
HUKUM MEWAJIBKAN BERINFAQ DENGAN JUMLAH TERTENTU 

 

Pertanyaan Dari: 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moga Pemalang Jawa Tengah 

(disidangkan pada Jum’at, 2 Rabiul Awal 1430 H / 27 Februari 2009) 

 

 

Pertanyaan: 

 

Apakah diperbolehkan secara hukum Islam apabila LAZISMUH (Lembaga Amil Zakat 

Infak dan Shadaqah Muhammadiyah) di tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah membuat 

suatu program “berinfak sehari pendapatan dari sebulan penghasilan”? 

 

Jawaban: 

 

Berinfak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam dan 

hukumnya sunnah. Pengertian ini dapat diambil dari pencermatan atas ayat-ayat al-Quran dan 

Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang infak. Di antara ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi 

saw tersebut adalah:  

1. Al-Qur’an, surat al-Baqarah (2): 261; 

ثَِم َحبٍَّت أََبَخَْج َسْبَع َسَُببَِم فًِ ُكّمِ ُسُبُهَتٍ  ًَ ْى فًِ َسبٍِِم ّللّاِ َك ُٓ انَ َٕ ٌَ أَْي ٍَ ٌُُِفمُٕ ثَُم انَِّزٌ  يَّ

ا َٔ ّللّاُ  َٔ ٍ ٌََشبُء  ًَ ّللّاُ ٌَُضبِعُف ِن َٔ ئَتُ َحبٍَّت   ِسٌع َعِهٍىٌ ّيِ
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 

bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa 

yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [QS. 

al-Baqarah (2): 261] 
2. Hadis Nabi saw riwayat Muslim dari Abu Umamah; 

ْعُج أَبَب أَُيبَيتَ لَبَل َلبَل َسُسُٕل  ًِ ٍَ َعهٍَْ  للاُ َصهَّى  للاِ َحذَّثََُب َشذَّادٌ لَبَل َس َسهََّى ٌَب اْب َٔ  ِّ
ِسَكُّ َششٌّ نََك  ًْ ُ ٌْ ح أَ َٔ ٌٍْش نََك  ٌْ حَْبزَُل اْنفَْضَم َخ لَ آدََو إَََِّك أَ اْبذَأْ حُلَ  َٔ َٔ ُو َعهَى َكفَبٍف 

ٍْ اْنٍَِذ انسُّْفهَى ٌٍْش ِي اْنٍَذُ اْنعُْهٍَب َخ َٔ ٍْ حَعُُٕل  ًَ  [سٔاِ يسهى. ]بِ
Artinya: “Syaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah 

ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu 

memberikan kelebihan hartamu, maka itu sangat baik bagimu. Jika menahannya (tidak 

memberikannya), itu sangat jelek bagimu. Kamu tidaklah dicela karena 

kesederhanaanmu. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Sebab tangan yang di 

atas (orang yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (orang yang 

meminta).” [HR. Muslim] 

Dengan demikian, program “berinfak sehari pendapatan dari sebulan penghasilan” yang 

diprakarsai oleh Lazismuh PCM tersebut, apabila program itu tathawwu’an (bersifat anjuran) 

dan tidak mengikat serta dapat dilakukan sewaktu-waktu, maka secara hukum Islam 

diperbolehkan. Warga Muhammadiyah yang merasa berat untuk berinfak, misalnya karena 

sedang tidak berkelapangan rizki atau sedang ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, maka 

boleh untuk tidak mengikuti program itu atau mengikutinya meskipun tidak secara penuh. 

Namun, apabila program tersebut bersifat wajib, maka hal ini tidak diperbolehkan. 

Berinfak adalah salah satu di antara amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. 

Banyak nash yang menjelaskannya. Seperti perintah Allah untuk bersegera atau berlomba-
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lomba di dalam melakukan ketaatan, termasuk di dalamnya berlomba-lomba untuk berinfak. 

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 148; 

ٍَ َيب حَكُ  ٌْ ٍَْشاِث أَ ب فَبْسخَبِمُٕاْ اْنَخ َٓ ٍ نِّ َٕ َٕ ُي ُْ تٌ  َٓ ْج ِٔ ِنُكّمٍ  ٌَّ ّللّاَ َٔ ً إِ ٍعب ًِ َُٕٕاْ ٌَأِْث بُِكُى ّللّاُ َج

ٍء لَِذٌشٌ  ًْ  َعهَى ُكّمِ َش
Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 

Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 

akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.” [QS. al-Baqarah (2): 148] 

Dan dalam hadis banyak sekali yang menjelaskan keutamaan berinfak ini. Berikut 

beberapa di antaranya:   

ََبدِ  ًَ  َحذَّثََُب أَبُٕ انّزِ ٌَْشةَ َسِض َُْش َع أَبَب  ًِ ُ َس ٍِ َحذَّثَُّ أَََّّ ًَ ْح ٌَّ َعْبذَ انشَّ َ َع  للاُ أ ًِ ُ َس ُُّْ أَََّّ َع

ب  للاُ َصهَّى  للاِ َسُسَٕل  ًَ ِٓ ٍْ ٍِ َعهَ ٍْ ثَِم َسُجهَ ًَ ُِْفِك َك ًُ اْن َٔ َسهََّى ٌَمُُٕل َيثَُم اْنبَِخٍِم  َٔ  ِّ ٍْ َعهَ

ٍْ ثُِذٌِّ  ٍْ َحِذٌٍذ ِي ٌِ ِي ُِْفُك ُجبَّخَب ًُ ب اْن ب فَأَيَّ ًَ ِٓ ب إِنَى حََشالٍِ ًَ ُِْفُك  فَلَ ِٓ فََشْث  إِلَّ ٌُ َٔ  ْٔ َسبَغَْج أَ

ب اْنبَِخٍُم  أَيَّ َٔ َٕ أَثََشُِ  حَْعفُ َٔ ًَ بََُبََُّ  ِِ َحخَّى حُْخِف ٍْئًب  فَلَ َعهَى ِجْهِذ ُِْفَك َش ٌُ ٌْ نَِزلَْج  إِلَّ ٌُِشٌذُ أَ

 ُٓ ب فَ َٓ ب ُكمُّ َحْهمٍَت َيَكبََ َٓ عُ ّسِ َٕ لَ َٕ ٌُ َِّسعُ  َٔ  [سٔاِ انبخبسي] .حَخ
Artinya: “Abu az-Zinad menceritakan kepada kami bahwa Abdurrahman menyampaikan 

kepadanya, ia mendengar Abu Hurairah ra, dan Abu Hurairah ra mendengar Rasulullah saw 

bersabda: “Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang menafkahkan hartanya, 

bagaikan dua orang yang memakai baju besi dari dada sampai ke bahunya. Adapun orang 

yang menafkahkan hartanya, dia tidak menginfakkannya melainkan berkembanglah baju besi 

yang dipakainya, sehingga tertutuplah semua badannya. Sedangkan orang yang kikir, 

tidaklah dia menginfakkan hartanya sedikitpun melainkan niscaya makin melekatlah 

lingkaran baju besi itu pada tempatnya. Sehingga dia hendak melebarkan lingkarannya tapi 

tidak bisa.” [HR. al-Bukhari] 

 ًَ ٌَْشةَ َسِض َُْش ٍْ أَبًِ  ِ َصهَّى  للاُ َع ًّ ٍْ انَُّبِ ُُّْ َع ْى  للاُ َع ُٓ َسهََّى لَبَل َسْبعَتٌ ٌُِظهُّ َٔ  ِّ ٍْ  للاُ َعهَ

َو  ْٕ ٌَ ِّ ُ  إِلَّ ِظمَّ  لَ حَعَبنَى فًِ ِظهِّ َْب َحخَّى  ِظهُّّ َسُجٌم حََصذََّق بَِصذَلٍَت فَأَْخفَب َٔ ْعهََى حَ  لَ ... 

َسُجٌم رََكَش  َٔ  ٍُُُّ ًِ ُِْفُك ٌَ ُ بنُُّ َيب ح ًَ ٍَُْبُِ  للاَ ِش  [سٔاِ انبخبسي] .َخبِنًٍب فَفَبَضْج َع
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Ada tujuh 

golongan yang akan dinaungi oleh Allah swt dengan naungan-Nya pada hari tidak ada 

naungan kecuali naungan-Nya yaitu (di antara tujuh golongan itu) ... dan seseorang yang 

bersedekah dengan merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan 

oleh tangan kanannya, serta seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu air 

matanya bercucuran.” [HR. al-Bukhari] 

ٌَْشةَ لَبَل لَبَل َسُسُٕل  َُْش ٍْ أَبًِ  ٍِ ٌََسبٍسَع ٍْ َسِعٍِذ ْب ٍْ  للاُ َصهَّى  للاِ َع َسهََّى َيب ِي َٔ  ِّ ٍْ َعهَ

 ِّ ٍو ٌُْصبُِح اْنِعبَبدُ فٍِ ْٕ ٌِ  إِلَّ ٌَ ُِْزلَ َيهََكب ٌَمُُٕل ٌِ فٍََمُُٕل أََحذُ ٌَ َٔ ُِْفمًب َخَهفًب  ىَّ أَْعِط ُي ُٓ ب انهَّ ًَ ُْ

ِسًكب حَهَفًباَْ ًْ ىَّ أَْعِط ُي ُٓ  [سٔاِ يسهى] .َخُش انهَّ
Artinya: “Diriwayatkan dari Said bin Yasar, dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah 

saw bersabda: “Setiap pagi datang dua malaikat untuk setiap hamba, dan yang satu berdoa: 

“Ya Allah, gantilah orang yang menafkahkan hartanya,” dan yang lain berdoa: “Ya Allah, 

binasakanlah harta orang yang kikir.” [HR. Muslim] 

 

Wallaahu a’lam bish-shawab.  
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Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 8, 2009 

 




