewahan, maka nabi Muḥammad juga banyak kali melembutkan hati kita 

melalui peringatannya, antara lain menyatakan bahawa kebanyakan ahli syurga itu terdiri 

daripada golongan faqīr, yang tidak terikat hati mereka dengan keduniaan. Ini 

berdasarkan ḥadīth berikut:   

 

ثَنَ ٥٩٦٨صحيح البخاري  ثَنَا أَبُو َرَجاٍء َعْن ِعْمَراَن ْبِن : َحدَّ ثَنَا َسْلُم ْبُن َزِريٍر َحدَّ ا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ

ُ َعْنهَُما  ُحَصْيٍن َرِضَي هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل اطَّلَْعُت فِي اْلَجنَِّة فََرأَْيُت أَْكثََر أَْهلِهَا اْلفُقََراَء  اطَّلَْعُت فِي وَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

 النَّاِر فََرأَْيُت أَْكثََر أَْهلِهَا النَِّساءَ 

اُد ْبُن نَِجيٍح َعْن أَبِي َرَجاٍء َعْن اْبِن َعبَّاسٍ   تَابََعهُ أَيُّوُب َوَعْوٌف َوقَاَل َصْخٌر َوَحمَّ

 

Shahih Bukhari 5968: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid 

telah menceritakan kepada kami Salm bin Zarir telah menceritakan 

kepada kami Abu Raja` dari 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Aku pernah 
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menengok ke surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-

orang miskin, dan aku juga menengok ke neraka, ternyata kebanyakan 

penghuninya adalah kaum wanita." Diperkuat juga oleh Ayyub dan 

'Auf. Shakhr dan Hammad bin Najih mengatakan; dari Abu Raja` dari 

Ibnu Abbas. 

 

 

iv. Sifat pemurah nabi kepada golongan Faqīr dan Miskīn.   

 

Nabi Muḥammad diutuskan untuk dicontohi oleh manusia. Dan antara perkara yang 

digalakkan untuk kita mencontohi nabi Muḥammad ialah sifat pemurah baginda ke atas 

golongan faqīr dan miskīn. Disebut dalam banyak ḥadīth bahawa nabi Muḥammad 

sentiasa memastikan sahabat-sahabat baginda daripada golongan ahl al- ṣuffah dapat 

makan sebelum baginda mula makan. Di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, terdapat beberapa ḥadīth 

yang mengandungi perkataan faqīr dan miskīn bagi tujuan menceritakan sifat pemurah 

nabi kepada golongan tersebut, seperti:  

 

ْحَمِن ْبِن َعابٍِس َعْن أَبِيِه ٥٠٠٣صحيح البخاري  ثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعبِْد الرَّ ُد ْبُن يَْحيَى َحدَّ ثَنَا َخالَّ : َحدَّ

 قَاَل قُْلُت لَِعائَِشةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن تُْؤَكَل لُُحوُم اْألَضَ  اِحيِّ فَْوَق ثََالٍث قَالَْت َما فََعلَهُ إِالَّ فِي َعاٍم أَنَهَى النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

ْمَس َعْشَرةَ قِيَل َجاَع النَّاُس فِيِه فَأََراَد أَْن يُْطِعَم اْلَغنِيُّ اْلفَقِيَر َوإِْن ُكنَّا لَنَْرفَُع اْلُكَراَع فَنَأُْكلُهُ بَْعَد خَ 

ُكْم إِلَْيِه فََضِحَكْت قَالَْت َما شَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُخْبِز بُرٍّ َمأُْدوٍم ثََالثَةَ َما اْضطَرَّ ٍد َصلَّى هللاَّ بَِع آُل ُمَحمَّ

 ِ َّrَّاٍم َحتَّى لَِحَق بِا  أَي

ْحَمِن ْبُن َعابٍِس بِهََذا ثَنَا َعْبُد الرَّ  َوقَاَل اْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َحدَّ

 

Shahih Bukhari 5003: Telah menceritakan kepada kami Khallad bin 

Yahya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 

'Abdurrahman bin Abis dari Bapaknya ia berkata; "Aku bertanya 

kepada Aisyah; 'Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 

untuk makan daging sembelihan hari raya Adlha lebih dari tiga hari? ' 

Aisyah menjawab; "Beliau tidak melakukan itu kecuali pada tahun 

paceklik (manusia kelaparan), sehingga beliau berharap orang kaya 

memberi makan kepada yang miskin. Dan sungguh, kami biasa makan 

lengan kambing setelah lima belas hari." Lalu dikatakan; 'Apa yang 
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mendorong kalian melakukan itu? ' Aisyah tertawa, lalu ia berkata; 

'Keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 

merasa kenyang karena makan roti atau gandum lebih dari tiga hari 

hingga beliau bertemu dengan Allah.' Ibnu Katsir berkata; telah 

mengabarkan kepada kami Sufyan berkata; telah menceritakan kepada 

kami 'Abdurrahman bin Abis dengan hadits ini.' 

 

v. Perkaitan dengan ibadah lain seperti puasa, haji, kaffarah dan lain-lain.  

 

Golongan faqīr dan miskīn sentiasa mendapat tempat istimewa di dalam fiqh Islām, 

termasuklah apabila umat Islām melakukan kesalahan dalam ritual ibadah yang 

menatijahkan denda tertentu, seperti kesalahan dalam haji yang menatijahkan kewajiban 

dam. Sebagai contoh, sekiranya seseorang haji melakukan kesalahan mencabut rambut 

atau memotong kuku, maka dia wajib membayar dam, salah satunya pilihannya ialah 

kepada orang miskīn, berdasarkan ḥadīth berikut:  

 

ِ ْبُن يُوُسَف أَْخبََرنَا َمالٌِك َعْن حُ ١٦٨٦صحيح البخاري  ثَنَا َعْبُد هللاَّ َمْيِد ْبِن قَْيٍس َعْن ُمَجاِهٍد : َحدَّ

ُ َعْنهُ  ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َرِضَي هللاَّ  َعْن َعْبِد الرَّ

 ِ َك قَاَل نََعْم يَا َرُسوَل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل لََعلََّك آَذاَك هََوامُّ ِ َصلَّى هللاَّ فَقَاَل َرُسوُل  َعْن َرُسوِل هللاَّ

َّاٍم أَْو أَْطِعْم ِستَّةَ َمَساِكيَن أَْو انْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْحلِْق َرأَْسَك َوُصْم ثََالثَةَ أَي ِ َصلَّى هللاَّ ُسْك بَِشاةٍ هللاَّ  

 

Shahih Bukhari 1686: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 

Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid bin Qais 

dari Mujahid dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah 

radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 

Beliau berkata: "Barangkali kamu terkena serangga (kutu di 

kepala)?". Dia menjawab: "Benar, wahai Rasulullah". Maka 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Cukurlah 

rambutmu, lalu shaum tiga hari atau berilah makan enam orang 

miskin atau berqurban dengan seekor kambing". 

 

 

vi. Tafsīr kepada ayat al-Qur’ān   
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Di dalam disiplin ‘ulūm al-Qur’ān, sarjana Muslim menyatakan bahawa tafsīr yang 

terbaik terhadap kalimah-kalimah di dalam al-Qur’ān, ialah daripada ḥadīth nabi 

Muḥammad. Atas dasar inilah, Imām Bukhārī turut menulis satu bab khusus di dalam 

Ṣaḥīḥnya, iaitu Bab Tafsīr Al-Qur’ān. Antaranya turut membabitkan tafsiran ayat yang 

membabitkan golongan faqīr dan miskīn, seperti ḥadīth berikut:  

 

ثَنَا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن ٤٢٠٩صحيح البخاري  ِ ْبُن نَُمْيٍر َحدَّ ثَنِي إِْسَحاُق أَْخبََرنَا َعْبُد هللاَّ : َحدَّ

ُ َعْنهَاَعا  ئَِشةَ َرِضَي هللاَّ

 فِي قَْولِِه تََعالَى

 { َوَمْن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعفِْف َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف }

بَِمْعُروفٍ  أَنَّهَا نََزلَْت فِي َوالِي اْليَتِيِم إَِذا َكاَن فَقِيًرا أَنَّهُ يَأُْكُل ِمْنهُ َمَكاَن قِيَاِمِه َعلَْيهِ   

 

Shahih Bukhari 4209: Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah 

mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Numair Telah menceritakan 

kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 

mengenai firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa (di antara pemelihara 

itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 

anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 

harta itu menurut yang patut." (An Nisaa`: 6) Aisyah berkata: 

Diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim, ia boleh menggunakan 

dari uangnya bila membutuhkan dikarenakan ia mengurusnya dengan 

cara yang patut. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis yang dilakukan sepanjang kajian ini, penyelidik berpendapat bahawa 

rujukan terhadap Ṣaḥīḥ Bukhārī bagi membangunkan bidang kajian ḥad al-kifāyah, 

khasnya dalam persoalan aṣnāf faqīr dan miskīn, adalah mencukupi. Walau pun demikian, 

ianya masih perlu disokong dengan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām-imām ḥadīth 

yang lain. Ini berdasarkan kepada kodifikasi pembangunan tema yang meliputi semua 

topik yang diperlukan dalam wacana zakāt khasnya bagi golongan faqīr dan miskīn. 

 

Justeru, ahli akademik, pengkaji, pelajar serta pegawai dan pendakwah pusat zakāt perlu 

menjadikan rujukan mereka terhadap ḥadīth sebagai rujukan utama bagi mengembangkan 
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bidang pengetahuan ini ke peringkat yang lebih baik, tanpa menafikan perlunya rujukan 

terhadap karya sarjana Muslim yang berkaitan dengan zakāt.  

 

Penyelidikan ini juga membuktikan kewajaran penggunaan kaedah kualitatif menerusi 

metodologi analisis tematik bagi meluaskan lagi wacana suatu bidang yang khusus, 

daripada sumber ḥadīth yang berautoriti. Walau pun masih di peringkat rintis, tetapi 

metodologi ini boleh dikembangkan lagi di dalam penyelidikan yang lebih menyeluruh.  
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