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I'TIKAF 
 

 

Termasuk sunnah Rasulullah a adalah lebih meningkatkan ibadah 

ketika memasuki 10(sepuluh) hari terakhir pada bulan ramadhan. 

Diriwayatkan dari „Aisyah x ia berkata; 

 

َسههَى ِإَذا َدَخَم اْنَعْشُز  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله ٌَ َرُسُٕل اَّلله اَْنَعْشُز :  َْ  -َكا
 ٌَ ٍْ َرَيَ ا ُّ , َ  ه ِيْ َشَرُِ - اْاَِخْيُز ِي ُّ , َٔ َْ َيا َنْيَه َه ْْ َ   َ َ َْ َٔ 

 

“Rasulullah a bila memasuki sepuluh hari –yakni sepuluh hari terakhir 

dari bulan Ramadhan– beliau mengencangkan kain sarungnya, 

menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 2024 dan Muslim : 1174)  
 

Diantara bentuk ibadah Rasulullah a pada 10(sepuluh) terakhir 

ramadhan ialah melakukan i‟tikaf. Dari ‟Aisyah xia berkata; 

 

ُ ثُىه اْعَخَكَف  ُِ اَّلله فها َٕ ٌَ َ خهٗ َح ٍْ َرَيَ ا اِخَز ِي َٔ ٌَ َ ْعَخِكُف اْنَعْشَز اْاَ َكا
ٍْ َ ْعِ ِِ  ُّ ِي اُا َٔ   َْس

 

”Bahwa Nabi beri‟tikaf sepuluh terakhir bulan Ramadhan, sampai Allah 

mewafatkannya, kemudian istri-istri beliau beri‟tikaf sesudah beliau.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Al-Bukhari : 2026 lafazh ini miliknya 

 dan Muslim : 1172) 
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Bahkan Rasulullah a beri‟tikaf selama 20(dua puluh) hari, pada tahun 

beliau diwafatkan. Dari Abu Hurairah y ia berkata; 

 

ٌَ انُهِبيُّ  ٌَ اْنَعاُو aَكا ا َكا ًه ٌَ َعْشَزَة  َ هاٍو َفَه ِ َرَيَ ا  َ ْعَخِكُف ِفي ُكم 
ًيا ْٕ  َ ٍَ ِّ اْعَخَكَف ِعْشِز   انهِذ  ُقِبَض ِفي

 

”Nabi a beri‟tikaf sepuluh hari di setiap Ramadhan. Pada tahun beliau 

wafat, beliau beri‟tikaf selama dua puluh hari.” (HR. Bukhari : 2044) 

 

 

 

 

DEFINISI I’TIKAF 

I‟tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah 

q dengan cara tertentu dan dilakukan oleh laki-laki atau wanita. Ini 

adalah definisi menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

 

 

 

 

HUKUM I’TIKAF 

Hukum i‟tikaf terbagi dua, antara lain : 

 

a. Wajib, seperti; i‟tikaf nadzar. 

b. Sunnah Mu’akkadah, seperti; i‟tikaf pada 10(sepuluh) hari terakhir 

dibulan ramadhan. 
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SYARAT SAH I’TIKAF  

Syarat sah i‟tikaf , adalah : 

 

1. Islam 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ا ًَ َٔ ََقاوَ  ِإَه ِو اْاِخِز  ْٕ اْنَي َٔ  ِ ٍَ ِ اَّلله ٍْ  َي ِ َي ُز َيَ اِاَ  اَّلله ًُ ََلَة  َ ْع انصه
 ٌْ َ َفَعَ ٗ  َُٔنِ َ   َ َنْى َ ْ َ  ِإ ه اَّلله َٔ َكاَة  ٍَ  َٔ َحٗ انشه َ ُكَُٕٕا ِي

 ٍَ َخِ   ْٓ ًُ  اْن

 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain 

kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk 

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”  

(QS. At-Taubah : 18) 

 

2. Berakal 

Sebab orang yang tidak berakal tidak terbebani hukum syari‟at. 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Aisyah x Nabi n bersabda; 

 

ٍْ َثََلَثتٍ  ٍِ انُهاِاِى َ خهٗ َ ْ َخْيِ  َ : ُرِفَ  اْنَ َهُى َع ِغيِز َ خهٗ , َع ٍِ انصه َع َٔ
ٌِ َ خهٗ َ ْعِ َم , َ ْكُبزَ  ُُٕ ْ ًَ ٍِ اْن َع ْٔ َ ِ يَي , َٔ َ  

 

“Diangkat pena dari 3(tiga) orang; orang tidur hingga ia bangun, 

anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia sadar.”   

(HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah) 
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3. Mumayyiz 

I‟tikaf tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum 

mumayyiz. Tamyiz biasanya dimulai sejak anak berusia 7(tujuh) tahun. 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah n; 

“Perintahkanlah anak-anak kalian shalat setelah 7(tujuh) tahun, dan 

pukullah mereka untuk shalat setelah mencapai umur 10(sepuluh) tahun 

(jika mereka enggan) dan pisahkan antara mereka ditempat-tempat 

tidur.” (HR. Hakim, Ahmad, dan Abu Dawud) 

 

4. Suci dari Hadats Besar 

Oleh karena itu i‟tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang yang 

sedang junub, haidh, atau nifas. Adapun wanita yang istihadhah, maka 

i‟tikafnya sah. 

 

5. Niat 

Berdasarkan keumuman hadits ‟Umar bin Khattab y, Rasulullah 

a bersabda; 

 

ٖ َٕ ََ ِ اْيِزٍئ َيا  ا ِنُكم  ًَ ِإَه َٔ يهاِث 
اُل ِ انُ ِ ًَ ا ْااَْع ًَ ِإَه

 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia 

niatkan.” (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1 dan Muslim : 1907) 

 

 

TEMPAT I’TIKAF  

I‟tikaf boleh dilakukan dimasjid manapun, baik itu berupa masjid 

maupun mushalla, sebab semua ini termasuk keumuman firman Allah 

q; 

 

َ اِا ِ  ًَ ٌَ ِفي اْن ُخْى َعاِكُ ٕ َْ َ َٔ ٍه  ُْ َ  حَُباِ ُزٔ َٔ 

 

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam 

masjid.” (QS. Al-Baqarah : 187) 
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Terkecuali mushalla yang terdapat di dalam rumah. Disunnahkan i‟tikaf 

di masjid jami‟ (yang didirikan shalat jum‟at didalamnya), jika 

dikhawatirkan orang i‟tikaf terluput dari melaksanakan Shalat Jum‟at. 

Ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi‟i, dan Dawud. 

 

Berkata syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t; 

“I‟tikaf boleh pada masjid-masjid yang ada. Jika hadits mengatakan 

bahwa tidak ada i‟tikaf kecuali dalam 3(tiga) masjid, maka maksudnya 

adalah tidak ada i‟tikaf yang lebih sempurna dan lebih utama kecuali 

tiga masjid. Memang seperti itu kenyataannya. Bahkan bukan sekedar 

i‟tikaf, nilai shalatnya punya kelebihan tersendiri.” 

 

LAMA WAKTU I’TIKAF  

I‟tikaf boleh dilakukan, baik untuk jangka waktu yang lama 

maupun jangka waktu yang singkat. Yaitu sah melakukan i‟tikaf dengan 

berdiam di masjid walaupun untuk beberapa saat saja. Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟ Asy-Syafi‟i, Ahmad, Dawud, dan Abu 

Hanifah. 

 

 

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN I’TIKAF  

Hal-hal yang dapat membatalkan i‟tikaf adalah : 

 

1. Keluar dari tempat i’tikafnya tanpa ada udzur yang mendesak 

Udzur yang membolehkan seorang keluar dari masjid dan tidak 

membatalkan i‟tikafnya, antara lain : 

 

a. Udzur syar’i 

Seperti keluar untuk Shalat Jum‟at atau Shalat „Ied, apabila masjid 

yang ditempati untuk i‟tikaf tidak digunakan Shalat Jum‟at dan Shalat 

„Ied. 

 

b. Udzur thabi’i 

Seperti buang air besar atau kecil, mencari makan, dan semisalnya. 

Namun orang yang i‟tikaf disyaratkan untuk tidak tinggal lama di luar 

masjid, kecuali selama ukuran menyelesaikan keperluan tersebut. 
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c. Udzur darurat 

Seperti seorang khawatir akan kehilangan hartanya, takut hartanya 

rusak, khawatir dirinya binasa, atau kemudharatan lain yang akan terjadi 

bila ia tetap dalam i‟tikafnya. 

 

2. Melakukan hubungan badan 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َ اِا ِ  ًَ ٌَ ِفي اْن ُخْى َعاِكُ ٕ َْ َ َٔ ٍه  ُْ َ  حَُباِ ُزٔ َٔ 

 

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam 

masjid.” (QS. Al-Baqarah : 187) 

 

3. Murtad 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

 ٍَ ٍَ اْنَ اِسِز  ٍه ِي ََ َنَخُكٕ َٔ ُهَ   ًَ ٍه َع ٍْ  َْ َزْكَج َنَيْ َبَ   َنِ 

 

“Jika kamu mempersekutukan (Rabb), niscaya akan hapuslah amalmu 

dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.”  

(QS. Az-Zumar : 65) 

 

4. Mabuk (tidak sadar, gila) 

Hal ini berdasarkan hadits ‟Aisyah x tentang diangkatnya pena 

dari tiga orang (artinya malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang 

tersebut), diantaranya dari orang gila hingga ia berakal. 

  

5. Haidh dan nifas untuk wanita 

Suci dari haidh dan nifas merupakan syarat sahnya i‟tikaf, maka 

ketika seorang wanita mengalami haidh atau nifas menjadi batallah 

i‟tikafnya. 
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Catatan : 

 Apabila seseorang bernadzar untuk beri‟tikaf di masjidil Aqsha, 

maka boleh melakukan di masjid tersebut atau Masjid Nabawi dan 

Masjidil Haram. Apabila bernadzar untuk beri‟tikaf di Masjid 

Nabawi, maka boleh melakukan di masjid tersebut atau di Masjdil 

Haram. Apabila bernadzar untuk beri‟tikaf di Masjidil Haram, 

maka tidak boleh dilakukan di selain masjid tersebut. Apabila 

bernadzar di masjid-masjid lain, maka tidak ada keharusan untuk 

dilakukan di masjid-masjid tersebut, tetapi boleh dilakukan di 

salah satu dari tiga masjid tadi. 

 

 Apabila seorang wanita yang ingin melakukan i‟tikaf harus 

memenuhi 3(tiga) syarat : 

 

 Mendapat izin dari suami atau walinya. Karena ia tidak 

boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. 

 

 Aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. 

Sehingga tidak diperbolehkan seorang wanita keluar ke 

masjid sendirian, atau melewati tempat yang sunyi akan 

mengundang perbuatan jahat. Seorang wanita juga tidak 

berhak melakukan i‟tikaf jika tidak ada wanita lain yang 

melakukan i‟tikaf. Dan tidak boleh seorang wanita keluar 

i‟tikaf dengan memakai wangi-wangian. Hal ini sejalan 

dengan Qaidah Fiqhiyyah;  

 

َ اِس ِ  َدْر ُ  ًَ َنٗ اْن ْٔ َ   ٍْ َصاِن ِ  َاْهِ   ِي ًَ  اْن

 

”Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan.” 

 

 Tidak mengakibatkan kewajiban yang lebih besar 

terlantar. Misalnya; dengan ia beri‟tikaf tetap dapat 

mengurus anak-anaknya, dan sebagainya.  
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 Apabila seorang wanita beri‟tikaf di dalam masjid, maka 

hendaklah ia menutup dirinya dengan sesuatu. Karena isteri-isteri 

Nabi a ketika hendak ber‟itikaf, mereka memerintahkan yang lain 

untuk membuat semacam kemah yang dibuat didalam masjid. 

 

 Seorang yang i‟tikaf dianjurkan menyibukkan diri dengan 

melakukan ketaatan kepada Allah q, seperti; shalat, membaca Al-

Qur‟an, berzikir, membaca shalawat, istighfar, berdo‟a, dan 

semisalnya. 

 

 Dimakruhkan berbicara dan melakukan sesuatu yang tidak ada 

faidahnya selama beri‟tikaf. Ini adalah pendapat Syaikh abu Malik 

Kamal 2. 

 

 Disunnahkan i‟tikaf pada sepuluh hari 10(terakhir) di bulan 

ramadhan untuk mencari lailatul qadar, terlebih di malam-malam 

ganjil. Dan yang lebih diharapkan adalah malam 27(dua puluh 

tujuh). Diriwayatkan dari ‟Aisyah x bahwasanya Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ٌَ ٍْ َرَيَ ا اِخِز ِي َٔ ٍَ اْنَعْشِز اْاَ ْحِز ِي ِٕ ا َنْيَهَت اْنَ ْ ِر ِفي اْن ْٔ  َحَ زُّ

 

“Carilah lailatul qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh 

terakhir bulan ramadhan.” 

 (HR. Bukhari Juz 2 : 1913 dan Muslim Juz 2 : 1169) 

 

 Apabila seorang muslim hendak beri‟tikaf di 10(sepuluh) terakhir 

pada bulan ramadhan, maka dia masuk tempat i‟tikafnya sebelum 

matahari terbenam pada malam 21(dua puluh satu) dan keluar 

setelah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t 

dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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 Disyari‟atkan membaca do‟a berikut ketika mencari lailatul qadar. 

Dari Aisyah x ia berkata; 

 

ُج  َ ه َنْيَهٍت َنْيَهُت اْنَ ْ رِ  ًْ ٌْ َعِه ا ؟,  ََر َْ َج ِإ َٓ  َيا  َُقُٕل ِفي

 

”(Ya Rasulullah), jika aku mengetahui malam lailatul qadar, apa 

yang aku ucapkan?” Nabi a menjawab, ”Ucapkanlah; 

 

َٕ َفاْعُف َعُ ِي ٌّٕ َكِز ٌى حُِ  ُّ اْنَعْ  ىه ِإَهَ  ُعُ  ُٓ  انهه

 

„Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Pemurah. 

Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku.””  

(HR. Tirmidzi : 3513 dan Ibnu Majah : 3850) 

 

 Wajib memenuhi nadzar selama tidak bermaksiat kepada Allah r, 

walaupun nadzar itu dilakukan ketika masih kafir. Hal ini 

berdasarkan hadits ‟Umar bin Khattab y ia berkata; 

 

 ٌْ ِت  َ ِهيه
ِْ َََذْرُث ِفي اْنَ ا ُُْج  ْ ِ ِ   َ ُك ًِ ْعَخِكَف َنْيَهًت ِفي اْن

َُْذِر َ   ِ  ِ ْٔ  اْنَ َزاِو َقاَل َف َ

 

”Dahulu pada masa jahiliyah saya bernadzar untuk beri‟tikaf satu 

malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah a bersabda, 

”Penuhilah nadzarmu.”” (HR. Bukhari Juz 2 : 1927) 
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MARAJI’ 

 

 

1. Ad-Du’a wal I’tikaf, Samir bin Jamil bin Ahmad Ar-Radhi. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-Bukhari. 

3. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. 

4. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul ‟Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

5. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

Asqalani. 

6. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu 

Muslimatin minal Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.  

7. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. 

8. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-

A’immah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

9. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

10. Syarhud Durusil Muhimmah li ‘Ammatil Ummati, „Abdul „Aziz 

bin „Abdullah bin Baz. 

11. Taisirul ’Allam Syarhu Umdatil Ahkam, ‟Abdullah bin 

‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.  

12. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

13. Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, ‟Abdul Ghani Al-

Maqdisi. 

 


