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NASEHAT 

 

1. Haji dan umrah adalah kewajiban atas setiap muslim 

merdeka, mukallaf serta mampu, dan hanya wajib sekali 

selama hudup. 

2.  Haji wajib dilakukan secepatnya bagi yang mampu, 

menurut pendapat yang benar dari para ulama. 

3. Wajib melaksanakan haji bagi yang punya hutang dan dia 

mampu melaksanakannya serta mampu untuk membayar 

hutangnya. 

4. Yang lebih afdhal dalam melaksanakan haji agar tidak 

menggunakan uang pinjaman. 

5. Tidak sah haji orang yang meninggalkan shalat, 

demikianpula bagi orang yang shalat namun terkadang 

meninggalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

نَ ُهمَ  الََّذي الَعْهدُ  نَ َناَوبَ ي ْ  تَ رََكَهافَ َقْدَكَفرَ  الصَّاَلُة،َفَمنْ  بَ ي ْ

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, 

barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir 

(HR. Ahmad dan ashabu sunnan al-arba'ah dengan sanad 

shahih), dan sabdanya yang lain: 



 

ْركِ  َوبَ ْيَ  الرَُّجلِ  بَ ْيَ   الصَّالَةِ  تَ ْركُ  الشِّ

“Antara seseorang dan kesyirikan adalah meninggalkan 

shalat” (HR. Muslim). 

6. Siapa melakukan haji dengan harta haram maka hajinya 

tetap sah, karena amalan haji semuanya amalan 

badaniyah namun wajib baginya bertaubat karena telah 

berbuat haram. 

7. Hukum haji seorang wanita tanpa mahram adalah sah, 

namun ia berdosa karena telah melakukan safar tanpa 

mahram meskipun safar dalam rangka haji maupun 

umrah. 

8. Jika anak kecil atau budak melaksanakan haji maka 

hajinya sah, namun kewajiban hajinya belum jatuh. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

أَيُّ َما َصِبِّ َحجَّ ثُ مَّ بَلَغ ال حْنَث، فَ َعَلْيِه َأن ي حجَّ حجًة أْخَرى َوأَيُّ َما َعْبد 

 َحجَّ ثُ مَّ أَعتَق فَ َعَلْيِه حجًة أْخَرى

“Apabila anak kecil haji kemudian ia telah menginjak 

dewasa maka wajib baginya melakukan haji lagi, dan 

apabila budak melakukan haji kemudian ia merdeka 



 

maka wajib baginya melakukan haji lagi”. (HR. Ibnu Abi 

Syaibah, dan Baihaqi dengan sanad shahih). 

9. Siapa meninggal dunia dan belum menunaikan haji 

padahal ia mampu, maka wajib dihajikan dengan 

menggunakan harta peninggalannya, baik dia berwasiat 

atau tidak. 

10. Tidak sah menggantikan haji bagi orang yang sehat 

badan meskipun ia faqir baik haji wajib atau sunnah, 

adapun orang yang lemah disebabkan lanjut usia atau 

sakit yang tidak mungkin dapat sembuh kembali maka 

hendaknya ia menyuruh orang  lain  untuk mewakilinya  

haji  atau  umrah wajib,  jika ia mampu menanggung 

biaya perjalanan haji. 

Sebagaimana keumuman firman Allah Azza wa Jalla: 

 َسِبيال ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَ ْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َولِلَِّ 

“Dan kewajiban manusia terhadap Allah untuk 

menunaikan haji bagi orang yang mampu”. (QS. Ali 

'Imraan [3]:97) 

11. Kebutaan, tidak menjadi alasan untuk membolehkan 

seseorang mewakilkan haji atau umrah wajibnya pada 

orang lain, dan hendaknya orang buta melaksanakan 

haji dengan sendirinya jika mampu sebagaimana yang 

difahami dari keumuman ayat di atas. 



 

12. Bagi orang yang telah melakukan haji wajib, kemudian 

ingin haji sunnah maka lebih baik baginya agar harta 

tersebut digunakan untuk kepentingan para mujahid, 

karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendahulukan 

jihad dari pada haji sunnah, sebagaimana disebutkan 

dalam hadits. 

13. Siapa yang memiliki taggungan haji wajib bersamaan 

dengan mengqadha puasa wajib seperti puasa kafarat, 

puasa Ramadhan atau lainnya maka hendaknya dia 

mendahulukan hajinya. 

14. Saya tidak mengetahui berapakah batasan minimal dari 

satu umrah ke umrah lain, namun bagi penduduk Makah 

lebih afdhal memperbanyak thawaf, shalat dan taqarrub 

kepada Allah dengan amalan-amalan lainnya dan jika 

sudah melakukan umrah wajib, maka tidak perlu keluar 

dari tanah haram untuk melakukan umroh. 

 

TEMPAT MIQAT 

 

1. Hendaknya para jama'ah haji dan umrah memulai 

ihramnya dari miqat yang mereka lewati atau yang 

sejajar dengannya baik lewat udara, laut maupun darat, 

sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas 

radhiyallahu ‘anhuma tersebut. 



 

2. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah menetapkan 

miqat-miqat yaitu; Dzul Hulaifah, Juhfah, Qornul Manazil, 

Yalamlam, Dzatul'irq. 

Umar radhiyallahu ‘anhu berijtihad untuk menetapkan 

miqat bagi penduduk Iraq adalah Dzatul'irq, ijtihad ini 

bertepatan dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, saat itu beliau belum mengetahui kalau 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menetapkan 

Dzatul'irq sebagai miqat bagi mereka. 

3. Siapa yang melewati miqat tanpa ihram sementara dia 

niat untuk haji atau umrah maka dia wajib kembali, jika 

tidak maka terkena dam yaitu sepertujuh sapi atau 

sepertujuh onta atau seekor kambing yang memenui 

syarat untuk kurban sebagaimana hadits Ibnu Abbas 

radhiyallahu ‘anhama. 

4. Siapa yang niat haji sementara dia berada di Makkah 

maka cukup baginya ihram dari tempat tinggalnya, 

adapun umrah maka ia harus keluar ke tanah halah 

sebagaimana hadits 'Aisyah radhiyallahu ‘anha. 

5.  Siapa menuju Makah dan tidak niat untuk haji atau 

umrah maka ia tidak wajib berihram, karena Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan ihram bagi orang 

yang niat haji atau umrah. Sementara ibadah adalah 

taufiqiyyah dimana tidak seorangpun yang dapat 

mewajibkan apa-apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya 



 

wajibkan demikianpula tidak seorangpun dapat 

mengharamkan apa-apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya 

haramkan, namun bagi orang yang belum melakun haji 

fardlu maka wajib baginya ihram untuk haji atau umrah 

sebagaimana Allah Azza wa Jalla mewajibkan baginya 

untuk haji dan umrah dari miqot mana saja yang 

dilaluinya. 

6. Jeddah bukanlah miqat bagi para pendatang, ia miqat 

bagi penduduk setempat dan orang asing yang datang 

kepadanya tidak berniat untuk haji atau umrah lalu 

muncul niat untuk umrah atau haji. Siapa yang datang 

untuk haji atau umrah lewat Jeddah dan sebelumnya dia 

tidak melewati atau sejajar dengan miqat lain maka ia 

boleh ihram darinya.1 

7. Bulan-bulan haji adalah; Syawal, Dzulqaidah dan sepuluh 

pertama bulan Dzul hijjah. 

 

 

 

 

                                                           
1  Seperti orang yang datang ke Jeddah lewat laut dari arah Sudan., 

dan saya berkata (Ibnu Majjah) ini tidak seperti orang Indonesia 

yang datang lewat udara (pakai pesawat terbang) dan mendarat di 

bandara Jeddah, kerena pesawat melewati Yalamlam. 



 

I H R A M 

 

1. Disyariatkan bagi orang-orang yang berihram untuk 

melafadzkan jenis haji yang ia niatkan, baik itu berniat 

ihram untuk haji, umrah atau qiran, jika mereka berniat 

umrah maka mengucapkan:  َّ ُعْمَرةً  ْيكَ اللَُّهمَّ لَب , jika berniat 

haji maka mengucapkan  ََحًجا اللَُّهمَّ لَب َّْيك , dan jika berniat 

ihram untuk haji qiron maka mengucapkan:  ََحًجا اللَُّهمَّ لَب َّْيك 

ُعْمرَةً َو  . 

 Bagi orang yang datang pada bulan-bulan haji sementara 

ia tidak membawa binatang qurban maka lebih baik 

baginya berniat ihram untuk umrah (haji tamatu’) 

kemudian pada hari kedelapan dia berihram untuk haji. 

Hal ini dalam rangka mencontoh apa yang dikerjakan 

oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para 

shahabatnya. 

2. Anak kecil yang belum tamyiz (belum dapat membedakan 

yang baik dan buruk) agar diwakili oleh wali/orang 

tuanya dalam berniat dan bertalbiyah, dan mereka harus 

menjahui apa-apa yang dijahui oleh orang yang sedang 



 

ihram serta keduanya harus dalam keadaan suci pakaian 

saat thawaf. 

3. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, 

jika berihram atas izin orang tuanya, lalu melakukan 

amalan haji seperti orang dewasa, namun mereka tidak 

sanggup untuk thawaf dan sa’i maka wali atau orang 

tuanya dapat memanggul dan membantunya untuk 

meneruskan amalan haji mereka. 

4. Niat cukup bagi yang mewakili dan tidak perlu menyebut 

namanya, namun jika disebut saat berihram maka itu 

lebih afdhal. 

5. Tidak diperbolehkan bagi orang yang telah berniat haji  

atau  umrah untuk dirinya atau  orang lain kemudian 

dirubah untuk diniatkan pada orang lain.  

6. Orang yang mau ihram tidak disyaratkan harus suci dari 

hadats kecil maupun besar, oleh karenanya, sah niat 

ihram orang yang sedang haidh dan nifas, namun 

disunnahkan untuk mandi. Selain orang yang haidh dan 

nifas disunnahkan ihram setelah shalat fardhu atau shalat 

sunnah. 

7a. Jika orang yang sedang haidh atau nifas berniat haji atau 

umrah fardlu, maka ketika sampai di miqat dia wajib 

berihram, adapun jika haji atau umrah sunnah maka 

disyariatkan berihram dari miqat seperti wanita lain yang 



 

suci agar bisa mendapatkan kebaikan dan menambah 

amal shalih, firman Allah Azza wa Jalla; 

 األَْلَبابِ  أُْوِل  يَ  َوات َُّقونِ  الت َّْقَوى الزَّادِ  َخي ْرَ  فَِإنَّ  َوتَ َزوَُّدواْ 

“Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 

taqwa, dan bertaqwalah pada-Ku wahai orang-orang yang 

berakal”. (QS. Al-Baqarah [2]:197) 

Dan sebagaimana hadits Asma bin 'Umais radhiyallahu 

‘anha, saat dia melahirkan Muhammad bin Abi Bakar di 

miqat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menyuruhnya untuk mandi dan berihram. Jika orang 

yang haidh dan nifas telah suci maka hendaknya dia 

segera melakukan thawaf dan sa'i untuk hajinya atau 

thawaf dan sa'i untuk umrahnya, kemudian memotong 

rambutnya. 

Jika dia berihram untuk haji qiran (haji dan umrah) 

sementara dia tidak membawa membawa hewan kurban, 

maka disyariatkan baginya merubah niatnya menjadi 

umrah, lalu thawaf dan sa'i kemudian memotong rambut 

dan bertahalul. Lalu pada hari kedelapan, hendaknya 

berihram haji seperti jama’ah haji yang lainnya, namun 

jika mereka tetap menjadikan ihramnya untuk haji qiran 

maka tidak mengapa hanya saja menyelisihi sunnah 

karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan 

para shahabat pada haji wada' untuk merubahnya 



 

menjadi umrah (haji tamatu') kecuali mereka yang 

membawa hewan kurban. 

7b. Diperbolehkan bagi orang yang haidh membaca Al Qur'an 

dengan tidak memegangnya, karena tidak ada dalil yang 

secara jelas melarangnya, adapun hadits; 

ًئا اْْلُُنبُ  َوَل  اْْلَاِئضُ  تَ ْقَرأْ  َل   ْلُقْرآنِ ا ِمنْ  َشي ْ

"Orang yang haidh dan junub tidak boleh membaca 

sesuatu dari Al Qur'an".2 hadits ini dhaif. 

8.  Diperbolehkan bagi wanita menggunakan obat penahan 

haidh untuk haji atau puasa Ramadhan selama tidak 

membahayakan sesuai dengan keterangan dokter. 

9. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertalbiah untuk 

hajianya pada saat ontanya berjalan, hal ini sama dengan 

naik mobil disunnahkan  bertalbiah  untuk  haji  dan  

umrah jika naik mobilnya dari miqat. Demikianpula ketika 

naik mobil dari Makah menuju Mina pada hari kedelapan. 

10. Membaca syarat saat berniat ihram jika dibutuhkan, 

sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha dalam 

kisah Dhiba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib, ia 

bertanya:  

                                                           
2  HR.   Tirmidzi,   fit thaharah,  babu  ma  jaa  fil  junubi  wal  haidhi 

annahuma la yaqraani al-Qur'an no 131. 



 

 َعَلْيهِ  الِلَُّ  َصلَّى النَِّبُّ  فَ َقالَ  َشاِكَيةٌ  َوَأنَ  اْلَْجَّ  أُرِيدُ  ِإّنِ  الِلَِّ  َرُسولَ  يَ 

ي َوَسلَّمَ   َحَبْسَتِن  َحْيثُ  ِحلِّي َ م َأنَّ  َواْشََتِِطي ُحجِّ

 "Ya Rasulallah saya ingin haji namun saya menderita 

sakit, Rasulullah menjawab: Haji dan bersyaratlah, 

sesungguhnya tempat tahalulku dimana Engkau 

menahanku".3 

11. Tidak diperbolehkan mengoleskan minyak wangi di 

pakaian, akan tetapi disunnahkan menggunakan minyak 

wangi pada badan saat ihram, dan jika terlanjur 

mengoleskannya di pakaian maka janganlah dia 

memakai pakaiannya sampai dia mencucinya terlebih 

dahulu. 

12. Diperbolehkan mengganti kain ihram dengan kain ihram 

yang lain, sebagaimana diperbolehkan mencuci kain 

ihram yang terkena kotoran atau najis, karena mencuci 

pakaian yang terkena najis hukumnya wajib. 

13. Jika kain ihramnya terkena darah cukup banyak, maka 

wajib dicuci dan tidak boleh digunakan untuk shalat, 

namun jika darahnya sedikit maka hal ini tidak 

mengapa. 

                                                           
3  HR. Bukhari, fin nikah babul akiffai fid diin no. 5089. Muslim, fil hajj 

babu jawazi isytiratil muhrim at tahaalul bi 'udzril maridhi wa nahwihi 

no. 1207. 



 

14. Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka boleh 

menggunakan kain sarung sebagai ihram, juga orang 

yang tidak mendapatkan sandal dapat menggunakan 

khuf tanpa dipotong, karena hadits Umar radhiyallahu 

‘anhu yang menjelaskan masalah memotong khuf 

adalah mansukh menurut pendapat ulama yang benar, 

karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika khutbah 

di Arafah, beliau menyebutkan di dalam khutbahnya  

دْ  لَْ  َمنْ  دْ  لَْ  َوَمنْ لِْلُمْحرِِم  َسَراِويلَ  فَ ْليَ ْلَبسْ  ِإزَارًا َيَِ  فَ ْليَ ْلَبسْ  الن َّْعَلْيِ  َيَِ

  اْْلُفَّْيِ 

 "Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka ia 

dapat menggunakan sarung, juga orang yang tidak 

mendapatkan sandal maka ia dapat menggunakan 

khuf".4 

 Dalam hadits ini beliau tidak menyebut untuk 

memotong, berarti hadits  ini  menghapus  perkataan  

Umar radhiyallahu ‘anhu. 

15. Tidak ada pakaian khusus bagi wanita dalam berihram, 

mereka dapat berihram dengan menggunakan kain yang 

mereka kehendaki namun tetap memperhatikan jangan 

                                                           
4  HR. Bukhari, fil hajj, babu libsil khuf lilmuhrim no. 1841. Muslim, fil 

hajj babu ma yubahu lilmuhrim bahihajj au umrah no. 1179. 



 

sampai berhias dan tidak menimbulkan fitnah, dan 

hendaknya mereka meninggalkan cadar dan sarung 

tangan, mereka dapat menutup muka dan tangannya 

dengan selainnya. 

16. Ulama' sepakat bahwa ihram dengan salah satu macam-

macam haji ini adalah sah, maka siapa yang ihram 

dengan salah satunya maka ihramnya sah. Pendapat 

yang mengatakan bahwa ifrad dan qiran telah dihapus 

adalah pendapat batil. Namun menurut pendapat ulama 

yang paling kuat bahwa haji tamatu' adalah yang paling 

afdhal bagi orang yang tidak membawa hewan kurban, 

namun jika membawa hewan kurban maka qiron lebih 

afdhol karena mencontoh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam. 

17. Siapa yang umrah pada bulan-bulan haji kemudian 

kembali ke keluarganya, lalu berihram haji saja maka 

tidak ada dam tamatu' baginya, karena ini sama seperti 

orang haji ifrad, ini adalah pendapat Umar dan anaknya 

Abdullah radhiyallahu ‘anhama dan lainnya dari ahlul 

ilmi. Adapun jika pergi selain ke keluarganya semisal ke 

Madinah, Jeddah atau Thaif lalu kembali berihram untuk 

haji maka hajinya menjadi tamatu' dan menurut 

pendapat para ulama yang benar adalah baginya hadyu 

tamatu'. 



 

18. Siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan haji 

maka hendaklah merubahnya menjadi umrah, 

demikianpula haji qiran disyariatkan baginya untuk 

merubahnya menjadi umrah jika tidak membawa hewan 

qurban.5 Sebagaimana dari hadits shahih dari Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah ini, sehingga 

hajinya menjadi haji tamatu'. 

19. Tidak mengapa bagi orang yang telah niat haji tamatu' 

atau qiran kemudian merubahnya manjadi haji ifrad 

selama dia masih di miqat dan sebelum ihram. karena 

haji yaitu dimulai dengan ihram sementara niat sebelum 

ihram tidak menjadi masalah. 

20. Tidak diperbolehkan bagi orang yang bertalbiyah untuk 

haji tamatu' atau haji qiran merubah niatnya menjadi 

haji ifrad, sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah 

sebelumnya. 

21. Siapa yang telah bertalbiyah untuk umrah kemudian 

dibatalkan maka hendaklah bertaubat kepada Allah dan 

segera menyempurnakan umrahnya sebagaimana 

firman Allah;  

 لِِلِّ  َواْلُعْمَرةَ  َحجَّ  الْ  مُّواْ  َوأَتِ 

                                                           
5  Membawanya dari tanah halal atau luar tanah haram. 



 

 “dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah” (QS. 

Al Baqoroh [2]:196). 

 Dan jika telah melakukan hubungan suami istri maka 

wajib baginya dam yang disembelih di Makkah dan 

dibagikan kepada fakir miskin Makkah, dan segera 

menyempurnakan umrahnya, selain itu dia harus 

melakukan umrah kembali demikianpula dengan istrinya 

jika mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. 

 

LARANGAN-LARANGAN IHRAM 

 

1. Tidak boleh mengelupas kulit atau memotong kuku, tidak 

boleh memotong rambut sampai tahalul pertama. 

2. Boleh menggunakan sabun wangi karena ini tidak 

termasuk menggunakan wewangian, karena sabun sendiri 

tidak dikatakan sebagai parfum hanya saja di dalamnya 

terdapat bau wangi yang insya Allah tidak membatalkan 

ihram akan tetapi jikalau ditinggalkan maka itu lebih 

baik. 

3. Boleh menyemir rambut bagi orang yang sedang ihram, 

karena dia tidak termasuk wangi-wangian. 

4. Boleh menggunakan tali celana, sabuk dan tissue. 



 

5. Wanita yang sedang ihram boleh menggunakan kaos kaki 

dan khuf (sepatu kulit) karena keduanya adalah aurat, 

namun tidak boleh menggunakan cadar dan sarung 

tangan karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

melarang wanita yang sedang ihram memakai keduanya 

dan diperintahkan untuk menutupi mukanya dengan 

selain cadar dan tangannya selain sarung tangan. 

6. Dibolehkan bagi wanita menjulurkan kerudungnya ke 

mukanya tanpa harus dipintalnya karena hal ini tidak 

disyariatkan, dan jika menempel pada mukanya maka 

tidak mengapa, tapi jika ada laki-laki asing harus 

menutupnya. Adapun cadar tidak diperbolehkan saat 

ihram dan hendaknya menutupnya dengan selainnya. 

7. Siapa menggauli istrinya sebelum tahalul pertama, maka 

haji keduanya menjadi bathal dan keduanya terkena dam 

yaitu setiap orang menyembelih seekor onta dengan 

tetap menyempurnakan hajinya, dan jika tidak mampu 

maka hendaknya berpuasa selama sepuluh hari dan 

keduanya harus mengulangi hajinya pada tahun 

berikutnya jika ada kemampuan dan disertai dengan 

istighfar dan taubat. 

8. Siapa menggauli istrinya setelah tahalul pertama dan 

sebelum tahalul kedua maka bagi keduanya terkena dam 

yaitu setiap orang menyembelih seekor kambing atau 



 

sepertujuh sapi dan jika tidak mampu maka boleh diganti 

dengan puasa sepuluh hari. 

9. Siapa yang menggauli istrinya sebelum thawaf ifadhah 

atau sesudahnya sebelum sai jika memiliki kewajiban sa’i 

maka mereka terkena dam. 

10. Siapa yang mengeluarkan mani setelah tahalul pertama 

sebelum tahalul kedua dengan tidak bersenggama maka 

tidak ada hukuman baginya, namun bila ia puasa tiga 

hari atau menyembelih kambing atau memberi makan 

enam fakir miskin dengan memberikan bagi setiap orang 

miskin 1/2 sha maka ini lebih baik, karena keluar dari 

khilaf sebab ada yang mewajibkannya dan sekaligus 

merealisasikan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam: 

َرأَ  اْلُمَشب ََّهاتِ  ات ََّقى َفَمنْ   َوِعْرِضهِ  ِلِديِنهِ  اْستَ ب ْ

"Siapa yang menghindari syubhat maka dia telah 

menyelamatkan agama dan kehormatannya".6 

11.  Siapa yang mimpi keluar mani maka tidak ada hukuman 

baginya kecuali mandi janabat saja. 

 

                                                           
6  HR. Bukhari, fi kitabil iman babu fadhli man istabraa lidinihi no. 52. 

Muslim, fil kitab al musaqot babu akhdzil halali wa tarkils syubhat no. 

1599. 



 

F I D Y A H 

 

1. Bagi orang yang sedang berihram kemudian ia memotong 

kuku, menarik bulu ketiak, memotong kumis, mencukur 

bulu kemaluan atau memakai wangi-wangian karena lupa 

atau jahil maka tidak ada hukuman baginya sebagaimana 

firman Allah Azza wa Jalla: 

 َأْخطَْأنَ  َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تُ َؤاِخْذنَ  لَ  رَب ََّنا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah" (QS. Al Baqorah [2]:286), 

dan sabda Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 قَاَل هللاُ: َقْد فَ َعْلتُ 

Allah berfirman: "Telah ku maafkan"7 

2. Siapa yang melepas kain ihramnya kemudian 

menggunakan kain yang berjahit karena jahil atau lupa 

maka hendaklah dia segera melepasnya, dan tidak ada 

hukuman baginya, berdasarkan  pada keumuman ayat. 

                                                           
7  HR. Muslim, fil imani babu bayani annallaha subhanahu wata'ala lam 

yukallif illa ma yuthoq no. 126. 



 

 َأْخطَْأنَ  َأوْ  يَنانَّسِ  ِإن تُ َؤاِخْذنَ  لَ  رَب ََّنا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah" (QS. Al Baqorah [2]:286), beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 قَاَل هللاُ: َقْد فَ َعْلتُ 

"Allah berfirman: Telah ku maafkan."  

Dalam sebuah riwayat dari beliau, ada seorang laki-laki 

berihram dengan Jubbah kemudian melumurinya dengan 

wewangian lalu bertanya kepada Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam dalam hal tersebut, Beliau shallallahu 

‘alaihi wa sallam menjawab:  

 ُجب ََّتكَ  َعْنكَ  َواْخَلعْ  اْْلَُلوقِ  أَثَ رَ  قَالَ  َأوْ  ْفَرةِ الصُّ  أَثَ رَ  َعْنكَ  اْغِسلْ 

"Bersihkan darimu bekas-bekas wangi-wangian kemudian 

lepaslah Jubbah tersebut".8  

dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan fidyah 

karena jahil. 

 

                                                           
8  HR. Bukhari, fil hajj, babu yaf'alu fil umrah ma yaf'alu fil hajj no. 

1789. Muslim, fil hajj, babu ma yubahu lilmihrim bahajjin au aumrah 

no. 1180. 



 

HEWAN BURUAN 

 

1.  Dalil-dalil syar'i telah menunjukkan bahwa amal kebaikan 

dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan 

pahalanya menjadi sepuluh kebaikan, dan berlipat ganda 

lagi jika pada musim tertentu seperti Ramadhan, sepuluh 

Dzul Hijjah, dan tempat  yang  mulia  yaitu  di  haramain. 

Adapun dosa menurut penelitian para ahlul ilmi adalah 

dilipat gandakan sesuai jenis perbuatan dan bukan 

karena jumlah. Firman Allah Azza wa Jalla: 

 ِمثْ َلَها ِإلَّ  َُيَْزى َفالَ  ِِبلسَّيَِّئةِ  َجاء َوَمن أَْمثَاِِلَا َعْشرُ  فَ َلهُ  ِِبْلََْسَنةِ  َجاء َمن

 يُْظَلُمونَ  لَ  َوُهمْ 

“Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya 

(pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa 

yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi 

pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, 

sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” 

(QS. Al-An’am [6]:160). 

2. Siapa yang berniat untuk melakukan kemaksiatan di 

haram Makah, maka dia menghadapi ancaman siksa yang 

pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman : 



 

 أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  نُِذْقهُ  ِبظُْلمٍ  ِبِِْْلَادٍ  ِفيهِ  يُرِدْ  َوَمن

"Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan 

kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan 

kepadanya sebahagian siksa yang pedih" (QS. Al-Hajj 

[22]:25). 

Ilhad yaitu keluar dari haq, maka dia akan mendapatkan 

ancaman yang disebutkan dalam ayat ini, orang yang 

baru berniat saja mendapat ancaman apalagi orang yang 

telah melakukan kemaksiatan tentu lebih besar 

ancamannya. 

 

MASUK MAKAH 

 

1. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak 

memerintahkan masuk masjid melewati pintu As-Salam 

hanya saja beliau saat memasuki masjid lewat dari pintu 

tersebut, namun jika memungkinkan maka afdhol lewat 

darinya namun jika tidak maka tidak apa-apa. 

2. Sunnah bagi orang yang sedang berihram untuk 

menutupi kedua pundaknya kecuali saat thawaf qudum 

karena saat itu dia harus (idhthiba') yaitu menjadikan 

bagian tengah kain ihramnya di atas pundak sebelah kiri 



 

dan kedua ujungnya dimasukkan ke ketiak tangan kanan, 

atau pundak kiri tertutup dan pundak kanan terbuka, jika 

selesai thawaf qudum maka segera dikembalikan seperti 

semula. 

3. Disyariatkan bagi orang yang sedang thawaf mengusap 

hajar aswad dan rukun yamani pada setiap putaran 

demikian pula disunnahkan mencium hajar aswad dan 

mengusapnya dengan tangan kanan jika memungkinkan, 

namun jika kondisi tidak memungkin karena padat maka 

hal itu dimakruhkan. Demikianpula disyariatkan 

memberikan isyarat kepada hajar aswad dengan tangan 

atau tongkat sambil betakbir, adapun terhadap rukun 

yamani, maka hal itu tidak disyariatkan karena tidak ada 

dalil yang menunjukkan kebolehan untuk memberikan 

isyarat kepadanya. jika mengusap hajar aswad dengan 

tangan atau tongkat maka hendaknya mencium  tangan 

atau   tongkat yang  digunakan untuk mengusap, ini 

dalam rangka mencontoh Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar 

aswad. 

4. Disyariatkan bagi orang yang thawaf untuk shalat dua 

rakaat di belakang maqom Ibrahim sebagaimana 

dijelaskan dalam ayat maupun hadits, namun jika kondisi 

tidak memungkinkan maka shalatlah di bagian mana saja 

asalkan dalam masjid. 



 

5. Perkara yang sudah terkenal dikalangan ahlul ilmi bahwa 

diperbolehkan menyambung antara dua thawaf atau lebih 

kemudian shalat dua rakaat antara setiap putaran. 

6. Wudlu merupakan syarat sahnya thawaf menurut 

pendapat para ulama yang paling benar, juga menurut 

kebanyakan pendapat ahlul ilmi, karena Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam saat mau thawaf beliau berwudlu lalu 

thawaf sebagaimana hadits riwayat dari Aisyah 

radhiyallahu ‘anha dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhama 

beliau berkata:  

 اْلَكاَلمِ  ِمنْ  فَأَِقلُّوا َصاَلةٌ  ِِبْلبَ ْيتِ  الطََّوافُ 

 “Thawaf di Ka'bah seperti shalat, hanya saja 

diperbolehkan padanya berbicara"9,  

 maka jika batal thaharah seseorang maka hendaklah dia 

berwudlu kembali dan memulai thawaf dari awal putaran, 

baik thawaf wajib maupun sunnah, perkara ini sama 

seperti halnya shalat. 

                                                           
9  HR. Imam Ahmad, fi musnad Makiyiin, hadits rajuli adraka Nabi no. 

14997. Nasa'i, fi manasikil hajji, babu ibahatil kalami fit thawaf no. 

2922. 



 

7. Pendapat yang benar bahwa darah sedikit yang keluar 

saat thawaf selain dari dubur dan kemaluan tidaklah 

membatalkan thawaf sebagaimana shalat. 

8. Jika wanita nifas telah bersih meskipun belum sampai 

empat puluh hari maka boleh thawaf dan yang lainnya, 

karena tidak ada batas tertentu masa minimal bersih 

nifas, akan tetapi masa maksimal adalah empat puluh 

hari. Maka jika belum bersih setelah empat puluh hari 

maka hendaknya mandi kemudian melakukan shalat dan 

puasa dan suaminya dapat menggaulinya, namun jika 

mau shalat maka hendaknya berwudlu sebagaimana 

hukum orang istihadhah. 

9. Pendapat yang paling benar bahwa jika orang yang 

sedang thawaf kemudian berhenti karena shalat maka dia 

cukup memulainya dari tempat ia berhenti, namun jika 

dia memulainya dari awal putaran maka ini lebih baik. 

a. Orang yang membawa anak kecil dapat berniat thawaf 

dan sa'i untuk dirinya dan anaknya, karena saat Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya seorang 

perempuan yang membawa anak,  

 َأْجرٌ  َوَلكِ  نَ َعمْ  قَالَ  َحج   َأِِلََذا



 

 "Ya Rasulullah, apakah anak seperti ini boleh haji? 

Beliau menjawab: "Ya, dan bagimu pahala".10 

 Dan beliau tidak menyuruhnya untuk mengkhususkan 

thawaf atau sa'i untuk anaknya, dengan demikian 

thawafnya bersama anaknya dan juga sa'inya secara 

bersama sudah mencukupi serta berpahala. 

10.   Disunnahkan bagi para jama'ah haji dan umrah atau 

selain mereka untuk minum air zam-zam jika 

memungkinkan, air zam-zam juga dapat digunakan 

untuk berwudlu, dapat juga digunakan bersuci, mandi, 

janabat jika dibutuhkan, karena telah diriwayatkan dari 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa air telah 

memancar dari jari-jarinya, lalu para shahabat 

mengambilnya untuk minum, berwudlu, mencuci 

pakaian bahkan digunakan untuk beristinja. semua ini 

nyata terjadi, air ini dan air zam-zam sama-sama mulia. 

11.  Boleh menjual air zam-zam maupun membawanya 

keluar Makkah. 

12. Ada perbedaan pendapat, mana yang lebih afdhal antara 

memperbanyak amalan sunnah atau melakukan 

thawaf?, yang benar adalah memperbanyak amalan 

sunnah juga memperbanyak thawaf, para ahlul ilmi 

berpendapat: disunnahkan bagi orang yang jauh dari 

                                                           
10  HR. Muslim, fi babi shihhati hajjatis shabii no. 1336. 



 

Makah untuk memperbanyak thawaf, adapun bagi 

penduduk Makah dan sekitarnya hendaknya 

memperbanyak shalat sunnah. Yang jelas Islam 

memberikan kelonggaran dalam hal ini. 

13. Siapa yang memasuki masjid haram setelah Asar atau 

Subuh maka tidak ada baginya shalat sunnah kecuali 

thawaf atau shalat sunnah yang memiliki sebab seperti 

tahiyyatul masjid. 

14. Disyariatkan bagi orang yang sa'i mengawali putarannya 

dengan membaca: 

 الِلِّ  َشَعآئِرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ 

 "Shafa dan Marwa merupakan dari syi'ar-syi'ar Allah" 

(QS. Al-Baqoroh [2]:158).  

 Saya tidak mengetahui adanya sunnah untuk 

mengulang-ulangnya. 

15. Saat sa'i tidak diharuskan menaiki bukit Shafa dan 

Marwa namun jika memungkinkan maka itu lebih baik. 

16. Sa'i di tingkat atas hukumnya sama dengan sa'i di 

tingkat bawah, karena pada dasarnya tingkat atas 

mengikuti tingkat bawah. 



 

17. Orang yang meninggalkan atau lupa setengah putaran 

sa'i maka pendapat yang benar adalah diteruskan jika 

waktunya belum lama. 

18. Siapa yang meninggalkan satu putaran atau lebih dalam 

sa'i umrah maka wajib baginya kembali untuk 

melakukan sa'i secara sempurna meskipun ia telah 

kembali ke negaranya, dan ia masih dalam kondisi 

berihram tidak boleh menggauli istrinya, serta menjahui 

larangan-larangan ihram, dan hendaknya ia tahalul lagi 

karena tahalul yang pertama tidak sah. 

19.  Siapa yang sa'i tanpa bersuci maka sa'inya tetap sah 

karena thaharah bukan syarat sa'i namun ini sunnah. 

20. Orang yang mendahulukan sa'i sebelum thawaf karena 

lupa atau jahil hukumnya sa'inya sah, sebagaimana 

diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bahwa ada seseorang bertanya kepada beliau,  

 َحرَجَ  َل  يَ ُقولُ ، َأُطوفَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َسَعْيتُ  الِلَِّ  َرُسولَ  يَ 

 "Ya Rasullullah, saya sa'i sebelum thawaf? Beliau 

menjawab: "Tidak apa-apa".11  

                                                           
11  HR. Abu Dawud, fil manasiki, babu fiman qoddama syaian qobla 

syaiin fi hajjihi no. 2015. 



 

 Maka hal ini menunjukkan bahwa mendahulukan sa'i 

sebelum thawaf hukumnya sah namun untuk lebih hati-

hati agar hal tersebut jangan disengaja namun jika 

terjadi karena lupa atau kerena jahil maka sa'inya sah. 

 

TATA CARA HAJI DAN UMRAH 

 

1. Disyariatkan bagi jamaah haji yang telah tahalul dari 

umrah untuk berihram haji pada hari tarwiyah dari 

Makah, atau luarnya semisal Mina karena Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam menyuruh para shahabatnya yang telah 

tahalul dari umrah untuk berihram haji pada hari 

tarwiyah dari tempat tinggal mereka. 

2. Siapa yang tinggal di Mina pada hari tarwiyah maka 

hendaknya dia berihram dari tempat tinggalnya, dan 

tidak perlu pergi ke Makah, berdasarkan keumuman 

hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhama dalam masalah 

ini, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam ketika menyebutkan tempat miqat  

َها يُِهلُّونَ  َمكَّةَ  أَْهلُ  َحّتَّ  وََكَذاكَ  َأْهِلهِ  ِمنْ  هُ َفُمَهلُّ  ُدونَ ُهنَّ  َكانَ  َفَمنْ   ِمن ْ



 

 "Siapa yang tempat  tinggalnya  dalam  miqat  maka  

ihramnya dari tempat tinggalnya hingga penduduk 

Makahpun berihram dari Makah".12 

3. Orang yang wukuf di luar batas Arafah, maka wukufnya 

tidak sah meskipun dekat darinya. 

4. Siapa yang wukuf di Arafah sebelum zawal saja maka 

wukufnya tidak sah menurut pendapat ahlul ilmi. 

Imam Ahmad rahimahullah dan beberapa jama'ah dari 

kalangan ulama' berpendapat bahwa orang yang wukuf 

sebelum zawal maka wukufnya sah, sebagaimana 

keumuman hadits Urwah bin Madhrus, saat Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda "Ia telah wukuf di 

Arafah sebelum siang itu maupun malam (sebelum 

zawal).."13 Menurut pendapat mereka kata "siang" di 

dalam hadits ini meliputi sebelum zawal dan sesudahnya, 

namun jumhur berpendapat sebaliknya yaitu wukufnya 

tidak sah kecuali setelah zawal. Pendapat inilah yang 

lebih berhati-hati karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam wukuf sesudah zawal. 

                                                           
12  HR. Bukhari, fil hajji, babu mahli ahli syam no. 1526. Muslim, fil hajji, 

babu mawaqitil hajji wal umrah no. 1181. 

13  HR. Ahmad, fi musnadil Madaniyiin, hadits Urwah bin Mudhris no. 

15775. Tirmidzi, fil hajji, babu ma jaa fiman adrakal imam bijam'i no. 

891. 



 

5. Siapa yang wukuf setelah zawal maka wukufnya sah, 

namun bagi yang meninggalkan Arafah sebelum 

tenggelam matahari maka ia terkena dam jika tidak 

kembali ke Arafah pada malam Hari raya idul adha. 

6.  Sah hukumnya bagi orang yang wukuf di Arafah pada 

malam hari meskipun hanya sekedar lewat. 

7. Waktu wukuf di Arafah dari mulai terbit fajar tanggal 

sembilan sampai malam hari raya idul Adha, 

sebagaimana hadits yang telah dijelaskan di atas, namun 

yang lebih baik adalah wukuf setelah zawal atau malam 

pada tanggal sembilan untuk menghindari perselisihan 

dengan pendapat jumhur yang mengatakan tidak sah 

wukuf di Arafah sebelum zawal. 

8. Wajib bagi para jama’ah haji mabit di Muzdalifah sampai 

pertengahan malam, namun jika ia tinggal sampai Fajar 

maka itu lebih baik. 

9. Diperbolehkan secara mutlaq bagi kaum wanita untuk 

bertolak dari Muzdalifah setelah pertengahan malam yaitu 

malam hari raya idul Adha meskipun mereka kuat, 

demikian pula orang-orang tua renta, orang sakit dan 

orang yang menyertai mereka karena Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam memberikan keringanan untuk mereka 

semua. 



 

10. Siapa yang lewat Muzdalifah dan tidak mabit kemudian 

ia kembali sebelum fajar lalu tinggal disana beberapa 

waktu maka mabitnya sah. 

11. Siapa yang meninggalkan mabit di Muzdalifah maka ia 

terkena dam. 

12. Tidak ada ketentuan harus mengambil kerikil dari 

Muzdalifah namun boleh mengambil kerikil di Mina. 

13. Tidak boleh melempar jumrah Aqobah atau thawaf 

ifadhah sebelum lewat pertengahan malam hari raya idul 

adha. 

14. Pendapat yang benar bahwa orang-orang lemah boleh 

melempar jumrah Aqobah setelah lewat akhir malam 

hari raya idul adha, namun disyariatkan bagi orang-

orang kuat hendaknya berusaha untuk melempar 

setelah terbit matahari dalam rangka mencontoh Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau 

melempar jumrah Aqobah setelah terbit matahari. 

15. Hadits  Ibnu Abbas:    

 َل تَ ْرُموا ال ُجْمَرَة َحّتَّ َتْطُلَع الشَّْمسُ 



 

 “Jangan melempar jumrah sebelum terbit matahari",14  

 ini adalah hadits dhaif, sebab sanadnya terputus antara 

Al Hasan Al Araby dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhama. 

Seandainya hadits tersebut shahih, maka melempar 

setelah terbit matahari adalah sunnah, sebagaimana hal 

ini telah disinggung telah oleh Al Hafidz Ibnu Hajar 

rahimahullah. 

16. Tidak boleh melempar sebelum zawal pada tanggal 

sebelas, dua belas dan tiga belas bagi yang mau 

mengambil nafar tsani, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam melempar pada hari-hari tasyriq setelah 

zawal,lalu beliau bersabda:   

 ُخُذوا َعنِّ َمَناِسَكُكمْ 

“Ambillah dariku contoh manasik haji kalian".15  

Ibadah adalah tauqifiyyah untuk itu tidak boleh 

seorangpun melakukannya kecuali ada perintah dari 

syariat Islam. 

                                                           
14  HR. Imam Ahmad, fil musnadi bani Hasyim, bidayati musnadi 

Abdullah bin Abbas no. 2083. Tirmidzi, fil hajji, babu ma jaa fi 

taqdimi adh dha'fi min jam'I bi lailin no. 893. 

15  HR. Muslim, fil hajji, babu istihbabi ramyi jumratil aqabah yaumin 

naher rakiban no. 1297. 



 

17. Pada dasarnya melempar jumratul Aqabah dapat 

dilakukan sebelum terbit matahari, karena tidak ada 

dalil yang jelas yang melarangnya, namun jika dilakukan 

setelah terbit matahari maka ini lebih afdhol. 

 Waktu melempar pada hari-hari tasyriq adalah setelah 

zawal jika hal tersebut mudah baginya, perlu diketahui 

bahwa melempar jamarat malam hari pada hari-hari 

tasyriq itu sesungguhnya diperuntuk bagi siang hari 

sebelumnya dan tidak sah jika diperuntukkan untuk hari 

siang besoknya. 

 Siapa yang tidak sempat melempar jumrah Aqabah pada 

hari ied maka dia dapat melempar pada malam sebelas 

sampai akhir malam. 

 Siapa yang tidak sempat melempar sebelum tenggelam 

matahari pada tanggal sebelas dia dapat melempar pada 

malam hari tanggal dua belas. Dan siapa yang belum 

sempat melempar sebelum terbenam matahari pada 

tanggal dua belas dia dapat melempar pada malam 

tanggal tiga belas. 

 Siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam 

matahari pada tanggal tiga belas maka dia terkena dam 

karena waktu-waktu melempar jamarat semua telah 

habis dengan terbenamnya matahari pada tanggal tiga 

belas. 



 

18. Tidak disyaratkan pada saat melempar agar kerikil yang 

dipakai untuk melempar menetap di tempat 

pelemparan, dan hukumnya sah seandainya kerikil 

tersebut masuk kedalam tempat pelemparan lalu keluar 

sebagaimana pendapat ahlul ilmi dan juga ditegaskan 

oleh An-Nawawy rahimahullah dalam kitab Majmu', dan 

perlu diketahui bahwa melempar itu yang penting masuk 

ke dalam tempat pelemparan dan bukan melempar 

tiangnya. 

19. Siapa yang ragu saat melempar, apakah lemparannya 

masuk atau tidak maka hendaknya mengulanginya lagi 

sampai ia yakin. 

20. Tidak boleh melempar dengan kerikil yang ada di dalam 

tempat pelemparan, namun tidak mengapa jika 

mengambil kerikil yang ada di luarnya. 

21. Untuk kehati-kehatian agar jangan melempar jamarat 

dengan kerikil bekas yang telah dipakai untuk 

melempar. 

22. Siapa melempar jamarat dengan tujuh kerikil sekaligus 

dalam satu lemparan, maka dihitung satu lemparan dan 

dia harus menambah enam lemparan lagi. 

23. Hendaknya melempar jamarat secara tertip dimulai dari 

jamarat sughra, wustha kemudian terakhir jamarat 

kubra atau Aqobah. 



 

24. Tidak disunnahkan mencuci kerikil, namun cukup 

dilemparkan tanpa harus dicuci, karena tidak ada 

riwayat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maupun 

para shahabat bahwasanya mereka mencucinya. 

25. Sah hukumnya, bagi orang yang mengakhirkan 

melempar semua jamarat sampai hari ketiga belas 

apabila ada halangan, caranya harus tertib dimulai 

dengan melempar jumrah Aqabah untuk hari Ied, lalu 

melempar jumrah sughra, wustha dan kubra untuk hari 

kesebelas, lalu melempar jumroh sughra, wustha dan 

kubra untuk hari kedua belas, dan melempar lagi ketiga-

tiganya seperti di atas bagi yang mengambil nafar tsani. 

Namun, yang sunnah adalah melempar jamarat 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, beliau melempar jumarat Aqabah pada hari 

ied dengan tujuh kerikil kemudian pada hari kesebelas 

melempar sughra, wustha dan kubra, kemudian hari 

kedua belas melempar sughra, wustha dan kubra 

demikianpula pada tanggal ketiga belas beliau melempar 

ketiga-tiganya seperti di atas. 

26. Orang lemah dapat digantikan untuk melempar jamarat, 

seperti orang sakit, orang tua, anak kecil, dan orang 

yang membawa anak kecil sementara tidak ada yang 

menggantikannya. 



 

27. Melempar jamarat tidak boleh digantikan kecuali ada 

udzur syar'i seperti yang dijelaskan di atas. 

28. Siapa yang tidak ada udzur syar'i kemudian mewakilkan 

kewajiban melemparnya pada orang lain untuk 

melemparkannya maka kewajiban melempar tetap ada 

padanya meskipun ini haji sunah menurut pendapat 

yang benar, dan jika ia tidak melempar sampai habis 

waktunya maka dia terkena dam yaitu wajib 

menyembelih kambing dan dibagikan pada orang miskin 

di Makah. 

29. Siapa yang mewakili orang lain untuk melempar jamarat 

maka hendaknya dia melempar untuk dirinya sendiri 

kemudian baru untuk orang yang diwakilinya. 

30. Siapa yang hendak mewakili orang lain untuk melempar 

jamarat maka hal itu dapat dilakukan dengan dua cara; 

1). Melempar untuk dirinya sendiri semua jamarat 

kemudian kembali dari awal melempar jamarat 

untuk orang yang diwakilinya. 

2). Melempar jumrah sughra untuk dirinya kemudian 

melempar untuk orang yang diwakilinya demikian 

seterusnya, cara yang kedua ini lebih baik karena 

ringan, dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan 

melakukan cara yang pertama. 



 

31. Menyembelih kurban pada hari ied lebih  baik daripada 

hari kedua, dan hari kedua lebih  baik daripada hari 

ketiga dan hari ketiga lebih  baik daripada hari keempat. 

32. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, 

menggundul rambut lebih afdhol daripada 

memendekkannya, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam mendo’akan agar mendapatkan rahmat dan 

ampunan tiga kali bagi yang menggundul rambutnya 

sementara mendo’akan sekali bagi yang 

memendekkannya. 

Cara memendekkan rambut tidak cukup hanya dengan 

memotong sedikit atau beberapa bagian saja namun 

harus dipendekkan atau mencukur semua bagian kepala 

seperti orang gundul, namun bagi orang yang umrah 

dan dalam waktu dekat akan melaksanakan haji, maka 

lebih afdhal baginya untuk memendekkan rambutnya 

untuk digundul saat selesai melaksanakan haji. 

Demikianlah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

memerintahkan para shahabat untuk memendekkan 

rambut mereka saat mereka selesai thawaf dan sa'i 

umrah pada waktu haji wada' kecuali orang yang 

membawa hewan kurban maka mereka tetap dalam 

kondisi ihram dan tidak diperintahkan untuk gundul 

kerena mereka melaksanakan haji qiran. 



 

a. Siapa memotong sebagian rambut karena lupa atau 

jahil maka hendaknya dia memotongnya secara 

merata dan tidak ada hukuman baginya, dan bagi 

wanita cukup menggunting beberapa helai dari 

rambutnya saja. 

b. Siapa lupa menggundul atau memendekkan rambut 

setelah melempar lalu memakai pakaian (berjahit)   

maka   hendaknya   segera   dilepas   saat 

mengingatnya dan segera menggundul atau 

memendekkan rambutnya, setelah itu ia dapat 

memakai pakaian, dan jika saat memotong rambut 

ia masih memakai pakaian disebabkan lupa atau jahil 

maka tidak ada hukuman baginya berdasarkan 

keumuman ayat: 

 َأْخطَْأنَ  َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تُ َؤاِخْذنَ  لَ  رَب ََّنا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika 

kami lupa atau kami tersalah" (QS. Al-Baqorah 

[2]:286). 

33. Tidak benar, pendapat yang mengatakan bahwa 

mengakhirkan thawaf ifadhoh setelah Dzul Hijjah itu 

tidak sah, yang benar adalah boleh mengakhirkannya 

namun yang lebih afdhal adalah dilakukan sesegera 

mungkin. 



 

34. Wanita yang sedang haidh sebelum thawaf ifadhah 

harus menunggu sampai suci lalu thawaf ifadhah sambil 

ditemani mahramnya, jika tidak memungkinkan untuk 

menuggu, maka dia dapat pulang dan kembali lagi 

untuk menyelesaikan thawafnya namun jika kondisi 

tidak memungkinkan kembali karena kondisi atau 

tempat yang jauh seperti Indonesia, Maghribi dan 

semisalnya maka ia dapat thawaf dengan menggunakan 

pembalut agar darahnya tidak menetes sambil niat haji, 

cara ini hukumnya sah sebagaimana pendapat ahlul ilmi 

diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 

dan muridnya Ibnu Qoyyim rahimahullah serta para 

ahlul ilmi lainnya. 

35. Orang yang haji ifrad dan qiran mendapat kewajiban sa'i 

satu kali, dan dapat dilakukan setelah thawaf qudum, 

namun jika saat thawaf qudum belum melakukannya 

maka mereka harus sa'i setelah thawaf ifadhah. 

36. Kewajiban mabit di Mina gugur, bagi orang-orang yang 

punya udzur, seperti petugas pengairan atau petugas 

penyedia air dan orang-orang yang sakit yang tidak 

mungkin bagi mereka mabit di Mina, namun dianjurkan 

berusaha untuk tinggal di Mina di akhir-akhir waktu 

bersama para jama’ah haji dalam rangka mencontoh 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya 

jika hal tersebut memungkinkan. 



 

37. Ada keringanan bagi penyedia air zam-zam, 

pengembala, dan pekerja untuk kemaslahatan para 

jama'ah haji untuk tidak mabit di Mina, dan dapat 

mengakhirkan melempar jamarat pada hari ketiga belas, 

kecuali hari ied disyariatkan agar semua melempar pada 

hari 'Ied dan tidak mengakhirkannya. 

38. Siapa yang meninggalkan mabit di Mina karena jahil 

padahal ia mampu maka ia terkena dam, disebabkan 

meninggalkan wajib haji tanpa udzur syar'i, untuk itu 

wajib baginya bertanya pada ahlul ilmi agar dapat 

melaksanakan haji dengan benar. 

39. Siapa yang sudah berusaha untuk mendapatkan tempat 

mabit di Mina namun tidak mendapatkannya, maka 

tidak ada dam baginya jika ia mabit di luar Mina,     

berdasarkan keumuman  ayat      

 اْسَتطَْعُتمْ  َما الِلََّ  فَات َُّقوا

 "Bertaqwalah kepada Allah  sesuai kemampuan" (QS. 

At-Taghabun [64]:16),  

 Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

 طَْعُتمْ ِإَذا أََمْرُتُكْم ِِبَْمٍر فَْأتُ ْوا ِمْنُه َما اْستَ 



 

 "Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perkara maka 

laksanakanlah sesuai kemampuan kalian".16 

40. Siapa meninggalkan mabit di Mina pada malam sebelas 

dan dua belas tanpa ada udzur syar'i maka ia terkena 

dam. 

41. Siapa yang keluar dari Mina pada hari ke dua belas dan 

mendapat matahari terbenam maka ia tidak terkena 

dam karena ia seperti orang yang mengambil nafar 

awal, Adapun orang yang mendapat matahari terbenam 

sementara ia tidak keluar maka ia harus mabit pada 

malam ke tiga belas dan melempar setelah zawal, 

sebagaimana firman Allah: 

 َعَلْيهِ  ِإثَْ  َفالَ  يَ ْوَمْيِ  ِف  تَ َعجَّلَ  َفَمن 

 “…Maka siapa yang ingin cepat-cepat berangkat (dari 

Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya” (QS. 

Al-Baqarah [2]:203).  

 Dan siapa mendapati matahari teggelam pada hari ke 

dua belas sementara ia belum keluar maka ia tidak 

dinamakan musta'jil atau mengambil nafar awal. 

                                                           
16  HR. Bukhari, fil 'itisham bil kitabi was sunnah, babul iqtidai bisunanir 

rasulullahi no. 7288. Muslim, fil hajji babu fardlil hajji marratan fil 

'umri no. 1337. 



 

42. Siapa yang meninggalkan thawaf wada' atau beberapa 

putaran maka ia terkena dam dan harus disembelih di 

Makah serta dibagikan ke fakir miskin Makah. 

Seandainya kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf 

maka ia tetap terkena dam. 

43. Thawaf tidak sah jika tidak thaharah, karena Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika hendak thawaf beliau 

berwudlu lalu bersabda:  

 ُخُذوا َعنِّ َمَناِسَكُكمْ 

 "Ambillah dariku tentang tata cara haji kalian".17  

 Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhama beliau berkata: 

"Thawaf di baitullah adalah seperti shalat hanya saja 

diperbolehkan berbicara di dalamnya" diriwayatkan 

secara marfu' dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Sesungguhnya riwayat ini adalah mauquf, namun 

hukumnya marfu' karena shahabat tidak mungkin 

berbicara menurut pendapatnya sendiri. 

44. Bagi wanita haidh dan nifas tidak ada kewajiban thawaf 

wada', sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu 

‘anhama:  

                                                           
17  HR. Muslim, fil  hajji, babu istihbabi ramyil jumratil aqabah yaumin 

naher rakiban no. 1297. 



 

 اْْلَاِئضِ  َعنْ  ُخفِّفَ  أَنَّهُ  ِإلَّ  ِِبْلبَ ْيتِ  َعْهِدِهمْ  آِخرُ  َيُكونَ  َأنْ  النَّاسُ  أُِمرَ 

 "Orang-orang diperintahkan agar akhir perpisahannya 

dengan baitullah atau thawaf kecuali bagi wanita haidh 

diberikan keringanan baginya".18  

 Dan menurut pendapat ahlul ilmi wanita yang sedang 

nifaspun termasuk dalam hadits ini. 

45. Siapa thawaf wada' sebelum menyelesaikan jumrahnya 

maka thawafnya tidak sah karena ia melakukannya 

sebelum waktunya dan jika telah safar maka ia terkena 

dam. 

46. Siapa thawaf wada' lalu belanja barang-barang 

meskipun untuk keperluan dagang hukumnya sah jika 

dalam waktu pendek namun jika waktu belanja itu lama 

menurut kebiasaan maka ia harus mengulangi 

thawafnya. 

47. Tidak wajib thawaf wada' bagi orang-orang yang umrah, 

karena tidak ada dalil yang memerintahkannya 

sebagaimana pendapat jumhur dan diriwayatkan Ibnu 

'Abdil Bar rahimahullah secara ijma'. 

                                                           
18  HR. Bukhari, fil hajji, babu thawafil wada' no. 1755. Muslim, babu 

wujubi thawafil wada' wa suquthi 'anil haidhi no. 1328. 



 

48. Siapa yang meninggal dunia saat haji maka orang lain 

tidak harus menyempurnakannya, sebagaimana kisah 

seorang shahabat yang menjalankan haji dan meninggal 

karena terjatuh dari untanya Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam tidak memerintahkan agar hajinya 

disempurnakan, lalu beliau bersabda: 

َعُث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبِّ ًيا  ِإنَُّه يُ ب ْ

 "Sesungguhnya ia akan dibangkitkan  pada hari kiamat 

dalam kondisi bertalbiyah".19 

49. Tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk 

memperbanyak umrah setelah haji sebagaimana yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang padahal ia telah 

umrah sebelumnya, bahkan dalil menunjukkan     bahwa 

meninggalkannya lebih afdhol karena Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya tidak 

melakukannya pada saat haji wada'. 

50. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhama: 

 َرَك ُنُسًكا َأْو َنِسَيُه فَ ْليُ ْر ِهق َدًماَمْن ت َ 

                                                           
19  HR. Bukhari, fil janaiz, babul kafn fi tsaubaini no. 1265. Muslim, fil 

hajji, babu ma yuf'al bil muhrimi idza maata no. 1206. 



 

 "Siapa yang meninggalkan wajib haji atau lupa maka 

wajib baginya menyembelih kurban".20 

 hadits ini hukumnya marfu' karena beliau tidak 

berbicara dengan pendapatnya sendiri, juga kita tidak 

melihat adanya shahabat yang menyelisihinya. 

 Maka siapa yang meninggalkan wajib haji dengan 

sengaja, lupa atau jahil seperti melempar jamarat, 

mabit pada hari-hari Mina juga thawaf wada' maka ia 

terkena dam yang harus disembelih di Makah dan 

sembelihannya dibagikan kepada fakir miskin penduduk 

Makah. Dan syarat menyembelih dam ini seperti syarat 

menyembelih kurban yaitu seekor kambing, sepertujuh 

unta atau sapi. 

 

ZIARAH 

 

1.  Ziarah ke masjid Nabawi adalah sunnah setiap saat, 

ziarah ini tidak ada hubungannya dengan ibadah haji.21 

                                                           
20  HR. Imam Malik dalam Muwaththo', fil hajji, babut taqshir no. 905  

wa babu ma yaf'al man nasia min nusukihi syaian no. 907. 

21  Adapun hadits: 

 َجَفاِنْ  فَ َقدَ  يَ ُزْرِنْ  َولَ مْ  اْلبَ ْيتَ  َحجَّ  َمنْ 



 

2.  Hadits: 

 بَ َراَءةٌ  َلهُ  َكاَنتْ   َصاَلةً  أَْربَِعيَ  -النَ َبِوي َمْسِجِدي يَ ْعِن -هِ ِفيْ  َصلَّى َمنْ َأنَّ 

 النَِّفاقِ  ِمنْ  َوبَ َراَءةٌ  النَّارِ  ِمنْ 

 “Siapa yang shalat di masjid Nabawi empat puluh waktu 

maka ia akan terbebas dari api neraka serta sifat nifaq",22  

 ini adalah hadits dhaif menurut pakar peneliti hadits, 

untuk itu hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah.23 

 

                                                                                                                                                      
 "Barangsiapa berhaji dan tidak mengunjungi aku maka dia tidak 

sopan"; adalah hadits palsu. Ibnu Majjah 

22  HR. Imam Ahmad, fil musnadil mukatsirin minas shahabah, musnad 

Anas bin Malik no. 12173. 

23  Adapun hadits yang shahih dalam hal ini adalah: 

 ِف  يَ ْوًما أَْربَِعيَ  لِلَِّ  َصلَّى َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَُّ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 

 النَِّفاقِ  ِمنْ  َوبَ رَاَءةٌ  النَّارِ  ِمنْ  بَ رَاَءةٌ  بَ رَاَءََتنِ  َلهُ  ُكِتَبتْ  اأْلُوَل  التَّْكِبريَةَ  يُْدرِكُ  ََجَاَعةٍ 

 dari Anas bin Malik ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 

sallam bersabda: "Barangsiapa shalat ikhlas karena Allah secara 

berjama'ah selama empat puluh hari tanpa ketinggalan takbir 

pertama, maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal: terbebas 

dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik." (HR. At-Tirmidzi no. 

241, Imam al-Iraqi asy-Syafi’i berkata: para rawinya tsiqah shahih, 

dihukumi hasan oleh al-Albani dalam Targhib wa Tarhib 1/90 no. 

409); hadits ini umum meliputi seluruh masjid. Ibnu Majjah 



 

TERTINGGAL ATAU TERTAHAN 

 

1. Tertahan oleh musuh atau lainnya seperti sakit atau 

kehabisan bekal, dan jangan tergesa-gesa tahalul jika 

ada harapan bahwa penghalang tersebut dapat 

diselesaikan dalam waktu dekat. 

2. Orang yang tertahan, tidak dapat begitu saja bertahalul 

sebelum menyembelih kurban dan menggundul rambut, 

namun jika ia mensyaratkan saat ihram maka ia boleh 

langsung tahalul tanpa menyembelih atau lainnya. Jika 

tidak mampu menyembelih ia dapat berpuasa sepuluh 

hari kemudian mencukur kemudian barulah tahalul. 

3. Orang yang tertahan, tempat menyembelih kurbannya 

adalah dimana ia tertahan baik dalam haram atau di luar 

kemudian dibagikan ke orang-orang fakir dan jika tidak 

ada orang fakir wajib dikirimkan ke daerah yang ada 

orang fakirnya. 

 

HADYU DAN KURBAN 

 

1. Bagi penduduk Makah tidak disyariatkan bagi mereka 

kurban haji tamatu' maupun haji qiran meskipun mereka 

umrah pada bulan-bulan haji lalu mereka 



 

menyambungnya dengan haji, sebagaimana firman Allah 

Azza wa Jalla ketika mewajibkan kurban bagi orang yang 

haji tamatu’ dan puasa jika tidak mampu: 

 اْْلَرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضرِي أَْهُلهُ  َيُكنْ  لَّْ  ِلَمن َذِلكَ 

 “Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-

orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil 

Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makah)”. 

(QS. Al-Baqoroh [2]:196). 

2. Siapa menyembelih kurban sebelum hari kurban maka 

hukumnya tidak sah, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan para shahabatnya tidak menyembelih kecuali 

pada hari kurban, seandainya diperbolehkan 

menyembelih sebelum hari kurban pasti beliau 

menjelaskannya dan jika menjelaskan pasti akan 

diriwayatkan oleh para shahabatnya. 

 Boleh mengakhirkan menyembelih kurban hingga hari 

ketiga belas, kerena semua hari-hari taysriq adalah hari-

hari makan, minum, dan menyembelih, namun yang 

afdhal adalah disembelih lebih awal. 

3. Tidak boleh puasa wajib maupun sunnah pada hari-hari 

tasyriq kecuali orang yang tidak mendapatkan hewan 

kurban, sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu 

‘anhama dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, berkata:  



 

مِ  ِف  يُ َرخَّصْ  لَْ  دْ  لَْ  ِلَمنْ  ِإلَّ  ُيَصْمنَ  َأنْ  التَّْشرِيقِ  َأيَّ  اِْلَْديَ  َيَِ

 "Tidak ada keringanan untuk puasa pada hari-hari tasyriq   

kecuali   orang  yang   tidak   mendapatkan kurban".24 

4. Yang afdhol bagi orang yang mau berpuasa haji tamatu' 

atau qiran sebagai pengganti kurban yaitu tiga hari 

sebelum hari Arafah, namun hukumnya sah jika dia 

berpuasa pada hari-hari tasyriq seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

5. Siapa yang mampu menyembelih kurban haji tamatu' 

atau qiran kemudian ia berpuasa maka hukumnya tidak 

sah, dia tetap wajib menyembelih, meskipun waktunya 

telah lewat, karena dia adalah hutang yang masih dalam 

tanggungannya. 

6. Tidak boleh membayar uang sebagai pengganti kurban, 

akan tetapi ia harus menyembelih atau mewakilkan pada 

orang lain, sementara pendapat yang 

memperbolehkannya adalah syariat baru, dan mungkar 

Allah Azza wa Jalla berfirman: 

 الِلَُّ  بِهِ  ََيَْذن لَْ  َما الدِّينِ  مِّنَ  َِلُم َشَرُعوا ُشرََكاء َِلُمْ  أَمْ 

                                                           
24  HR. Bukhari, fis shaumi, babus shiyami ayyamin naher no. 1998. 



 

 “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain 

Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang 

tidak diizinkan Allah?” (QS. Asy-Syura [42]:21). 

7. Sah hukumnya bagi orang yang berhutang untuk 

membeli hewan kurban, namun bagi yang tidak mampu 

tidak diwajibkan tetapi sebagai penggantinya dia dapat 

berpuasa. 

8. Fidyah atau denda memberi makan atau menyembelih 

kurban semuanya diberikan bagi faqir Makah. 

9. Daging kurban dibagikan pada fakir miskin penduduk 

Haram maupun selain mereka yang tinggal di Haram. 

10. Siapa menyembelih kurban lalu ditinggal begitu saja dan 

tidak ada yang memanfaatkannya maka qurbanya tidak 

sah. 

11. Tidak sah bagi orang yang menyembelih kurban di luar 

haram seperti Arafah meskipun dibagikan di Haram, dia 

harus menyembelih lagi baik dia mengetahui hukumnya 

atau tidak. 

12. Orang yang menyembelih kurban tamatu', qiran atau 

kurban, disunnahkan memakannya dan mensedekah-

kannya. 

13. Sunnah bagi yang mau menyembelih kurban membaca: 



 

 ُهمَّ َهَذا ِمْنَك َوَلكَ لَّ لِبْسِم هللِا َو هللاُ َأْكبَ ُر، ا

“Dengan menyebut Allah, Allah Maha Besar. Ya allah 

sesungguhnya (sembelihan) ini dari Engkau dan untuk 

Engkau.” 

lalu menghadapkannya ke kiblat. Dan menghadap kiblat 

ini hukumnya sunnah. 

14. Hukum berkurban adalah sunnah mu'akad, menurut 

pendapat yang benar dari para ahlul ilmi. Kecuali wasiat 

untuk berkurban maka hukumnya wajib dilaksanakan. 

Disyariatkan bagi manusia untuk berbakti kepada 

keluarga yang sudah meninggal dengan mensedekah-

kannya seperti berkurban untuk mereka.[] 


