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SUMPAH & NADZAR 

 

BAB SUMPAH 
 

 

umpah disyari‟atkan di dalam Islam. Sebagaimana 

Firman Allah q; 

 

ٌْحا َّونُظ ََو  ْ٘ح ا َو ْح  َٗو اْح َو ُظ

 

“Dan jagalah sumpah-sumpah kalian.”
1
 

 

Sumpah adalah memperkuat suatu perkara dengan 

menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Seperti 

mengatakan; Wallahi, Billahi, Tallahi (Demi Allah), 

Demi Ar-Rahman, Demi keagungan Allah, Demi 

kemuliaan-Nya, dan yang semisalnya. Diantara dalil 

bahwa bersumpah harus dengan nama Allah q, adalah 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar 

p, Rasulullah a bersabda; 

 

ا جْح َُظ اىِل َو ْح ْٗح ا َو
ِل ا ِل اِهَّلل يِل ْح يْح َو ْح ااَو ىِل  ًاا َو َُو امَو  ِْح  ٍَو

 

“Barangsiapa bersumpah, hendaknya bersumpah dengan 

Nama Allah atau diam.”
2
 

                                                 
1 QS. Al-Ma‟idah : 89. 
2 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2533 dan Muslim Juz 3 : 

1646. 

S 
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Adapun dalil tentang bersumpah dengan sifat-sifat 

Allah q, adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan 

pula dari Ibnu ‟Umar p ia berkata; 

 

ا ي ِلبِل قَو ٍُظ َٗو ا اَلَو ٌَو يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو ي ِل ا ىِْهَّللبِل ُِظ  ْح
َِل ا َو َّوجْح مَو 
ا ْ٘ح ِل يُظ قُظ  . ىْح

 

“Nabi a bersumpah (dengan mengatakan), “Tidak demi 

(Dzat) yang membolak-balikkan hati.”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

3 HR. Bukhari Juz 6 : 6253. 
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Hukum Sumpah 
Hukum sumpah terbagi menjadi lima, antara lain : 

a. Sumpah yang wajib, seperti; sumpah seorang yang 

tidak bersalah agar selamat dari kebinasaan. 

b. Sumpah yang sunnah, seperti; sumpah ketika 

mendamaikan pihak yang bertikai. 

c. Sumpah yang mubah, seperti; bersumpah melakukan 

atau meninggalkan perbuatan mubah atau untuk 

menegaskan suatu perkara. 

d. Sumpah yang makruh, seperti; bersumpah melakukan 

hal yang makruh atau meninggalkan hal yang 

dianjurkan. Termasuk sumpah yang makruh adalah 

bersumpah dalam jual beli. Hal sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

sesungguhnya aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

تِلا مَو شَو بَو يْح
تٌةاىِل قَو َْح ِل ٍُظ ا تِل يْح َو تٌةاىِليغ ِل قَو َْو  ِل ٍُظ ا يِل ُظ  . َوىْح َو

 

”Sumpah menjadikan barang dagangan laris, namun 

menghilangkan keberkahan.”
4
 

 

e. Sumpah yang haram, seperti; bersumpah secara dusta 

dengan sengaja, bersumpah untuk melakukan 

kemaksiatan atau bersumpah untuk meninggalkan 

yang wajib. 

 

 

                                                 
4 HR. Bukhari Juz 2 : 1981, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1606. 
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Macam-macam Sumpah 
Sumpah terbagi menjadi tiga macam, antara lain : 

 

1. Sumpah palsu (Al-Yaminul Ghamus) 

Sumpah palsu yaitu sumpah secara dusta dengan 

sengaja untuk mengambil harta/hak orang lain atau untuk 

suatu dosa dan pengkhianatan. Diriwayatkan dari 

‟Abdullah bin „Amru p, ia bertanya kepada Rasulullah 

a; 

 

ا ؟اقَو هَو طُظ ْ٘ح َُظ غَو ا ىْح ُِظ َِل ْح ٍَو ا ىْح َو ٍئا:اَٗو شِل ٍْح ا  ٍَو هَو ا عُظ خَوطِل ا َوقْح يْح  َوىِهَّللزِل
ٌٍا يِل غْح ا,اٍُظ َٖو امَو رِل ٌة ا ِل ْح َ٘و  ُٕظ

 

“Apa itu sumpah palsu?” Rasulullah a menjawab, 

“Yaitu (sumpah) yang digunakan untuk mengambil harta 

seorang muslim, padahal ia dusta.”
5
  

 

Sumpah palsu merupakan salah satu dosa besar. 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Amru p, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

ا ظِل ا ىِْهَّلل ْح وُظ خْح قَو َٗو ا ِِل َ٘و ىِلذَو ْح ا ىْح قُظ ْ٘ح قُظ عُظ َٗو ِلا ا ِل اِهَّلل شَو كُظ شْح ِل ا َوْلْح شُظ
بَو ئِل  َوىْحنَو

ا طُظ ْ٘ح َُظ غَو ا ىْح ُِظ َِل ْح  .َٗو ىْح َو

“Dosa-dosa besar (adalah); menyekutukan Allah, 

durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan 

sumpah palsu.”
6
 

                                                 
5 HR. Bukhari Juz 6 : 6522. 
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Sumpah palsu dinamakan dengan ghamus, karena ia 

membenamkan pelakunya di dalam dosa, kemudian nanti 

membenamkan pelakunya ke dalam Neraka. Allah q 

berfirman; 

 

ِهَّلُلا ا  ِل يِل ْح ًا ًْا اقَو ََو ا َو ٌْح ِٖل ِّل ََو  َٗو َو ْح ا
ِل ا اِهَّلل ذِل ْٖح ا ِل َو َُو ْٗح خَوشُظ ا َو ْح َِو  ْح

  ىِهَّللزِل

ُظا ا اِهَّلل ٌُظ ُٖظ َُظ ي ِل ا ُظنَو َلَو َٗو ا ةِل شَو
خِل ا ِليا ْلْح ٌْح ُٖظ اىَو قَو اخَو َو اَلَو ىَوئِللَو  ُٗظ

ا َلَو ا َٗو زَو  ٌة اعَو ٌْح ُٖظ ىَو َٗو ا ٌْح ِٖل م ِل ْح ا ُظضَو َلَو َٗو ا تِل ٍَو قِل َو  ا ىْح ًَو ْ٘ح ا َو ٌْح ِٖل ىَو ْح ا ِل ْْح ُظشُظ   َو

ٌٌةا  . َوىِل ْح

 

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah 

dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, 

mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, 

dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak 

akan melihat mereka pada Hari Kiamat, tidak akan 

mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang 

pedih.”
7
 

 

Karena demikian besar dosa sumpah palsu, 

sehingga tidak ada kaffarah untuk sumpah palsu. Namun 

pelakunya wajib bertaubat dan mengembalikan hak-hak 

kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah pendapat 

jumhur ulama‟, yaitu; Hanafiyah, Malikiyah, dan 

Hanabilah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                                                              
6 HR. Bukhari Juz 6 : 6298. 
7 QS. Ali „Imran : 77. 
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ةٌةا امَو ِهَّلل سَو ِهَّلِل ُٖظ اىَو اىَو ْحظَو ظٌة َْح ِلا خَو ا ِل اِهَّلل كُظ شْح
وِهَّللا  َوى  ِل َٗو َو ا ضِهَّلل اعَو خْحوُظ اقَو َٗو ا

ا ق ٍ ااَو شِل ا ِلغَو ْح ظِل ا َوا ىِْهَّلل ْح اْٗح بُظ ْٖح اَّو ِِل ٍِل ؤْح َُظ ا َواا ىْح شَو سُظ
ا ىْح ِل ًَواْٗح ْ٘ح ا َو

ا اْح ِل ا َوا ىضِهَّلل ق ٍ ااَو شِل ا ِلغَو ْح ٍَو َلًا َٖو ا ا ِل عُظ خَوطِل ةٌةا َوقْح اصَو  ِلشَو ٌِة َِل ْح ا َو  .ْٗح

 

“Lima hal yang tidak ada kaffarahnya; meyekutukan 

Allah, membunuh jiwa tanpa hak, merampas hak orang 

mu’min, lari dari peperangan, dan sumpah palsu untuk 

mendapatkan harta yang bukan haknya.”
8
 

 

2. Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah (Al-

Yaminul Laghwi) 

Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah yaitu 

ucapan sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. 

Seperti ucapan, “Tidak demi Allah, Ya demi Allah, Demi 

Allah engkau harus makan, dan semisalnya. Sumpah 

jenis ini tidak sah, jika melanggarnya tidak ada 

kewajiban kaffarah, dan pelakunya tidak berdosa. Hal ini 

sebagaimana Firman Allah q; 

 

ا ا َلَو ٌْح مُظ زُظ ا ُظؤَو خِل ِْح ىَونِل َٗو ا ٌْح ِّلنُظ ََو  ا َو ْح يْح
ا ِل ِ٘ل ُظا ِل ىيِهَّللغْح ا اِهَّلل ٌُظ مُظ زُظ  ُظؤَو خِل

ََو  َُوا  ِل ََو  َو ْح ا اْح ٌُظ حُظ ذْح قِهَّلل  عَو

 

 

                                                 
8 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Shahihul Jami’ : 3247. 
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”Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena 

sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk 

bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan 

karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja.”
9
 

 

Berkata ‟Aisyah i; 

 

ا ْلْح َوتُظا ِٓل زِل َٕو ا ىَوجْح ضَو ّْح ا} َو ا َلَو يْح
ا ِل ِ٘ل ُظا ِل ىيِهَّللغْح ا اِهَّلل ٌُظ مُظ زُظ  ُظؤَو خِل

ٌْحا ِّلنُظ ََو  ِلاا{ َو ْح َٗو اِهَّلل َٗو َويَوٚا ِلا َٗو اِهَّلل ا اَلَو وِل ا ىشِهَّلل ُظ هِل ْ٘ح اقَو يْح
 . ِل

 

“Ayat, ”Allah tidak menghukum kalian disebabkan 

karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan 

(untuk bersumpah),” turun (tentang) perkataan 

seseorang, “Tidak, demi Allah” dan “Benar, demi 

Allah.”
10

 

 

Temasuk dalam Al-Yaminul Laghwi adalah sumpah 

yang diyakini berdasarkan dugaan yang kuat, namun 

ternyata sebaliknya. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan 

Malikiyah. 

 

3. Sumpah yang dianggap sah (Al-Yaminul 

Mun’aqidah) 

Sumpah yang dianggap sah yaitu sumpah yang 

disengaja dengan tujuan untuk menguatkan suatu perkara 

yang akan datang. Jika sumpah ini dilanggar, maka wajib 

membayar kaffarah. 

                                                 
9 QS. Al-Maidah : 89. 
10 HR. Bukhari Juz 4 : 4337. 
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Kaffarah Sumpah 
Seorang yang melanggar sumpah, maka diwajibkan 

untuk memilih salah satu dari kaffarah sumpah berikut 

ini : 

 

1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan 

makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. 

Ukuran makanan tersebut adalah berdasarkan ’urf 

(kebiasaan) daerah tersebut. Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t. Berkata 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t;
11

 

”Semua yang tidak ditentukan oleh Pembuat Syari‟at, 

maka ia dikembalikan kepada ’urf (kebiasaan). Dan 

dalam masalah ini Pembuat Syari‟at tidak 

menentukan kadar/ukuran(nya), maka ia 

dikembalikan kepada ’urf. Apalagi ada pendukung 

dari Firman Allah q, ”Yaitu dari makanan yang 

biasa kalian berikan kepada keluarga kalian.” 

 

2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, 

dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika 

shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam 

Ahmad n. 

 

3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim. Ini 

adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

 

4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari 

ketiga hal diatas, maka kaffarahnya dengan berpuasa 

tiga hari. 

                                                 
11 Majmu’ah Al-Fatawa. 
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Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

ا ا َلَو ٌْح مُظ زُظ ا ُظؤَو خِل ِْح ىَونِل َٗو ا ٌْح ِّلنُظ ََو  ا َو ْح يْح
ا ِل ِ٘ل ُظا ِل ىيِهَّللغْح ا اِهَّلل ٌُظ مُظ زُظ  ُظؤَو خِل

ََو  ا  ِل َِو غَو مِل ْح ٍَو ا ةِل شَو اعَو َو ًُظ طْح َو  ا ِل ُٔظ حُظ ا َونَو ِهَّلل سَو َُو ََو  َو ْح ا اْح ٌُظ حُظ ذْح قِهَّلل عَو
ِْحا ا ٍِل شُظ شِل ْح احَو ْح ْٗح ا َو ٌْح ُٖظ حُظ َ٘و غْح

امِل ْٗح ا َو ٌْح نُظ يِل ْح ْٕح ا َو َُو ْ٘ح َُظ ٍَو احُظطْح ِل ا طِل عَو ْٗح  َو
تٍا بَو قَو ةُظا سَو امَو ِهَّلل سَو ىِللَو ارَو ًٍ ا َو ِهَّلل  ا َو َو َوتِل ًُظ ا َو ِل َو  ذْح ا َوجِل ٌْح اىَو ِْح ََو  َو

ٌْحا ِّلنُظ ََو  ٌْحا  َو ْح خُظ يَو ْح رَو ااَو   ِل

 

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena 

sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk 

bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan 

sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarah 

(melanggar) sumpah itu, ialah; memberi makan sepuluh 

orang miskin, dari makanan yang biasa kalian berikan 

kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada 

mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. 

Barangsiapa tidak sanggup (melakukan yang demikian), 

maka kaffarahnya (adalah) berpuasa selama tiga hari. 

Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpah 

kalian, jika kalian (melanggar) sumpah.”
12

 

 

 

 

 

                                                 
12 QS. Al-Ma‟idah : 89. 
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Berlakunya kaffarah sumpah jika terpenuhi 

beberapa syarat berikut : 

 

1. Sumpah dilakukan oleh seorang yang mukallaf 

(baligh dan berakal). 

2. Sumpah yang dilafazhkan dengan sengaja dan 

dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan). 

3. Sumpah yang diucapkan dimaksudkan untuk sumpah 

(Al-Yaminul Mun’aqidah). 

4. Sumpah dilakukan atas sesuatu yang akan datang 

(bukan untuk yang telah terjadi). 

5. Terjadi pelanggaran sumpahnya dalam keadaan sadar 

dan tanpa ada paksaan. Hal ini berdasarkan hadits 

dari Ibnu „Abbas p, dari Nabi a, beliau sabda; 

 

ٍَو ا َٗو ا َُو غْح َو  َٗو ىْ ِل طَوأَوا خِليا ىْحخَو ِهَّلٍل ا ُظ ِْح اعَو عَو ضَو َٗو َوا ا اِهَّلل ِهَّلُل  ِل
ِٔلا يَو ْح ْ٘ح اعَو ُٕظ شِل خُظنْح  . عْح

 

”Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku 

yang disebabkan oleh salah, lupa, atau dipaksa.”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 2566. 
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Catatan : 

 Dimakruhkan terlalu banyak bersumpah. Karena 

Allah q mencela orang yang banyak bersumpah. 

Sebagaimana firman-Nya; 

 

ا َلَو ٍِا َٗو ِٖل ْح ٍَو ٍ ا ااَو ِهَّلل امُظوِهَّلل عْح  حُظطِل

 

”Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang 

yang banyak bersumpah lagi hina.”
14

 

 

 Seorang yang mengatakan, “Aku bersumpah” 

(tanpa menyebut nama Allah atau sifat-Nya), maka 

perkataan tersebut dianggap sebagai sumpah jika di 

dalam hatinya ia berniat untuk bersumpah. Ini 

adalah pendapat Ishaq, Malik, dan Ibnul Mundzir 

n. 

 

 Apabila seorang mengucapkan insya Allah (jika 

Allah menghendaki) ketika bersumpah, maka jika 

ia menyelisihi sumpahnya, ia tidak dianggap 

melanggar sumpah. Dengan syarat kata-kata insya 

Allah tersebut harus bersambung (muttashil) 

dengan ucapan sumpahnya, baik kata insya Allah 

tersebut diucapkan di awal atau di akhir sumpah. 

Hal ini merupakan kesepakatan para ulama‟. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
14 QS. Al-Qalam : 10. 
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ا َْو ْح ا َو ْح ٌْح ُظاىَو ا اِهَّلل اشَو اَو ُْح ا ِل اقَو هَو ْ٘ح  ىَو

 

“Seandainya ia mengucapkan, “Insya Allah” 

(berarti) ia tidak melanggarnya.”
15

 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p, 

sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

ا ذِل قَو ُظا َو ا اِهَّلل اشَو اَو ُْح ا ِل قَو هَو ا َو ٍِ َِل ْح يَوٚا َو اعَو يَو َو ااَو ِْح ٍَو
ِٔلا يَو ْح اعَو ْْح َو ااِل َْوٚا َو َو خَو ْح  . عْح

 

“Barangsiapa yang bersumpah, lalu ia 

mengucapkan insya Allah, berarti ia telah 

melakukan pengecualian, maka tidak ada hukuman 

baginya (jika ia melanggarnya).”
16

 

 

 Diharamkan bersumpah dengan selain Allah q. Ini 

merupakan kesepakatan para ulama‟. Misalnya 

mengatakan, ”Demi Nabi, demi hidupmu, demi 

amanah, demi Ka‟bah, dan semisalnya. Hal 

tersebut merupakan bentuk kesyirikan, karena 

sumpah adalah pengagungan terdapat sesuatu yang 

dijadikan sandaran sumpah, sedangkan 

pengagungan hanyalah untuk Allah q. Dan 

seorang yang bersumpah dengan selain Allah, 

                                                 
15 HR. Bukhari Juz 5 : 4944 dan Muslim Juz 3 : 1654. 
16 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1531. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 2571. 
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maka sumpahnya tidak diperhitungkan. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ا كَو شَو َٗو َوشْح ا شَو امَو َو ذْح قَو ا َو
ِل ا اِهَّلل شِل ا ِلغَو ْح يَو َو ااَو ِْح  ٍَو

 

“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain 

Allah, maka ia telah berbuat kekufuran atau 

kesyirikan.”
17

 

 

 Apabila seorang terpeleset lisannya bersumpah 

dengan selain Allah, maka hendaklah ia segera 

mengucapkan Laa Ilaha Illallah. Hal ini 

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٙا ضِهَّلل َٗو ى ُظ ا ثِل َٗو ى ِهَّلل ا ِٔل يْح ِل ااَو يْح
ا ِل قَو هَو ا َو يَو َو ااَو ِْح ٍَو

ُظا ا اِهَّلل َلِهَّلل ا ِل َٔو ىَو ا ِل اَلَو وْح يْح َوقُظ   َو

 

”Barangsiapa yang bersumpah dan mengatakan 

dalam sumpahnya, ”Demi Latta dan ’Uzza,” maka 

katakanlah Laa Ilaha Illallah (Tidak ada 

sesembahan yang berhak untuk disembah selain 

Allah).”
18

 

                                                 
17 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1535, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

3251. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Shahih Sunan Tirmidzi : 1241. 
18 HR. Bukhari Juz  4 : 4579, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1647. 
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Dan bersumpah dengan selain Allah tidak perlu 

membayar kaffarah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah t;
19

 

”Bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah; 

dengan ka‟bah, raja-raja, nenek moyang, pedang, 

dan selainnya, ... Sumpah-sumpah tersebut tidak 

sakral (tidak dihormati), bahkan sumpah (tersebut) 

tidak diterima dan tidak (menuntut adanya) 

kaffarah bagi yang melangarnya. (Hal ini) 

berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.” 

 

 Dianjurkan untuk melanggar sumpah jika ada hal 

yang lebih baik daripada sumpahnya. Seperti 

seorang yang bersumpah untuk melakukan yang 

makruh atau untuk meninggalkan yang dianjurkan, 

maka hendaknya ia melakukan hal yang lebih baik 

dari sumpahnya tersebut dan membayar kaffarah 

sumpahnya. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari ‟Abdurrahman bin Samurah p, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

شًا ا َٕو اخَو ْح شَو اغَو ْح شَو َو ْحجَو ا َو ٍِ  ْح
َِل يَوٚا َو اعَو جَو يَو ْح رَو ااَو َٗو ِل

شٌةا اخَو ْح َ٘و ُٕظ ا يْح
ا ىِهَّللزِل َٗو ئْحجِل ا ِْللَو َِل  ا َو ِْح اعَو شْح

َٖو ا َونَو  ِل ْْح  ٍِل

 

 

 

 

 

                                                 
19 Majmu’ Fatawa 33/122. 
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“Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, 

lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik 

daripada sumpahmu, maka bayarlah kaffarah 

untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih baik 

(tersebut).”
20

 

 

 Sumpah bergantung kepada niat orang yang 

bersumpah. Sehingga misalnya; seorang 

bersumpah untuk tidak tidur diatas tanah, namun 

yang ia maksudkan adalah tidak tidur diatas 

ranjang, maka sumpah yang berlaku adalah yang ia 

niatkan. Maka jika ia tidur diatas tanah, ia tidak 

dianggap melanggar sumpahnya. Atau seorang 

yang bersumpah untuk tidak menggunakan kain 

katun, namun yang ia maksudkan adalah tidak 

menggunakan kain katun yang berupa baju. Maka 

jika ia menggunakan celana yang terbuat dari kain 

katun, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Ini 

adalah penjelasan dari Syaikh Abu Bakar Jabir Al-

Jaza‟iri 2.  

 

 Namun apabila seorang diminta untuk bersumpah, 

maka sumpah tersebut sesuai dengan niat orang 

yang meminta sumpah. Dan niat orang yang 

bersumpah tidak diperhitungkan (walaupun orang 

yang bersumpah melakukan tauriyah).
21

 Hal ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
20 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 6 : 6248, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1651. 
21 Tauriyah adalah perkataan bukan dengan maksud yang 

sebenarnya. 
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ا يِل ِل خَو ْح غْح َُظ ا ىْح  ِهَّللتِل
ِّل يَوٚا اعَو ُِظ َِل ْح ا. َوىْح َو

 

“Sumpah itu sesuai dengan niat orang yang 

meminta sumpah.”
22

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ا بُظلَو اصَو اِل ِٔل يَو ْح اعَو قُظلَو ذ ِل ٍَو ا ُظ َو يَوٚا اعَو ُْظلَو َِل ْح   َو

 

“Sumpahmu (itu sesuai) apa yang dibenarkan oleh 

temanmu.”
23

 

 

 Apabila ada seorang yang memiliki barang, lalu 

tiba-tiba ada seorang yang mengaku bahwa barang 

itu adalah miliknya, maka orang yang menuntut 

tersebut harus mendatangkan bukti atau saksi. Jika 

ia tidak dapat mendatangkan saksi, maka cukup 

bagi yang dituntut untuk bersumpah dan barang 

tersebut tetap menjadi miliknya. Hal ini 

berdasarkan qaidah fiqhiyyah; 

 

ا شَو ّْحنَو ا َو ِْح ٍَو يَوٚا اعَو ُِظ  ْح
َِل َٗو ىْح َو ا يْح

عِل ذِهَّلل َُظ يَوٚا ىْح َْوتُظاعَو  َوىبَو  ِل
 

“Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, 

sedangkan yang mengikari cukup bersumpah.” 

                                                 
22 HR. Muslim Juz 3 : 1653. 
23 HR. Muslim Juz 3 : 1653. 
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 Apabila seorang bersumpah untuk mengharamkan 

sesuatu yang halal baginya (selain isterinya) –

misalnya seorang mengatakan, “Makanan ini 

haram bagiku,”- maka sesuatu tersebut tetap halal 

baginya (tidak menjadi haram). Namun ia wajib 

membayar kaffarah, jika ia melanggar sumpahnya 

tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

ا  َو  يْح
خَوغِل احَوبْح ُظاىَولَو ا اِهَّلل وِهَّلل ٍَو ا َواَو ا ًُظ ش ِل احُظ َو ٌَو

اىِل يُّ َٖو ا ىِْهَّللبِل  َو ُّ
ا ضَو ثَو شْح ٌٌةا ٍَو اِل ْح اسَو سٌة ْ٘ح ُظاغَو ُظ َٗو اِهَّلل ا لَو َٗو  ِل ا قَوذْحا.ا َوصْح ضَو  َوشَو

َ٘وا ُٕظ َٗو ا ٌْح مُظ َلَو ْ٘ح ٍَو ُظا َٗو اِهَّلل ا ٌْح ِّلنُظ ََو  ا َو ْح يِهَّللتَو احَو ِل ٌْح ُظاىَونُظ   اِهَّلل

ٌُظا نِل ْح ا ىْح َو ٌُظ يِل ْح .ا ىْح َو
 

“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan 

apa yang Allah halalkan bagimu, engkau mencari 

kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian 

membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah 

adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.”
24

 

 

 

 

 

                                                 
24 QS. At-Tahrim : 1-2. 
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Akan tetapi jika yang diharamkan adalah isterinya, 

maka dapat jatuh talak atau zhihar,
25

 tergantung 

kepada niatnya. Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir 

Al-Jazairi 2;
26

 

“Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah 

Allah halalkan, maka tidak menjadi haram atasnya 

apa yang ia haramkan tersebut, kecuali isteri. 

Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, 

maka isteri tersebut menjadi haram baginya. 

Sehingga barangsiapa yang mengatakan kepada 

isterinya, “Engkau haram atasku,” sedangkan 

maksudnya adalah menceraikannya, maka ia 

menjadi dicerai. Namun jika ia tidak bermaksud 

menceraikannya, maka ia wajib membayar 

kaffarah (zhihar), (dan) isteri(nya) boleh kembali 

kepadanya (setelah membayar kaffarah zhihar), 

dan (isterinya) tidak menjadi haram baginya.” 

 

Sehingga seorang yang mengharamkan isterinya 

(dengan niat zhihar), maka ia wajib membayar 

kaffarah zhihar.
27

 Adapun jika yang diharamkan 

adalah selain isterinya, maka ia wajib membayar 

kaffarah sumpah (jika ia melanggarnya). 

 

 

 

                                                 
25 Zhihar adalah mengharamkan isteri untuk digauli. 
26 Nida-atur Rahman li Ahlil Iman. 
27 Kaffarah Zhihar adalah dengan memerdekakan budak, atau 

berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh 

orang muskin. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah q 

dalam QS. Al-Mujadilah : 3-4. 
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 Apabila seorang bersumpah bahwa orang lain akan 

melakukan sesuatu hal, dan ternyata orang tersebut 

tidak melakukannya –misalnya seorang 

mengatakan, ”Demi Allah, sunguh engkau akan 

melakukan hal ini,” dan ternyata orang tersebut 

tidak melakukannya,- maka orang yang bersumpah 

wajib membayar kaffarah. Ini adalah pendapat 

jumhur ulama‟, dan ini pula pendapat yang dipilih 

oleh Syaikh „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz 

t. 

 

 Apabila ada seorang bersumpah atas nama Allah 

q, maka harus mempercayainya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, beliau 

bersabda; 

 

ا قُظ شِل ا َوغْح اسَو ُظ ًا ٌَو شْح َو ٍَو ا ُِظ ٚا ْح غَو اعِل ْح قَو هَوا.اسَو َٙو :اا َو
؟اقَو هَوا قْحجَو شَو َ٘وا:ا  َوعْح ُٕظ ا َلِهَّلل ا ِل َٔو ىَو ا ِل اَلَو يْح َٗو ىِهَّللزِل ا ا.اَلَو قَو هَو  َو

ٚ غَو ا:ا عِل ْح يْح شِل ا َو َو مَوزَو ْحجُظ َٗو ِل ا ا ِل اِهَّلل ْْحجُظ ٍَو  . 

 

“Isa bin Maryam melihat seorang yang sedang 

mencuri. Lalu Isa berkata kepadanya, ”(Apakah) 

engkau mencuri?” Orang tersebut menjawab, 

”Tidak, demi Dzat yang tidak ada Ilah selain-Nya. 

” Maka Isa berkata, ”Aku beriman kepada Allah, 

dan aku mendustakan penglihatanku.”
28

  

                                                 
28 HR. Muslim Juz 4 : 2368 dan Ibnu Majah : 2102, lafazh ini 

miliknya. 
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Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ا ضَو يْح َوشْح ا َو
ِل ا ِل اِهَّلل ُٔظ اىَو يِل َو ااُظ ِْح ا.اٍَو ضَو ا َوشْح ٌْح اىَو ِْح ٍَو .اَٗو
ِلا ا اِهَّلل َِو ٍِل ا يَو ْحظَو  ا َو

ِل  . ِل اِهَّلل

 

“Barangsiapa yang diberikan sumpah atas nama 

Allah, maka percayailah. Dan barangsiapa yang 

tidak percaya dengan (sumpah) atas nama Allah, 

maka ia bukan termasuk golongan Allah.”
29

 

 

 Diperbolehkan membayar kaffarah sebelum 

melanggar sumpah. Ini adalah pendapat jumhur 

ulama‟. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan 

dalam hadits yang diriwayatkan dari 

„Abdurrahman bin Samurah y, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

شٌةا اخَو ْح َ٘و ُٕظ ا يْح
ا ىِهَّللزِل ا ئْحجِل ِهَّلٌل ا ُظ لَو

ِْل َِل ْح ا َو ِْح اعَو شْح
  َونَو  ِل

 

“Bayarlah kaffarah sumpahmu, kemudian lakukan 

apa yang lebih baik (tersebut).”
30

 

 

 

 

                                                 
29 HR. Ibnu Majah : 2101. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Shahihul Jami’ : 7247. 
30 HR. Abu Dawud : 3278, dengan sanad yang shahih. 
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Diperbolehkan pula membayar kaffarah setelah 

melanggar sumpah. Namun tidak diperbolehkan 

membayar kaffarah sebelum bersumpah. Ini 

merupakan kesepakatan para ulama‟. 

 

 Hendaknya pembayaran kaffarah kepada sepuluh 

orang dengan jenis yang sama (makanan semua 

atau pakaian semua). Ini adalah pendapat Imam 

Asy-Syafi‟i dan Ibnu Hazm n.  

 

 Pembayaran kaffarah berupa makanan dan pakaian 

tidak dapat digantikan dengan uang, karena ayat 

yang menerangkannya jelas menentukan bentuk 

makanan dan pakaian. Ini adalah pendapat jumhur 

ulama‟, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh 

Syaikh „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz t. 

 

 Kaffarah dengan berpuasa tiga hari tidak 

disyaratkan harus dilakukan dengan berturut-turut. 

Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-

Syafi‟i, dan Ibnu Hazm n. 

 

 Apabila seorang berulang-ulang bersumpah atas 

satu hal, lalu ia melanggarnya, maka cukup 

baginya membayar kaffarah satu kali. Ini adalah 

pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu 

Hazm, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh 

Syaikh „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz n. 
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 Tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan 

agama selain Islam. Misanya mengatakan, “Jika 

aku mendapatkan harta tersebut, maka aku menjadi 

nashrani. Jika ia mengucapkan sumpah tersebut 

dengan maksud sungguh-sungguh dan menyetujui 

kekafiran, maka ia menjadi kafir. Namun jika ia 

mengucapkan sumpah tersebut dengan maksud 

dusta, maka ia tetap berdosa karena telah 

meremehkan agama Islam. Dan seorang bersumpah 

dengan agama selain Islam tidak berkewajiban 

membayar kaffarah. Diriwayatkan dari „Abdullah 

bin Buraidah p, dari bapaknya ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 

امَو رِل ًا ا َُو امَو  ُْح إِل ا َو ًِل عْح َو ِل ا ْلْح َِو ٍِل ا اٌة يْح ا َوشِل يْح
ّ ِل ا ِل اقَو هَو ِْح ٍَو

ىَوٚا ا ِل ذْح ا َو ُظ ٌْح قًا اىَو اصَو دِل َُو امَو  ُْح َٗو ِل ا ََو اقَو هَو امَو َ٘و ُٖظ  َو
ًَا  اعَو ىِل ًِل عْح َو ِل  . ْلْح

 

“Barangsiapa yang berkata, “Sesungguhnya aku 

berlepas diri dari Islam.” Jika ia dusta, maka ia 

sebagaimana yang ia katakan. Dan jika ia jujur, 

maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan 

selamat.”
31

 

 

                                                 
31 HR. Ahmad, Nasa‟i Juz 7 : 3772, lafazh ini miliknya, dan Ibnu 

Majah : 2100. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Irwa’ul Ghalil : 2576. 
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BAB NADZAR 
 

 

llah q mensifati penghuni Surga adalah orang-

orang yang menunaikan nadzar mereka ketika di 

dunia. Sebagaimana firman-Nya; 

 

َُوا ْ٘ح ْ٘ح ُظ شًا   ُظ  ْح
خَوطِل غْح ٍُظ ا ُٓظ شُّ اشَو َُو ًٍا امَو  ْ٘ح ا َو َُو ْ٘ح َٗو َوخَو  ُظ ا سِل .ا ِل ىِْهَّللزْح

 

”Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari 

yang adzabnya merata di mana-mana.”
32

 

 

Nadzar adalah menetapkan suatu kewajiban untuk 

diri sendiri dengan sesuatu yang sebelumnya bukan 

merupakan kewajiban, dan kewajiban tersebut 

dilafazhkan dengan lafazh yang mengisyaratkan hal 

tersebut.  

 

Hukum Nadzar 
Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa hukum nadzar 

adalah makruh. Diantara dalilnya adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ا ُٔظاَلَو ِّهَّلل ا ِل اقَو هَو سِل ا ىِْهَّللزْح ِِل اعَو ٌَو يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو ٚا ىِْهَّللبِليُظ َٖو َّو
وِلا بَوخِل ْح ا ىْح َِو ٍِل ا ِٔل ا ِل شِل ُظ خَوخْح ََو ا َوغْح ِّهَّلل َٗو ِل ئًا ا اشَو ْح دُّ  . َوشُظ

 

                                                 
32 QS. Al-Insan : 7. 

A 
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“Nabi a melarang dari nadzar, beliau bersabda, 

“Sesungguhnya nadzar tidak dapat menolak sesuatu, dan 

sesungguhnya nadzar keluar dari orang yang kikir.”
33

 

 

Macam-macam Nadzar 
Nadzar terbagi menjadi dua macam, antara lain : 

 

1. Nadzar mutlak  

Nadzar mutlak yaitu seorang yang mewajibkan atas 

dirinya sendiri dengan suatu perbuatan tanpa 

menggantungkannya kepada sesuatu. Misalnya seorang 

mengatakan, ”Aku berjanji akan melakukan puasa senin 

kamis.”  

 

2. Nadzar mua’llaq 

Nadzar mua’llaq yaitu seorang yang mewajibkan 

atas dirinya sendiri dengan suatu perbuatan dan 

menggantungkannya terhadap adanya nikmat atau 

hilangnya keburukan. Misalnya; “Jika Allah 

menyembuhkan penyakitku, maka aku wajib berpuasa 

senin kamis.” Nadzar mu’allaq ini memulainya adalah 

makruh, namun jika syaratnya telah terpenuhi, maka 

wajib untuk melaksanakannya.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 HR. Bukhari Juz 6 : 6234, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1639. 



- 25 - 

Catatan : 

 Apabila seorang bernadzar untuk menyedekahkan 

semua hartanya, maka ia harus menyedekahkan 

semua hartanya, selama hal tersebut tidak 

memudharatkan dirinya dan orang-orang yang 

berada dibawah tanggungannya. Ini adalah 

pendapat Imam Asy-Syafi‟i dan An-Nakha‟i n. 

Namun jika hal tersebut akan memudharatkannya, 

maka cukup membayar kaffarah. 

 

 Kaffarah nadzar sama seperti kaffarah sumpah. Hal 

ini sebagaimana hadits dari „Uqbah bin ‟Amir y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٍِا َِل ْح ةُظا َو امَو ِهَّلل سَو سِل ةُظا ىِْهَّللزْح  مَو ِهَّلل سَو
 

“Kaffarah nadzar adalah (sama seperti) kaffarah 

sumpah.”
34

 

 

 Seorang yang bernadzar dengan sesuatu yang tidak 

dimilikinya, atau bernadzar dengan sesuatu yang ia 

tidak mampu untuk mengerjakannya, maka ia wajib 

membayar kaffarah. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Tsabit bin Adh-Dhahhak y, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

ا يِللُظ َْح ا َو ََو اَلَو ا ِل ْح سٌة َّوزَو ٍوا يَوٚاسَو ُظ اعَو  ىَو ْحظَو

                                                 
34 HR. Muslim Juz 3 : 1645. 
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“Tidak ada nadzar bagi seseorang,  terhadap 

sesuatu yang tidak dimiliki(nya).”
35

 

 

 Apabila bercampur antara nadzar ketaatan dengan 

kemaksiatan, maka wajib melakukan ketaatan dan 

meninggalkan kemaksiatan. Dari Ibnu „Abbas y 

berkata; 

 

ا َ٘و ُٕظ رَو ا ا ِل طُظبُظ ا َوخْح ٌَو يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو َْو ا ىِْهَّللبِليُّ  َو ْح
ا سَو َّوزَو ا وَو شَو ئِل ْح عْح ا ِل ْ٘ح ْ٘ح ا َو ُظ قَو ىُظ ا َو ُٔظ ْْح اعَو أَوهَو ا َوغَو ٌٌة

ٍواقَو ئِل  ِلشَو ُظ
ا ٌَو يِهَّلل ا َوخَونَو َلَو َٗو ا وِهَّلل خَو ِل ا َوغْح َلَو َٗو ا ذَو ا َوقْح ُظ َلَو َٗو ا ًَو ْ٘ح ا َوقُظ ُْح  َو

ا ُٓظ شُّ ٍُظ ا ٌَو يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو ا ىِْهَّللبِليُّ قَو هَو ا َو ًَو ْ٘ح َٗو َو ُظ
ُٔظا ٍَو ْ٘ح اصَو ِهَّلٌل ىْح ُظخِل َٗو ا ذْح قْح ُظ ىْح َو َٗو ا وْح خَو ِل ىْح َوغْح َٗو ا ٌْح يِهَّلل خَونَو يْح َو ا َو

 

“Ketika Nabi a berkhutbah ada seorang laki-laki 

yang berdiri, maka Nabi a bertanya tentang orang 

tersebut. Para Sahabat menjawab, ”(Ia adalah) Abu 

Israil. Ia bernadzar untuk selalu berdiri dan tidak 

duduk, tidak beteduh, tidak berbicara, dan 

berpuasa.” Nabi a menjawab, ”Katakan 

kepadanya agar ia berbicara, berteduh, duduk, 

dan menyempurnakan puasanya.”
36

 

                                                 
35 HR. Muslim Juz 1 : 110, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 7 : 3812, 

Tirmidzi Juz 3 : 1181, Abu Dawud : 3257, dan Ibnu Majah : 2124. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam Shahihul 

Jami’ : 5404. 
36 HR. Bukhari Juz 6 : 6326. 
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 Barangsipa yang bernadzar untuk melakukan 

kemaksiatan, maka haram hukumnya memenuhi 

nadzar tersebut. Hal ini merupakan kesepakatan 

para ulama‟. Namun orang tersebut wajib 

membayar kaffarah. Ini adalah pendapat Abu 

Hanifah, Ahmad, dan Ats-Tsauri n. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

ا ُْح ا َو سَو َّوزَو ا ِْح ٍَو َٗو ا ُٔظ يْح ُظطِل ْح َوا َو ا اِهَّلل عَو  ْح
ا ُظطِل ُْح ا َو سَو َّوزَو ا ِْح ٍَو

ِٔلا ا َو ْح ِل ا َو َو ُٔظ  . َو ْح ِل َو

 

“Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, 

maka hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa 

yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, 

maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.”
37

 
 

 Barangsiapa bernadzar untuk selain Allah q –

seperti kepada malaikat, Nabi, dan sebagainya,- 

maka ia telah berbuat syirik kepada Allah q, dan 

nadzar tersebut tidak boleh ditunaikan. Berkata 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t;
38

 

“Para ulama‟ telah bersepakat (atas) tidak 

diperbolehkannya bernadzar untuk selain Allah, 

baik Nabi maupun yang selainnya, dan itu adalah 

syirik yang tidak boleh ditunaikan.” 

 

                                                 
37 HR. Bukhari Juz 6 : 6318. 
38 Majmu’ Fatawa 1/287. 
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 Apabila seorang bernadzar untuk melakukan 

penyembelihan, maka tidak diperbolehkan 

melakukan penyembelihan di tempat yang terdapat 

berhala yang disembah atau di tempat yang 

dijadikan perayaan jahiliyah. Karena itu merupakan 

kemaksiatan kepada Allah q. Diriwayatkan dari 

Tsabit bin Adh-Dhahhak y ia berkata; 

 

ا ٌَو يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو ي ِل ا ىِْهَّللبِل
ذِل ْٖح يَوٚاعَو اعَو وٌة اسَو ُظ سَو َّوزَو

ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو حَوٚا ىِْهَّللبِليِهَّلل
أَو َّوتَو ا َو َ٘و  بُظ ا ِل ا ِل ِل ًا شَو ْْح َو ا َو ُْح  َو

قَو هَوا ا َو ٌَو يِهَّلل عَو َّوتَو ا:ااَٗو َ٘و  بُظ ا ِل ا ِل ِل ًا شَو ّْح َو ا َو ُْح ا َو ثُظ سْح َّوزَو ا يْح
ّ ِل  ِل

ٌَوا يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو ا ىِْهَّللبِليُّ قَو هَو َٖو ا:اا َو ا ِل ْح َُو امَو  وْح َٕو
ْ٘ح  ؟اقَو ىُظ ذُظ بَو ا ُظ ْح  ِهَّللتِل

يِل ِٕل ا ىْحجَو  ُِل ْٗح َو  ا َو ِْح ٍِل ا ٌِة :اَلَو اقَو هَوا:ااَٗو َو
ْ٘ح  ؟اقَو ىُظ ٌْح ِٕل ا َوعْح َو دِل ِْح ٍِل ا ذٌة َٖو اعِل ْح ا ِل ْح َُو امَو  وْح ا:اإَو َلَو اقَو هَو

ٌَوا يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل اصَو ا:اا ىِْهَّللبِليُّ ُٔظ ِّهَّلل إِل كَو ا َو سِل َْوزْح ا ِل ْٗح ِل  َو
ِلا ا اِهَّلل تِل ٍَو ْح ِل َو ا يْح

ٍسا ِل َْوزْح اىِل َٗو َو اَو ا  َلَو

 

“Pada masa Nabi a ada seseorang bernadzar 

hendak menyembelih unta di Buwanah, lalu ia 

mendatangi Nabi a dan berkata, “Sesungguhnya 

aku bernadzar hendak menyembelih unta di 

Buwanah” Nabi a bertanya, “Apakah disana 

pernah terdapat berhala jahiliyyah yang 
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disembah?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau 

(kembali) bertanya, “Apakah disana pernah 

dirayakan hari raya mereka?” Ia menjawab, 

“Tidak.” Maka Nabi a bersabda, “Penuhilah 

nadzarmu, sesungguhnya nadzar itu tidak boleh 

dilaksanakan jika mendurhakai Allah.”
39

 

 

 Barangsipa yang bernadzar untuk melakukan 

sesuatu kemudian ia meninggal, maka wali (ahli 

waris)nya yang wajib mengqadha’nya. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 

 

خَوٚا خَو ْح ا ِلعْح َٔو ْْح ُظاحَو َو ىَوٚاعَو ا اِهَّلل َٚو
ضِل ةَواسَو بَو دَو اعُظ َِو ا ْح ذَو اعَو ْح ِهَّلُل  َو

ا يْح
ٍ ِل ا ُظ ِهَّلُل ا ِل قَو هَو ا َو ٌَو يِهَّلل عَو َٗو ا ِٔل يَو ْح ُظاعَو يِهَّللٚا اِهَّلل ِلاصَو ا اِهَّلل هَو ْ٘ح عُظ سَو

َٖو  ْْح اعَو ِٔل ضِل ا ِلقْح قَو هَو ا َو سٌة َّوزَو َٖو ا يَو ْح عَو َٗو ا  .ٍَو حَوجْح

 

“Sesungguhnya Sa‟ad bin „Ubadah y meminta 

fatwa kepada Rasulullah a. Ia mengatakan, 

“Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedangkan 

ia mempunyai nadzar.” Maka Rasulullah a 

bersabda, “Tunaikanlah (nadzar) untuknya.”
40

 

 

 

 

                                                 
39 HR. Abu Dawud : 3313. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Shahihul Jami’ : 2551. 
40 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2610, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1638. 
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Jika nadzarnya berbentuk harta, maka ahli warisnya 

yang menunaikan nadzar tersebut dengan 

mengambilkan dari harta peninggalannya, sebelum 

dibayarkan hutangnya. 

 

 Apabila serang bernadzar untuk melakukan 

perjalanan jauh dalam rangka ibadah selain ke 

Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil 

Aqsha, maka ia tidak diperbolehkan menjalankan 

nadzarnya tersebut dan ia wajib membayar 

kaffarah. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari 

Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ا يْح ذِل جِل غْح ٍَو ا ذَو غَو  ِل ٍَو ا ىَوٚا َو َو َوتِل ا ِل َلِهَّلل ا ِل اَو هُظ ا ىش ِل ذُّ احُظ َو َلَو
ٚ َوقْح َو ا اْح ذِل جِل غْح ٍَو َٗو ا ًِل شَو  ا ىْح َو

ذِل جِل غْح ٍَو َٗو زَو ا .إَو
 

“Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh 

(dalam rangka ibadah), kecuali ke tiga masjid; (ke) 

Masjid (Nabawi)ku ini, Masjidil Haram, dan 

Masjidil Aqsha’.”
41

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1132 dan Muslim Juz 2 : 

1397, lafazh ini miliknya. 
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 Apabila seorang ketika masih kafir pernah 

bernadzar kebaikan (bukan dengan nadzar untuk 

bermaksiat kepada Allah r), maka hendaknya 

nadzar tersebut dilaksakan ketika sudah masuk 

Islam. Ini adalah madzhab Syafi‟i, Dawud Azh-

Zhahiri, dan Ibnu Hazm n. Hal ini berdasarkan 

hadits dari ‟Umar bin Khaththab y ia berkata; 

 

ا ُْح ا َو  ِهَّللتِل
يِل ِٕل ا ِليا ىْحجَو  ثُظ سْح َّوزَو ا ْْحجُظ ا ِليا َوامُظ تًا يَو اىَو ْح خَونِل َو عْح

كَوا سِل َْوزْح ا ِل ْٗح ِل أَو ا َو اقَو هَو ًِل شَو  ا ىْح َو
ذِل جِل غْح َِل   ىْح

 

”Dahulu pada masa jahiliyah saya bernadzar untuk 

beri‟tikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka 

Rasulullah a bersabda, ”Penuhilah nadzarmu.”
42

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 

 

 
***** 

 

 

 

 
 

                                                 
42 HR. Bukhari Juz 2 : 1927. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Ad-Durusul Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

2. Al-Fawa’idul Muntaqah min Syarhi Shahihil 

Muslim, Sulthan bin „Abdullah Al-Amri. 

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

Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

5. Al-Kabair, Syamsyuddin Muhammad bin „Utsman 

bin Qaimaz At-Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi‟i 

Adz-Dzahabi. 

6. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin „Abdul 

Lathif Abu Yusuf. 

7. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

8. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin 

‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 

9. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an 

Ta’rifahu Kullu Muslimatin minal Ahkam, Abu 

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

10. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

11. Majmu’ah Al-Fatawa, Ibnu Taimiyah. 

12. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri. 

13. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 
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14. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

15. Nida-atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir 

Al-Jaza‟iri. 

16. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

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

18. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

19. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

20. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

21. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.  

22. Syarhud Durusil Muhimmah li ‘Ammatil Ummati, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

23. Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al- Maqdisi. 

 


