
 

 

 F I D Y A H 

HAJI dan UMRAH  

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   
 

Publication :  Syawwal 1439 H_2018 M   
 

F I D Y A H  
Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry 

 

Disalin dari Kitab Haji dari Kitab Besar  

Ringkasan Fiqih Islam 
Sumber dan Penerjemah:IslamHouse  

Download Ribuan eBook Islam di www.ibnumajjah.com  

  
  

 



 

 Larangan-larangan Ihram dari sisi Fidyah1 terbagi 

menjadi empat (4) bagian: 

1. Yang tidak ada fidyah padanya: yaitu akad nikah. 

2. Yang fidyahnya sangat berat, yaitu jima' dalam haji 

sebelum tahallul awal, fidyahnya adalah unta. 

3. Yang fidyahnya adalah balasan atau gantiannya: yaitu 

membunuh binatang buruan. 

4. Yang fidyahnya adalah fidyah adza (gangguan): yaitu 

larangan-larangan lainnya seperti mencukur rambut, 

memakai minyak wangi, dan semisalnya. 

 Barang siapa yang sakit atau uzur dan perlu melakukan 

salah satu larangan ihram yang terdahulu selain jima', 

seperti mencukur rambut kepala, memakai yang berjahit 

dan semisal keduanya, maka ia boleh melakukan hal itu, 

dan ia wajib membayar fidyah gangguan. 

 Fidyah adza (gangguan) boleh memilih salah satu 

di antara tiga macam: 

1. Puasa tiga hari. 

2. Atau memberi makan enam orang miskin, bagi setiap 

orang miskin mendapat setengah sha' (dua mud), dari 

gandum atau beras, atau kurma, atau semisalnya, 

                                                           
1  Fidyah adalah sesuatu yang harus dilakukan karena melanggar 

ketentuan dalam haji atau umrah.(Ibnu Majjah) 



 

atau satu porsi makanan lengkap bagi setiap orang 

miskin menurut pandangan umum dan kebiasaan. 

3. Atau menyembelih kambing. 

Firman Allah Azza wa Jalla: 

رِيضاً  ِمنُكم َكانَ  َفَمن ن أًَذى بِهِ  أَوْ  مَّ ن َفِفْديَةٌ  رَّْأِسهِ  مِّ  َصَدقَةٍ  َأوْ  ِصَيامٍ  مِّ

 ُنُسكٍ  َأوْ 

“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya 

berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 

berkorban” (QS. Al-Baqarah/2: 196) 

 Berpuasa boleh saja di semua tempat, adapun memberi 

makan dan menyembelih kambing maka hanya untuk 

orang-orang fakir kota Makkah. 

 Barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan-

larangan ihram karena kejahilan, lupa, atau terpaksa, 

maka tidak ada dosa atasnya dan tidak wajib fidyah. Ia 

harus menghindarkan diri dari yang dilarang secara 

segera. Dan barang siapa yang melakukannya secara 

sengaja karena kebutuhan, maka ia harus membayar 

fidyah dan tidak berdosa. Dan barang siapa yang 

melakukannya secara sengaja tanpa uzur dan tanpa 



 

kebutuhan, maka ia harus membayar fidyah dan ia 

berdosa. 

 Fidyah membunuh binatang darat: 

Barang siapa yang membunuh binatang buruan darat 

secara sengaja, sedangkan dia sedang berihram, jika 

hewan itu ada padanannya (ada jenis yang sama), ia 

diberi pilihan antara mengeluarkan yang sepadan yang 

disembelihnya dan memberi makanan kepada orang-

orang miskin di tanah haram, atau binatang yang 

sepadan itu dinilai dengan dirham (mata uang) yang 

dibelikan makanan, lalu ia memberikan kepada setiap 

miskin setengah sha' (dua mud), atau ia berpuasa satu 

hari dari setiap makanan orang miskin. Dan jika binatang 

buruan itu tidak ada padanannya, binatang buruan itu 

dinilai dengan dirham (mata uang), kemudian diberi 

pilihan antara memberi makan dan puasa.  

Firman Allah Azza wa Jalla: 

ْيدَ  تَ ْقتُ ُلواْ  لَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  داً  ِمنُكم قَ تَ َلهُ  َوَمن ُحُرمٌ  َوأَنُتمْ  الصَّ تَ َعمِّ  مُّ

ْثلُ  َفَجَزاء َعمِ  ِمنَ  قَ َتلَ  َما مِّ نُكمْ  َعْدلٍ  َذَوا بِهِ  ََيُْكمُ  الن َّ  اْلَكْعَبةِ  ََبِلغَ  َهْديً  مِّ

ارَةٌ  َأوْ   ِصَياماً  َذِلكَ  َعْدلُ  َأو َمَساِكيَ  طََعامُ  َكفَّ



 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. 

Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan 

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan 

binatang ternak seimbang dengan buruan yang 

dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di 

antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke 

Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan 

memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa 

seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, ...” 

(QS. Al-Maidah/5: 95) 

 Fidyah jima' dalam haji sebelum tahallul awal adalah 

unta. Jika ia tidak mendapatkan, ia puasa tiga hari di saat 

haji dan tujuh hari setelah pulang ke negrinya. Jika jima' 

itu setelah tahallul awal, maka sama seperti fidyah 

gangguan. Perempuan seperti laki-laki dalam semua itu, 

kecuali jika ia dipaksa. 

 Fidyah orang yang jima' terhadap istrinya dalam umrah 

sebelum sa'i atau mencukur adalah fidyah gangguan. 

 Haram atas orang yang berihram dan halal (tidak 

berihram) memotong pohon haram Makkah dan 

rumputnya selain idzkhir dan yang ditanam manusia dan 

tidak ada fidyah atasnya. Sebagaimana diharamkan 

membunuh binatang buruan tanah haram, jika ia 

melakukan maka ia harus membayar fidyah. 



 

Dan diharamkan berburu di tanah haram Madinah dan 

memotong pohonnya, dan tidak ada fidyah atasnya. Akan 

tetapi dita'zir (hukuman supaya jera, kapok) orang 

memburunya dan berdosa, dan boleh diambil dari 

rerumputannya apa yang dibutuhkan untuk ternak, dan di 

dunia tidak ada tanah haram selain dua tanah haram ini. 

 Perbatasan tanah haram kota Madinah: 

Dari arah Timur hurah (pegunungan, bebatuan) bagian 

Timur, dari Barat hurah bagian Barat, dari Utara 

pegunungan Tsur di belakang bukit Uhud, dan dari 

Selatan gunung 'Ir, dan di kakinya sebelah Utara Wadi al-

'Aqiq. 

 Barang siapa yang berulang kali melanggar larangan dari 

satu jenis dan belum membayar fidyah, ia membayar 

fidyah satu kali, berbeda dengan berburu. Dan barang 

siapa yang berulang kali melanggar larangan dari 

berbagai jenis larangan, seperti mencukur rambutnya dan 

menyentuh minyak wangi, ia membayar fidyah satu kali 

untuk setiap jenis. 

 Diharamkan melaksanakan akad nikah saat berihram dan 

tidak sah (nikahnya), tidak ada fidyah padanya, dan sah 

hajinya. 

 

 



 

 Orang yang terkena kewajiban hadyu: 

Hadyu (sembelihan) diwajibkan kepada yang 

melaksanakan haji tamattu' dan qiran, jika keduanya 

bukan penduduk kota Makkah, hadyunya adalah seekor 

kambing, atau sepertujuh (1/7) unta, atau sepertujuh 

(1/7) sapi. Barang siapa yang tidak menemukan hadyu 

atau tidak mampu, ia puasa tiga hari dalam haji sebelum 

'Arafah atau sesudahnya dan hari terakhirnya adalah hari 

ketiga belas (13) dan ia lebih utama, dan tujuh (7) hari 

apabila sudah pulang kepada keluarganya. Adapun yang 

melaksanakan haji ifrad, maka tidak ada hadyu atasnya. 

Firman Allah Azza wa Jalla: 

دْ  ّلَّْ  َفَمن اْْلَْديِ  ِمنَ  اْستَ ْيَسرَ  َفَما اْلَْجِّ  ِإَل  َِبْلُعْمَرةِ  ََتَتَّعَ  َفَمن  َفِصَيامُ  َيَِ

مٍ  َثالثَةِ  َعةٍ  اْلَْجِّ  ِف  َأيَّ  ّلَّْ  ِلَمن َذِلكَ  َكاِمَلةٌ  َعَشَرةٌ  تِْلكَ  َرَجْعُتمْ  ِإَذا َوَسب ْ

 َشِديدُ  اللَّ  َأنَّ  َواْعَلُمواْ  اللَّ  َوات َُّقواْ  اْْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضرِي َأْهُلهُ  َيُكنْ 

 اْلِعَقابِ 

“…Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah 

sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia 

menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia 

tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), 

maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 



 

hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 

sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban 

membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya 

tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang 

yang bukan penduduk kota Mekkah). Dan bertaqwalah 

kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras 

siksa-Nya”. (QS. Al-Baqarah/2: 196) 

 Setiap hadyu atau memberi makan, semuanya untuk 

fakir miskin tanah haram, sembelihan dan pembagian, 

fidyah gangguan dan pakaian dan semisalnya. Dam 

karena terhalang di tempat ditemukan sebabnya. 

Hukuman/balasan berburu di tanah haram adalah untuk 

fakir miskin tanah haram, dan boleh berpuasa di semua 

tempat. 

 Hadyu tamattu' dan qiran, disunnahkan makan darinya, 

menghadiahkan dan memberi makan darinya kepada 

fakir miskin tanah haram. 

 Orang yang terhalang wajib menyembelih hadyu yang dia 

mampu, kemudian ia mencukur. Jika ia tidak 

mendapatkan hadyu, ia bertahallul dan tidak ada 

kewajiban apa-apa atasnya. 

 Hukum binatang buruan yang ada padanannya dan 

yang tidak ada padanannya: 



 

1. Binatang buruan yang ada padanannya dari hewan 

ternak seperti burung unta, padanya seekor unta. 

Keledai liar (zebra), sapi, kambing (salah satu jenis 

kambing, ibex-ing), kijang padanya seekor sapi. Dan 

pada hyena (jenis srigala) seekor kibas. Dan pada 

rusa (menjangan) seekor kambing. Pada wabar dan 

dhab (hewan sejenis biawak) seekor anak kambing 

(usia satu tahun). Dan pada yarbu' (binatang jenis 

tupai, jerboa-ingg) seekor jafrah. Dan pada kelinci 

seekor anak kambing betina. Dan pada burung dara 

dan semisalnya seekor kambing. Dan selain yang 

demikian itu harus diputuskan oleh dua orang adil 

yang mempunyai keahlian. 

2. Binatang buruan yang tidak ada padanannya, 

binatang buruan itu dinilai dengan dirham (mata uang 

real atau rupiah) dan dibelikan makanan dengannya, 

dan diberikan satu mud untuk setiap orang miskin 

atau senilai yang demikian itu berpuasa. 

 Pembagian dam (denda) dalam haji: 

1. Dam haji tamattu' dan qiran2, yang berhaji memakan 

dari (sembelihan)-nya, memberi hadiah, dan memberi 

makan fakir miskin. 

                                                           
2  Khusus Dam ini adalah dalam rangka syukur bukan dalam rangka 

menutupi kekurangan saat manasik.(Ibnu Majjah) 



 

2. Dam fidyah bagi orang yang melakukan salah satu 

larangan ihram, seperti mencukur rambut atau 

memakai yang berjahit dan semisalnya. 

3. Dam pembalasan/hukuman bagi yang membunuh 

binatang buruan darat yang dimakan. 

4. Dam terhalang bagi orang yang tertahan 

menyempurnakan ibadah haji, atau (terhalang 

memasuki) Baitullah, dan ia tidak mensyaratkan. 

5. Dam jima', apabila melakukan jima' sebelum tahallul. 

Dan empat jenis dam terakhir ini (2 sampai 5), ia tidak 

boleh makan darinya, tetapi ia menyembelihnya dan 

memberikan makanan kepada fakir miskin kota Makkah. 

 Hukum memindah daging ke luar tanah haram: 

Yang disembelih jemaah haji ada tiga jenis: 

1. Hadyu tamattu' dan qiran, ia menyembelih di tanah 

haram, memakan darinya dan memberi makan 

kepada fakir miskin, dan ia boleh memindahnya ke 

luar tanah haram. 

2. Yang disembelih di dalam tanah haram sebagai 

hukuman berburu, atau fidyah gangguan, atau 

meninggalkan kewajiban, atau melakukan yang 

dilarang, maka semua ini hanya untuk fakir miskin 

tanah haram dan ia tidak boleh memakan darinya. 



 

3. Yang disembelih di luar tanah haram seperti hadyu 

terhalang atau fidyah balasan, atau selainnya, maka 

ini dibagikan di tempat ia menyembelih dan ia boleh 

memindahnya ke tempat lain dan tidak boleh 

memakan darinya. 

 


