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KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK 

1/111/2018 04 OKTOBER 2018 

 

FATWA BERKENAAN KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT  

MENGIKUT BAKI AKHIR (HUJUNG HAUL) 

 

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-

111/2018 yang bersidang pada 04 Oktober 2018 telah memutuskan untuk: 

1. Bersetuju dengan pendapat mengatakan penggunaan BAKI TERAKHIR DI 

PENGHUJUNG HAUL1 adalah lebih menepati. 

                                                           
11. Definisi Haul: 

 Haul dari sudut bahasa membawa pelbagai maksud antaranya tahun, pusingan, kekuatan 

dan perubahan. Dinamakan haul dengan maksud tahun oleh kerana peredaran matahari 

sama ada terbitnya atau tenggelamnya matahari (mengisyaratkan perjalanan setiap hari)  

[Lihat Mu’jam Mustalahat wa Alfaz Fiqhiyyah oleh Abdul Mun’im, 603] 

 

 Definisi dari sudut syarak pula tidak terkeluar dari definisi bahasa dan dalam konteks 

zakat ianya membawa maksud satu tahun.  

(Lihat Mausu’ah Fiqhiyyah, 18/252) 

 

2. Dalil-Dalil Yang Berkaitan Dengan Haul 

 Antara syarat yang diwajibkan pengenaan zakat ke atas harta tersebut ialah kecukupan 

haul. Cukup haul bermaksud telah berlalu satu tahun ke atas harta yang dimiliki dalam 

perkiraan tahun Hijrah iaitu selama 354 hari atau mengikut tahun masihi iaitu selama 365 

hari. Pada asalnya asas perkiraan haul adalah mengikut tahun Hijrah (12 bulan dalam 

tradisi Arab). Namun oleh kerana kebiasaan (uruf) pada hari ini penggunaan tahun masihi 

masih mengatasi penggunaan tahun Hijrah, maka praktis pengiraan zakat lebih tertumpu 

kepada kalendar tahun masihi. 

 

 Terdapat beberapa buah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai syarat ini. 

Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Ali r.a., sabda Rasulullah s.a.w.: 

ا ِدْرَهمٍّ } ِإَذا َكاَنْت َلَك ِمائَ تَ -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  -رضى هللا عنه  -َوَعْن َعِلي ٍّ 
َها َاْْلَْولُ - هَ  -َوَحاَل َعَلي ْ ا َفِفيَها ََخَْسُة َدرَاِهَم, َولَْيَس َعَلْيَك َشْيٌء َحَّته َيُكوَن َلَك ِعْشُروَن ِديَنارًا, َوَحاَل َعَلي ْ
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2. Mesyuarat berpendapat bahawa jika penilaian dibuat sepanjang masa akan 

menyusahkan dan sukar kerana apabila nisab berkurangan pada mana-mana tempoh 

dalam setahun maka haulnya terputus. 
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ُبُو أَ َها ِنْصُف ِديَنارٍّ, َفَما زَاَد فَِبِحَساِب َذِلَك, َولَْيَس ِف َمالٍّ زََكاٌة َحَّته ََيُوَل َعَلْيِه َاْْلَْوُل { َرَواُه َاْْلَْوُل, َفِفي
 َداُوَد, َوُهَو َحَسٌن, َوَقِد ِاْخُتِلَف ِف رَْفِعه

Maksudnya: "Apabila kamu memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu 

tahun, maka wajib atasnya zakat sebesar lima dirham. Kamu tidak punya kewajiban 

membayar zakat emas sampai memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu waktu satu 

tahun, maka zakatnya adalah sebesar setengah dinar. Adapun jika lebih dari dua puluh 

dinar, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya, dan tidak ada kewajiban. 

(Riwayat Abu Daud, 1573)  

 Haul menjadi syarat dan penyelaras dalam sistem zakat. Pensyaratan haul terhadap 

sesetengah harta adalah pendapat jumhur ulamak dan sebahagian mereka menukilkan 

ijmak. 

(Lihat Ibn Munzir, al-Ijmak : 47, Ibn Hazm, Maratib al-Ijmak : 38, Ibn 

Abdul Barr, al-Tamhid : 20/155, Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid : 

1/270, Ibn Qudamah, al-Mughn i: 2/467) 

 

 Namun ulamak telah menetapkan bahawa pensyaratan haul hanya disyaratkan kepada 

beberapa jenis zakat seperti Emas (diqiyaskan wang kepadanya), Perniagaan dan 

Ternakan. Manakala Zakat Pendapatan, Pertanian dan Rikaz tidak disyaratkan haul. 

(Lihat Fiqh Zakat oleh Qaradawi, 1/177) 


