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KITAB ZAKAT 
 

 

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah. Secara istilah 

berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan 

tertentu dan pada waktu tertentu. Allah q berfirman; 

 

ِم   ُخ ْذ  َّأ َأ ِّه َِأ   نْذ  ِم ِِم َّأ ُخ َأ ِّهِم ْذ نْذ  ُُخ ِِّهِم ُخ نْذ  َأ َأ َأ ًة  ُخ َأ ِِم
َْأ اِم يْذ  َأهْذ َى  هِم نْذ ئِم ِِم لَأ ْذ ػَأ

نٌن  لِم ْذ غٌن ػَأ وِم ْذ َّأ َاُخ  َأ نْذ  ُِخ  . َأ َأ َأ َأ  َأ َأيٌن اَأ
 

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu menenteramankan jiwa mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
902

 

 
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. 

Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman „Abdullah bin „Umar bin Khaththab 

p ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ٍس  وْذ لَأٔ  َأ يَأ  ْذإلِم ْذ َأمُخ ػَأ
ٌِم َو ًة  :  ُخ سَأ َّأ َأَى هُخ َلَ  َاُخ  ََأ ئِم اَأ ةُخ  َأىْذ َلَأ ئِم َِأ دَأ شَأ

هَأ َأ ىَأ  مُخ  َأ ْْذ َّأ َأ حُّج  اْذ َأ ْذ ِم  زَأ َّأ ئِم ْذ َأ اُخ  اَ  َأ ةِم  َّأ ئِم َأ مُخ  اَل َأةِم  َّأ  
ْْذ ُخ  َاِم  . َأ ُخ

 

“Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak untuk disembah (dengan benar) kecuali Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa (pada bulan) ramadhan.”
903

  

 

Serta diriwayatkan dari „Abdullah bin „Abbas p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda kepada Mu‟adz bin Jabal y, saat mengutusnya ke 

Yaman; 

 

ّْذ   َأىْذ  َِأ ُخ اَأٔ  َأىْذ  َأشْذ نْذ ئِم ُِخ ػُخ نْذ فَأ دْذ ُِخ ئْذ َأ ذَأ  خِم اِم ، فَأ ُْذ ُخ  اْذ ِم َأ بِم هًة   َأ ْْذ يْذ  َأ
ًَ َأ  َأ َأأْذ ِم ئِم

ْْذ ُخ  َاِم  َو ًة   َأ ُخ سَأ َّأ َأَى هُخ ََل  َاُخ  ََأ  ئِم اَأ اِم َأ  .َلَأ ئِم ْْذ  اَأ َأ  ِم َأ نْذ  َأطَأ ػُخ ُُخ ىْذ  اِم فَأ
                                                 

902
 QS. At-Taubah : 103. 

903
 HR. Bukhari Juz 1 : 8, lafazh miliknya dan Muslim Juz 1 : 16. 
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لَأ ٍ  اَأ ْذ َّأ ٍم   ْْذ ِم  َأ يْذ  ُخ ِّه
َْأ ٍا فِم لَأ سُخ  َأ وْذ نْذ  َأ ِِم لَأ ْذ نْذ  َأَى  َا  َأ ْذ فَأ َأ َأ ػَأ ُُخ أَأ ْذ ِم ْذ . فَأ

نْذ  َأ َأ َأ ًة  ِِم لَأ ْذ نْذ  َأَى  َا  َأ ْذ فَأ َأ َأ ػَأ ُُخ أَأ ْذ ِم ْذ ، فَأ  َأ
اِم ْْذ  اَأ َأ  ِم َأ نْذ  َأطَأ ػُخ ُُخ ىْذ  اِم فَأ

لَأٔ فُخ َأ َأ اِمِنْذ  دُّج ػَأ نْذ فَأ ُخ َأ ِِم
ٌِم َأ اِم يْذ  َأ ْذ ، .  ُخإْذ َأ ُخ هِم ا َأ ْْذ  اَأ َأ  ِم َأ نْذ  َأطَأ ػُخ ُُخ ىْذ  اِم فَأ

َْأ اِمِنْذ  َّأ  َأ َأ اِمنَأ   َأهْذ اِم َ اَأ  يَأ  .فَأ َّأ َأ ْذ َِأ   ٌَأ َُخ اَأ ْذسَأ  َأ ْذ ًَ اِم ، فَأ مِم ْْذ لُخ ظْذ وَأ ةَأ  اْذ َْأ ػْذ َّأ  َقِم دَأ
دَأ بٌن   . َاِم زِم

 

“Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab (yahudi). Jika engkau 

telah sampai kepada mereka serulah mereka agar mengucapkan tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan benar) kecuali Allah dan 

sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah 

menerima hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah 

telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam. 

Jika mereka telah menerima hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada 

mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan 

zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan 

kepada fakir miskin dari mereka. Jika mereka telah menerima hal itu 

darimu, maka jauhilah harta benda mereka yang istimewa dan takutlah 

terhadap doa orang-orang yang terzhalimi, karena tidak ada penghalang 

antara doa tersebut dengan Allah.”
904

  

 

Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil sedikitpun, 

kecuali berdasarkan nash. Sehingga di dalam memungut zakat hendaknya 

mengikuti tuntunan syari‟at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah a. Zakat di dalam Islam mencakup; zakat maal dan zakat fitrah. 

Berikut ini penjelasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
904

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 19. 



  

407

ZAKAT MAAL 
 

 

Allah q mengancam orang-orang yang telah wajib zakat yang tidak 

bersedia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Allah q berfirman; 

 

َلَأ  َْأ  َّأ ُُخ َِم  لِم يْذ فَأ ْذ نُخ  َاُخ هِم ُُخ ىَأ  ِموَأ    َأ  ْْذ لُخ َي  اَ ِم ْذيَأ  َأ ْذ َأ نْذ  َأ ْذ   َأسْذ َأ َأ ُِخ  َأ ْذ ًة  اَأ
مَأ  ْْذ َِم  َأ ْْذ   ِم لُخ ىَأ هَأ   َأ ِم ْْذ َْ ُخ نْذ  َأ ُخ َأ ُِخ َْأ شَأ ٌّر اَأ َّأ اِم  ُُخ  ْذ َأ ثُخ  اَ وَأ 

ِم هِم َ اِم َّأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم 
َّأ َاُخ  ِموَأ  َأ ْذ ِم  ىَأ  َأ ِم ْذ ٌن  َّأ ْلْذ ْْذ لُخ وَأ  . َأؼْذ

 

“Dan kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah 

Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa 

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk 

bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher 

mereka kelak di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan 

(yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian 

kerjakan.”
905

 

 

Harta wajib zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada Hari 

Kiamat akan dirupakan dengan ular yang akan menggigit pemiliknya. 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

عَأ  دَأ ػًة   َأ ْذ َأ  شُخ
مَأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم ْْذ َُخ  َأ َُخ هَأ اُخ ثِّهِم َأ اَأ َُخ هُخ دِّهِم زَأ َأ  َأ لَأنْذ  ُخإَأ ٍُخ  َاُخ هَأ َلًة فَأ يْذ   َأ  هَأ

ْْذ ُخ  َِم ثُخَن  َأ ُخ يْذ  ِمشِم ْذ َأ ْذ
ٌِم َِم  َأؼْذ هَأ َأ ْذ ِْذ ِم لِم مَأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم ثُخَن  َأأْذ ُخ ُخ  ِم ْْذ َُخ  َأ َْ ُخ َُخ زَأ ِم ْذ َأ َأ ىِم  ُخ َأ اَأ

اَأ ثُخَن  َأ َأ  ٌْذ ُخ ًَأ   َأ ًَأ  هَأ اُخ َأ  َأ ىَأ  َأسْذ َأ َأيَ َلَأ } َأ ْْذ لُخ  . اْذ َأ َأ  {  اَ ِم ْذيَأ  َأ ْذ َأ
“Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, 

maka kelak pada Hari Kiamat akan dibuatkan untuknya seekor ular botak 

dengan dua titik hitam di atas kedua matanya yang membelitnya pada Hari 

Kiamat (tersebut), kemudian ular tersebut menangkapnya dengan kedua 

rahangnya dan berkata, “Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.” 

Lalu Nabi a membaca, “Dan janganlah orang-orang bakhil itu 

menyangka...”
906

  

                                                 
905

 QS. Ali „Imran : 180. 
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1338. 
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Harta simpanan yang telah wajib zakat yang tidak dikeluarkan 

zakatnya, maka akan diseterikakan kepada pemiliknya pada Hari Kiamat. 

Allah r juga berfirman; 

 

يْذ  َأ ِم ْذ ِم 
َِأ  فِم ًَأ ْْذ ٌْذ ِم ُخ َلَأ  ُخ َّأ َ  َأ  َّأ اْذ ِم َُأ َأ  ىَأ  اَ  ّْذ ٌِم ُخ نْذ  َّأ اَ ِم ْذيَأ  َأ ْذ ُُخ  ْذ

 فَأ َأشِّهِم
 َاِم

نٍ  مَأ .  ِمؼَأ َأ ٍب  َأاِم ْذ ْْذ نْذ   َأ ُِخ ُُخ َِأ  خِم َأ  ٓ  ِم َْأ ٌَنَأ فَأ ُخ ْذ َِأ ًَأ  ِم خَأ يْذ 
َِأ  فِم لَأ ْذ ٔ ػَأ وَأ  ُخسْذ

نْذ  ُِخ ٌُخْ ُخ خُخ ٌْذ ُخنْذ  َّأ ْْذ  هَأ   ُخ ّْذ ُخ ًْذ ُخ ِم ُخنْذ فَأ ُخ َأ
ٌَأ ْذ ُخنْذ ْلِم َُأ َأ  هَأ   َأ نْذ  ُُخ ْْذ ُخ ُِخ ىَأ  َّأ ُخ ّْذ ٌِم ُخ   َأ ْذ

 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira 

dengan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan (emas dan perak tersebut) 

dalam Neraka jahannam. Lalu diseterikakan dengannya pada dahi mereka, 

lambung mereka, dan punggung mereka. (Kemudian dikatakan kepada 

mereka), “Inilah harta simpanan kalian (yang kalian simpan) untuk diri 

kalian sendiri, maka sekarang rasakanlah (akibat dari) apa yang kalian 

simpan tersebut.”
907

  

 

Binatang ternak yang telah wajib zakat yang tidak dikeluarkan 

zakatnya, maka pada Hari Kiamat binatang tersebut akan dirupakan dalam 

bentuk binatang besar yang akan menginjak dan menanduk pemiliknya. 

Dari Abu Dzar y ia berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

 

  ٍ خُخ يْذ  َأ لَأفَأ هَأ  هِم ّْذ  َأوَأ  زَأ ٍُخ  َأ ََأ  َأ ْذ ُخ اَأ يْذ َلَأ ئِم
َّأ اَ ِم ّْذ  ٍِم  َأ يْذ  ِم َأ ِم

ًَأ ْذ ِم يْذ  َّأ اَ ِم
مَأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم  ْْذ َِأ   َأ يَأ  ِم

ََل  ُخ ِم َِأ  ئِم  َ يْذ زَأ دِّهِم ٌَأنٌن َلَأ  ُخإَأ ّْذ  َأ ّْذ  َأ َأ ٌن  َأ َُخ ئِم ِم ٌن  َأ ىُخ اَأ ْْذ  َأ ُخ
اْذ  َِأ   ُخَلوَأ  خَأ زَأ ًِم ّْذ َُخ  ِم ُخ ُخ ٌْذ َأسُخ َّأ َأ َِأ  

أَأ ْذ َأ فِم ٍُخ  ِم َُخ  َأ َأإُخ ٌَأ وَأ َّأ َأ ْذ ىُخ  ْْذ ظَأنَأ هَأ   َأ ُخ  َأػْذ
يَأ  اٌَ اِم  ٔ  َأ ْذ َ ٔ  ُخ ْذ َأ َُأ  زَأ َلَأ ّْذ َِم  ُخ لَأ ْذ َداْذ ػَأ َُأ   ُخ   ُخ ْذ َأ 

 

”Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya atau demi Dzat yang tidak 

ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Dia atau 

sebagaimana Nabi bersumpah, tidaklah seorang laki-laki yang memiliki 

unta, sapi, atau kambing, yang ia tidak menunaikan hak (zakat)nya, kecuali 

pada Hari Kiamat akan didatangkan untuknya dalam bentuk (binatang 

yang) paling besar dan paling gemuk, (binatang tersebut akan) 

                                                 
907

 QS. At-Taubah : 34 - 35. 
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menginjaknya dengan telapak kakinya, dan menanduknya dengan 

tanduknya, setiap kali yang terakhir melewatinya, maka yang pertama 

dikembalikan kepadanya hingga (selesai) diputuskan (perkara) di antara 

manusia.”
908

 

 

Demikianlah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Pemiliknya 

menyangka bahwa dengan harta tersebut akan mengekalkannya dan 

bermanfaat baginya. Namun ternyata akan menjadi sarana untuk 

menyiksanya, jika tidak ditunaikan zakatnya. 

 

 

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Maal 

Zakat maal diwajibkan atas : 

 

1. Muslim yang merdeka. 

 

2. Memiliki harta yang telah mencapai nishab. Nishab adalah ukuran 

minimal suatu benda yang wajib dizakati. Diriwayatkan dari „Ali y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ىَأ  ّْذ شْذ ُخ
ىَأ اَأ َأ ػِم ْْذ َ ٔ  َأ ُخ َُأ ِم زَأ يْذ فِمي  اَ 

ٌِم اٌن  َأؼْذ ْٔذ لَأ ْذ َأ شَأ اَأ ْذسَأ ػَأ َّأ
ٌَأ  ًة   دِم ْذ

 

“Tidak wajib (zakat) atasmu pada emas hingga (mencapai nishab, yaitu) 

engkau memiliki dua puluh dinar.”
909

 

  

3. Telah melewati satu tahun (haul) hijriyyah. Diriwayatkan dari „Aisyah 

i ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ْ َأ  َِم  اْذسَأ لَأ ْذ ْْذ َأ ػَأ َ ٔ  َأسُخ يْذ هَأ ٍ ، زَأ
 .َلَأ زَأ َأ ةَأ فِم

 

“Tidak wajib zakat pada harta, (kecuali) telah melewati setahun.”
910

  

 
 

 

 

                                                 
908

 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1391, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 987. 
909

 HR. Abu Dawud : 1573. 
910

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 631, Abu Dawud : 1573, dan Ibnu Majah : 1792, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 Shahihul Jami‟ : 7497. 
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Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Zakat harus dikeluarkan atas apa yang anda peroleh di bulan 

Muharam, pada bulan Muharam (tahun berikutnya), yang diperoleh di 

bulan Safar, (dibayarkan) pada bulan Safar (tahun berikutnya), dan apa 

yang anda dapatkan di bulan Rabi‟ul Akhir, pada Rabi‟ul Akhir (tahun 

berikutnya), dan seterusnya.” 

 
Para ulama‟ telah bersepakat atas adanya haul dalam zakat emas dan 

perak serta pada zakat peternakan. Adapun untuk zakat tanaman jika telah 

mencapai nishab, maka dikeluarkan pada saat panen. Dan zakat rikaz 

dikeluarkan pada saat menemukan, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak. 

 

 

Harta-harta yang Wajib Untuk Dizakati 

Harta yang terkena wajib zakat ada lima, yaitu : 

 

1. Emas dan perak (termasuk mata uang) 

2. Pertanian dan buah-buahan 

3. Peternakan (unta, sapi, dan kambing) yang digembalakan 

4. Perdagangan 

5. Rikaz 

Barikut ini perinciannya. 

 

 

1. Zakat emas dan perak 

Diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

،  َأ  نَأ ُِم وْذ َأ ُخ دَأ َأ  َِأ   َأ ْْذ ُخ فَأ ِم ْذ َِأ   اْذسَأ لَأ ْذ زَأ  َأ ػَأ َّأ ٍن  َُأ ًَأ ْذ اَأ َأ هِم اَأ َأ  دِم ْذ ذَأ   َأ  ئِم
ٌَأ  ًة ،  ىَأ دِم ْذ ّْذ شْذ ُخ

ىَأ اَأ َأ ػِم ْْذ َ ٔ  َأ ُخ اٌن زَأ يْذ لَأ ْذ َأ شَأ اَأ ْذسَأ ػَأ ذَأ   َأ ىَأ اَأ َأ َّأ اِم فَأ
ٌَأ  ًة  ىَأ دِم ْذ ّْذ شْذ ُخ

ٌَأ ٍ  فَأوَأ  زَأ دَأ ػِم فُخ دِم ْذ ًِملْذ َِأ   ْْذ ُخ فَأ ِم ْذ َِأ   اْذسَأ لَأ ْذ زَأ  َأ ػَأ َّأ  
ْْذ ُخ  َِم  اْذسَأ لَأ ْذ ْْذ َأ ػَأ َ ٔ  َأسُخ اَأ ْذسَأ فِمي هَأ ٍ  زَأ َأ ةٌن زَأ َّأ  ، اِم َأ  فَأ ِمسِم َأ بِم ذَأ
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“Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah melewati satu tahun, 

maka zakatnya lima dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau 

memiliki dua puluh dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 

setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. 

Dan tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun.”
911

 

 

Kewajiban mengeluarakan zakat emas dan perak terikat dengan dua 

syarat, antara lain : 

 

a. Mencapai nishab 

Nishab Emas adalah dua puluh dinar, sama dengan: 

 85 gram emas (24 karat) 

 97 gram emas (21 karat) 

 113 gram emas (18 karat) 

 

Sedangkan Nishab Perak adalah dua ratus dirham, sama dengan 595 

gram perak.  

 

b. Haul 

Yaitu genap satu tahun dengan hitungan hijriyyah, setelah mencapai 

nishab. Dan nishab harus sempurna dalam setahun penuh. Jika harta kurang 

dari nishab di tengah-tengah haul, atau dijualnya bukan untuk menghindar 

dari kewajiban zakat, maka haulnya terputus. Jika digantinya dengan yang 

sejenis, maka haulnya diteruskan. 

 

Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati sebanyak 2,5 %. 

Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran harga saat dibelinya, 

tetapi zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba 

masa kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
911

 HR. Abu Dawud : 1573. 
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Catatan : 

 Mata uang pada zaman ini, maka hukumnya adalah sama dengan 
hukum emas dan perak. Dikurskan dengan nishab emas. (85 gram 

emas 24 karat). Jika telah mencapai nishab, maka dizakati 2,5 % 

setelah haul. Ini adalah penjelasan dari Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Perhiasan emas yang dipakai hendaknya dikeluarkan zakatnya. Ini 
pendapat madzhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan pendapat ini yang 

dipilih oleh Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz n. 

Diriwayatkan dari „Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya y, 

ia berkata; 

 

يْذ  َأ ِم 
فِم َّأ َِأ ،  ٌَأ ٌن اَأ َِأ   ِم ْذ ؼَأ هَأ َّأ َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ  َأَى  هْذ َأ َأةًة  َأ َأ ِم  اٌَ ِم

َِأ   ٍ ، فَأ َأ  َأ اَأ َُأ يْذ ذَأ َِأ  هِم ْذ َأ َأ ىِم هِم ٌَأ ِم َُأ َأ ؟  َأ اَأ ْذ :   ْذ يَأ زَأ َأ ةَأ  :  َأ ُخؼْذ ِم ْذ
يْذ :  َأ  َأ . َلَأ  َْأ  َأ ْذيِم هِم مَأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم  ِم ْْذ وَأ   َأ ِِم اِم  َاُخ  ِم ِّْهِم َأ اِم  َأىْذ  ُخ َأ  َأ َأ ُخ ُّج

وَأ  ُِخ أَأاْذ َأ ْذ  .ًَأ ٍ ؟ فَأ

 

“Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi a bersama putrinya yang 

mengenakan dua gelang emas ditangannya. Lalu beliau bertanya 

“Apakah engkau mengeluarkan zakat (gelang) ini?” Ia menjawab, 

“Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah engkau suka jika pada hari kiamat 

nanti Allah akan menggelangi(nya) dengan dua gelang api neraka?” 

Lalu wanita tersebut melepaskan kedua gelang tersebut.”
912

   

 

 Apabila seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir permata, 
maka jika memungkinkan dicabut permata tersebut –jika tidak sampai 

merusak cincin.- Namun jika tidak memungkinkan mencabut mutiara 

tersebut, maka memperkirakan berat emas dan mengeluarkan zakatnya 

(ketika telah mencapai nishab dan genap satu tahun). Berkata Syaikh 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam unsur seperti yang 

ditanyakan –yaitu, mengandung berbagai macam campuran permata 

dan batu-batu bernilai tinggi lainnya–, maka si pemilik hendaknya 

mencari tahu akan nilai emas yang bercampur dengan unsur-unsur 

lainnya, dengan bantuan suaminya, walinya atau dengan 

                                                 
912

 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2479 dan Abu Dawud : 1563, lafazh ini miliknya dan sanadnya 

hasan. 
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memperlihatkan kepada orang yang ahli dalam hal itu, jika sulit untuk 

diketahui secara pasti maka cukup dengan memperkirakannya, jika 

emas yang terkandung dalam perhiasan tersebut telah mencapai 

nishab, maka wajib bagi pemiliknya untuk berzakat dari emas itu.”
913

 

 

 Apabila seseorang memiliki emas yang belum mencapai nishab dan 
perak yang belum mencapai nishab, maka tidak wajib untuk 

menggabungkannya dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan 

zakatnya. Hal ini sebagaimana keumumam hadits; 

 

شْذ َأ َأ  اَل َأ َأ ِم  ٍغ  َأ دْذ َأوِم يَأ هُخ َ  ُخ  َأ ْذ َلَأ  ُخ َأ َّأ   ٍ يَأ هُخ َأ َأ ِّهِم غُخ  َأ ْذ وَأ َلَأ  ُخدْذ  .َّأ
 

“Janganlah disatukan yang terpisah dan janganlah dipisahkan yang 

telah menyatu, karena takut membayar zakat.”
914

 

 

 Apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal dunia sementara ia 

belum menunaikan zakat,  maka ahli warisnya harus mengeluarkan 

zakatnya dari harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan 

pembagian warisan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki emas dengan tujuannya adalah untuk 
dipakai, maka wajib dizakati sebesar 2,5% -jika telah mencapai nishab 

dan melalui haul.- Namun jika tujuannya adalah untuk 

diperdagangkan, maka dikenakan zakat perdagangan -jika telah 

mencapai nishab dan melalui haul,- karena ia menjadi barang 

dagangan.  

 Anak kecil atau orang gila yang memiliki harta wajib zakat, maka 

wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu wali (yang mengurus 

keduanya) berkewajiban mengeluarkan harta dari keduanya. Ini adalah 

pendapat jumhur, ini juga pendapat „Umar, „Ali, „Abdullah bin „Umar, 

„Aisyah, dan Jabir bin „Abdillah o. 

 

 Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti; emas dari emas, perak 
dari perak, uang dari uang dan seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali 

jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

                                                 
913

 Fatawa Mar‟ah, 2/42. 
914

 HR. Bukhari Juz 2 : 1382 dan Abu Dawud : 1567, lafazh ini milik keduanya. 
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2. Zakat pertanian dan buah-buahan 

Allah q berfirman; 

 

َو   َأ  هِم َّأ يْذ طَأ ِّهِم َأ اِم هَأ   َأ َأ ْذ ُخنْذ  ْْذ  هِم ًْذ ِم ُخ ْْذ   َأ ٌُخ َِأ   اَ ِم ْذيَأ  هَأ يَأ   َأ ُّج ٌَأ  اَأ ُخنْذ هِم خْذ  َأ ْذ َأ
َأ ْذ ِم    ْلْذ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kalian.”
915

  

 

 

Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya jika 

terpenuhi dua syarat, antara lain : 

 

a. Dapat ditakar 

 
b. Dapat disimpan lama 

Seperti; kacang tanah, kurma kismis, dan yang semisalnya. Ini adalah 

riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad 5. Rasulullah a 

bersabda; 

 

َّأ اَ وْذ ِم  َّأ اَ  ِم ْذ ِم  َّأ اَشؼِم ْذ ِم  ٌْذ َأ ِم  َأ ْذ َأؼَأ ِم  اْذسِم ٍِم  ْلْذ َُأ ِم يْذ 
 . َأاَ  َأ ةُخ فِم

 

“Zakat (pertanian) itu dari keempat (jenis) ini; sya‟ir, gandum, anggur 

kering (kismis), dan kurma.”
916

  

 

Nishab Pertanian dan buah-buahan adalah lima wasaq yaitu sama 

dengan 300 sha‟ nabawi, yaitu kurang lebih setara dengan 647 kg gandum. 

Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ٍد  ّْذ سِم ذَأ وْذ ىَأ  َأ ّْذ وَأ  دُخ اَأ ْذسَأ فِم ْذ َّأ ٍق  َأ َأ َأ ٌن  ّْذ ُخ وْذ َأ ِم  َأ ىَأ  َأ ّْذ وَأ  دُخ اَأ ْذسَأ فِم ْذ
َّأ ٍ   َأ َأ َأ ٌن  سِم  َأ وْذ ىَأ  َأ ّْذ وَأ  دُخ اَأ ْذسَأ فِم ْذ َّأ   َأ َأ َأ ٌن 

 

                                                 
915

 QS. Al-Baqarah : 267. 
916

 HR. Thabrani dan Hakim. Hadits ini derajatnya Shahih lighairihi menurut Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 879. 
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”Tidak wajib zakat (hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq. Tidak 

wajib zakat (unta) yang kurang dari lima ekor. Dan tidak wajib zakat yang 

kurang dari lima uqiyah.”
917

 

 

Tidak disyaratkan haul pada zakat pertanian dan buah-buahan tetapi 

dikeluarkan saat panen. ini merupakan kesepakatan para ulama‟. 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

َْأ  ُُخ َّأ اٌَ ْذ َأ  َّأ ّشَأ ٍا  ؼْذ ُخ َّأ َأ ْذ َأ هَأ شَأ ٍا  ّْذ ؼْذ ُخ ٌَ ٍا هَأ أَأ خَأ ًْذشَأ يْذ  َأ
عَأ   اَ ِم َّأ اَ  ْذ

ًِة  َه ىَأ هُخ َأشَأ  ِم َّأ ا ُّج ىَأ  ْْذ َّأ اَ  ْذ ُخ َُخ  ذَأ   هُخ ْذ َألِم ًة   ُخ ُخلُخ ٍِم ئِم يْذ ثَأوَأ ِم ْْذ  هِم ٍَ  ُخلُخ َّأ َأ ْذ َأ هُخ َأشَأ  ِم
مَأ  ْْذ َُخ  َأ  َ ْْذ  زَأ َّأ  ُخ وَأ َأ  يَأ   َأثْذ فِم ْذ َُخ َلَأ  ُخسِم ُّج  اْذوُخ ْذ ِم ًَ ْْذ  ئِم فُخ َلَأ  ُخ ْذ ِم َّأ ٍِم  لَأ دِم  زَأ

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) jika 

telah berbuah, dan tunaikanlah hak (zakat)nya pada hari memanennya dan 

janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan.”
918

  

 

Jika telah mencapai nishab, maka dikeluarkan; 

a. Sepersepuluh (10%), untuk yang diairi tanpa biaya, seperti; pengairan 

dari air hujan, mata air dan yang sejenisnya. 

b. Seperduapuluh (5%), untuk yang diairi dengan biaya, seperti; pengairan 

dengan air sumur yang dikeluarkan dengan alat, dan yang sejenisnya. 

Ini merupakan ijma‟ ulama. Berdasarkan hadits  Ibnu ‟Umar p, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

رِم  يَأ  ِم اٌَ ْذ
هَأ   ُخ ِم َّأ شْذ ُخ  ؼُخ ثَأ ِم ً   اْذ ّْذ  َأ ىَأ ػَأ ىُخ  َأ ْْذ ؼُخ ُخ َّأ اْذ وَأ   َأ َأ ِم  اَ وَأ اُخ   ْذ

فِم
شْذ ِم  ؼُخ فُخ  اْذ  ًِملْذ

”Apa yang disirami oleh langit dan mata air atau yang menyerap air 

sendiri, (maka zakatnya adalah) sepersepuluh. Dan apa yang disirami oleh 

alat, (maka zakatnya adalah seperdua puluh.”
919

  

                                                 
917

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 979, lafazh ini miliknya. 
918

 QS. Al-An‟am : 141. 
919

 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya dan  Muslim Juz 2 : 981. 
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Catatan : 

 Hasil pertanian harus dikurangi dengan; ongkos pengerjaan lahan 
pertanian, biaya-biaya, dan hutang terlebih dahulu. Setelah itu 

dikeluarkan zakat dari sisanya, jika masih mencapai nishab. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

”Mula-mula ia melunasi hutang-hutangnya, kemudian mengeluarakan 

zakat dari yang tersisa.” 

 

Ibnu ‟Abbas p berkata; 

”Ia melunasi hutang yang digunakan untuk membiayai buah-

buahannya, lalu ia mengeluarkan zakat dari yang tersisa.”
920

 

 

Sehingga misalnya seseorang mendapatkan hasil panen dua puluh 

wasaq, dan pada saat itu ia memiliki hutang yang nilainya sebanding 

dengan tujuh belas wasaq, maka ia melunasi hutangnya terlebih 

dahulu dan yang masih tersisa adalah tiga wasaq. Jadi ia tidak wajib 

membayar zakat, karena jumlahnya di bawah nishab. 

 

 Waktu wajib zakat pada biji-bijian adalah jika telah mengeras dan 

buah-buahan mulai matang yaitu memerah atau menguning. Jika 

pemiliknya setelah itu menjualnya, maka zakatnya tetap wajib baginya 

bukan atas pembelinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki kebun yang sebagian hasil kebunnya 
dipanen lebih cepat sebagian yang lainnya, maka harus 

menggabungkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya untuk 

menyempurnakan nishab, yaitu jika dipanen pada tahun yang sama. 

Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

 Tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan –yang tidak 
dapat ditakar dan tidak dapat disimpan lam,- kecuali jika disiapkan 

untuk perniagaan, maka zakatnya adalah seperempat puluh (2,5%) 

dengan syarat mencapai nishab dan melewati masa haul (yaitu 

termasuk dalam zakat perdagangan). 

 

 

 

                                                 
920

 Al-Amwal, 509 
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 Perhitungan untuk kebun sewaan, adalah : 

 

 Zakat sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh (20%) wajib atas 

penyewa tanah atau kebun, bukan pemiliknya, pada semua yang 

dihasilkan oleh kebun pertanian dan buah-buahan yang ditakar 

dan dapat disimpan lama.  

 Pemilik tanah menanggung zakat dari hasil persewaan jika 

mencapai nishab (85 gram emas) dan melewati masa haul sejak 

tanggal akad sewa-menyewa, dan zakatnya adalah 2,5%  (yaitu 

termasuk dalam zakat perdagangan).  

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa unsur pelanggaran dan 
kelalaian dari pemilik, maka gugurlah kewajiban zakat atasnya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang memanen madu dari usahanya atau dari pohon-pohon 
dan gunung-gunung liar (bukan untuk diperdagangkan), maka 

zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dan nishabnya adalah 62 kg. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti; gandum dari gandum, 

kurma dari kurma, dan seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali jika 

ada kebutuhan dan kemaslahatan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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3. Zakat peternakan 

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis; unta, sapi, dan 

kambing/domba. Wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi tiga syarat, 

antara lain : 

 

a. Mencapai Nishab 

 

b. Haul 

 

c. Merupakan binatang ternak yang digembala 

Artinya hewan ternak tersebut digembalakan selama setahun lebih, 

dengan mencari makan sendiri, dibiarkan dipadang rumput (tidak diberi 

makan secara khusus). Sebagaimana diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, 

dari bapaknya, dari kakeknya y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ىٍ  ْْذ ٌْذ ُخ اَأ ُخ يَأ  ِم يْذ  َأ ْذ َأؼِم ْذ
ِم  َأ اِموَأ ِم ئِم ِمٍ  فِم يْذ  ُخ ِّه

 فِم

 

”Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, 

zakatnya adalah bintu labun (seekor anak unta betina yang umurnya 

memasuki tahun ketiga).”
921

  

 

Jika yang dominan adalah diberi makan di dalam kandang, maka tidak 

terkena zakat peternakan. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin 

Baz 5; 

”Jika ternak itu dari unta, sapi, dan kambing tidak dilepas sepanjang tahun 

atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya, karena Nabi 

a mensyaratkan harus dilepas (dibiarkan di padang rumput). Maka jika 

pemiliknya memberinya di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau 

setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya, kecuali untuk 

diperdagangkan.”
922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
921

 HR. Abu Dawud : 1575. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 4265. 
922

 Tuhfatul Ikhwan. 
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Adapun nishab dari masing-masing ternak tersebut adalah : 

 

1. Nishab unta 

Unta mulai wajib dizakati jika telah mencapai 5 ekor. Diriwayatkan 

dari Abu Said Al-Khudri y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ٍد  َأ َأ َأ ٌن  ّْذ سِم ذَأ وْذ ىَأ  َأ ّْذ وَأ  دُخ اَأ ْذسَأ فِم ْذ  َّأ
 

”Tidak wajib zakat (unta) yang kurang dari lima ekor.”
923

 

 

Bilangan unta yang wajib dizakati 

Dari Anas y bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y menulis surat 

kepadanya; 

 

نِم  يِم  اَ زِم ْذ وَأ   اَ زْذ
نِم  َاِم ٍِم  ، ِم ْذ ْ ُخ  َاِم َُأ ِم َِأ   َأ ُخ ضَأ ي فَأ َأ

 فَأ ِم ْذ َأ ُخ  اَل َأ َأ ِم  اَ ِم
َُخ  اَأ ْْذ َِأ   َأ ُخ ي  َأهَأ َأ  َاُخ  ِم

َّأ اَ ِم  ، يَأ وِم ْذ لِم لَأٔ  اْذوُخ ْذ َلنَأ ػَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ ...  َأ
ذَأ   اِم ٍس شَأ ةٌن، فَأ وْذ ِم  َأ ٌَأنُخ فِمي  ُخ ِّه غَأ َِأ   اْذ ًَأ ّْذ ِم ِم ِم فَأوَأ  دُخ يَأ  إلْذ شْذ ِم ْذيَأ هِم ػِم َّأ يْذ  َأ ْذ َأٍغ 

فِم
ثَأٔ  ًْذ ٌْذ ُخ هَأ َأ ٍ   ُخ َِأ   ِم يَأ فَأ ِم ْذ ثِم ْذ ثَأ َأ َّأ ٍس  وْذ اَأٔ  َأ شْذ ِم ْذيَأ ئِم ػِم َّأ وْذ ًة    َألَأغَأ ْذ  َأ
ٍس  وْذ اَأٔ  َأ يَأ ئِم ثِم ْذ ثَأ َأ َّأ    ً ذَأ   َألَأغَأ ْذ  ِم اِم ٍ  فَأ ٍى ذَأ َأ ْْذ ىْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ فَأ  ْذيُخ اَأ ُخ اِم فَأ

يَأ  اَأٔ  ِم ِّهِم ْذ يَأ ئِم َّأ َأ ْذ َأؼِم ْذ    ً ذَأ   َألَأغَأ ْذ  ِم اِم ثَأٔ، فَأ ًْذ ٍى  ُخ ْْذ ٌْذ ُخ اَأ ُخ َِأ   ِم يَأ فَأ ِم ْذ َّأ َأ ْذ َأؼِم ْذ
ٍس  وْذ اَأٔ  َأ يَأ ئِم َّأ ِم ِّهِم ْذ ةًة  َّأ زِم َأ ذَأ   َألَأغَأ ْذ  اِم وَأ ِم فَأ ّْذ َأ ُخ  اْذدَأ َ  ٌن طَأ ُخ

َِأ  زِم فَأ ِم ْذ
ٌْذ َأ   َِأ   ِم يَأ فَأ ِم ْذ ؼِم ْذ اَأٔ  ِم ْذ يَأ ئِم ؼِم ْذ َّأ َأ ْذ    ً ذَأ   َألَأغَأ ْذ  ِم اِم ػَأ ٌن فَأ َِأ  خَأ َأ يَأ فَأ ِم ْذ ؼِم ْذ َّأ َأ ْذ
َ  َأ ىِم  َِأ  زِم هِم اَأٍ  فَأ ِم ْذ َّأ شْذ ِم ْذيَأ  اَأٔ ػِم يَأ ئِم ؼِم ْذ َّأ ِم ْذ  ٓ زْذ َأ ذَأ   َألَأغَأ ْذ ئِم اِم ٍى، فَأ ْْذ اَأ ُخ

ٌْذ ُخ  يَأ  ِم ِم  َأ ْذ َأؼِم ْذ ي  ُخ ِّه هِم اَأٍ  فَأ ِم َّأ شْذ ِم ْذيَأ  لَأٔ ػِم ذَأ  زَأ دَأاْذ ػَأ اِم ، فَأ وَأ ِم ّْذ َأ َأ   اْذدَأ طَأ ُخ
ِم ِم ِم  يَأ  إلْذ ََل  َأ ْذ َأغٌن هِم َُخ ئِم ؼَأ يْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ هَأ هَأ َّأ َ  ٌن،  يَأ زِم وْذ ِم ْذ ِم  َأ يْذ  ُخ ِّه

فِم َّأ اَأ ُخٍْى، 
َِأ  ََل  َأىْذ  َأشَأ اَأ  َأ ُّج َِأ   َأ َأ َأ ٌن ئِم لَأ ْذسَأ فِم ْذ  فَأ
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 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 979, lafazh ini miliknya. 
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”Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah a 

atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas Rasul-Nya ... Pada 

setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan seekor kambing, yaitu 

setiap kelipatan 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 

hingga 35 ekor unta, zakatnya berupa bintu makhad, jika tidak ada (bintu 

makhad), maka berupa ibnu labun. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, 
zakatnya berupa bintu labun. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, 

zakatnya berupa hiqqah dan dapat dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 

hingga 75 ekor unta, zakatnya berupa jadz‟ah. Jika mencapai 76 hingga 90 

ekor unta, zakatnya 2 ekor bintu labun. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor 

unta, zakatnya berupa 2 ekor hiqqah. Jika telah melebihi 120 ekor unta, 

maka setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labun dan setiap 50 ekor 

zakatnya seekor hiqqah. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib 

atasnya zakat, kecuali jika pemiliknya menginginkan.”
924

 

 

 

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan unta yang wajib 

dizakati adalah : 

 

JUMLAH ZAKAT 

5 - 9 ekor 1 ekor Kambing 

10 - 14 ekor 2 ekor Kambing 

15 - 19 ekor 3 ekor Kambing 

20 - 24 ekor 4 ekor Kambing 

25 - 35 ekor 1 ekor Bintu Makhad  

36 - 45 ekor 1 ekor Bintu Labun 

46 - 60 ekor 1 ekor Hiqqah 

61 - 75 ekor 1 ekor Jadz‟ah 

76 - 90 ekor 2 ekor Bintu Labun 

91 - 120 ekor 2 ekor Hiqqah 

121 - 129 ekor 3 ekor Bintu Labun 

130 - 139 ekor 1 ekor Hiqqah + 2 ekor Bintu Labun 

140 - 149 ekor 2 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun 

150 - 159 ekor 3 ekor Hiqqah 

160 - 169 ekor 4 ekor Bintu Labun 

170 - 179 ekor 3 ekor Bintu Labun + 1 ekor Hiqqah 

180 - 189 ekor 2 ekor Bintu Labun + 2 ekor Hiqqah 

190 - 199 ekor 3 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun 

200 - 209 ekor 4 ekor Hiqqah / 5 ekor Bintu Labun 

209 ekor lebih 
Untuk setiap 40 ekor : 1 Bintu Labun,  

dan Setiap 50 ekor : 1 Hiqqah 
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1567. 
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Keterangan : 

 

 Bintu Makhad : Unta betina yang berumur 1 tahun 

 Bintu Labun    : Unta betina yang berumur 2 tahun 

 Hiqqah       : Unta betina yang berumur 3 tahun 

 Jadz‟ah       : Unta betina yang berumur 4 tahun 

 

Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan zakat 

jadz‟ah, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki hiqqah, maka ia 

boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing, atau 20 dirham (kisaran 

harga 2 ekor kambing). Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan 

hiqqah, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki jadz‟ah, maka ia 

boleh mengeluarkannya dan petugas zakat memberinya 20 dirham atau 2 

ekor kambing (kisaran harga 2 ekor kambing). Hal ini berlaku khusus untuk 

zakat unta. Berdasarkan hadits dari Anas y bahwasanya Abu Bakar y 

telah menulis surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang telah 

diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, di antara isi surat tersebut; 

 

ػَأ ٌن  ٍُخ خَأ َأ ٌْذ َأ اَأ ْذ َأ ْذ ػِم َّأ ػَأ ِم  ِم ِم ِم  َأ َأ َأ ُخ  اْذدَأ َأ يَأ  إلْذ ٍُخ هِم ٌْذ َأ يْذ  َألَأغَأ ْذ ػِم هَأ َّأ
ىِم   ْذ َأ ْذ َأ َأ َأ   يِم ئِم َِأ  شَأ  َأ ْذ ؼَأ ؼَأ ُخ هَأ َّأ َأدْذ َ  ُخ، 

َُخ  اْذسِم ٌْذ َِأ   ُخ ْذ َأ ُخ هِم ًَ اِم َ  ٌن، فَأ ٍُخ زِم ٌْذ َأ ػِم َّأ
ٍُخ  ٌْذ َأ اَأ ْذ َأ ْذ ػِم َّأ َ  ِم  ٍُخ  َأ َأ َأ ُخ  اْذسِم ٌْذ َأ يْذ  َألَأغَأ ْذ ػِم هَأ َّأ وًة ،  َُأ شْذ ِم ْذيَأ دِم ْذ ّْذ ػِم ،  َأ َُخ اَأ
َل ِّهِم ُخ  َِم  اْذوُخ َّأ ُخؼْذ ِم ْذ ػَأ ُخ،  َُخ  اْذدَأ َأ ٌْذ َِأ   ُخ ْذ َأ ُخ هِم ًَ اِم ػَأ ُخ، فَأ ٍُخ  اْذدَأ َأ ٌْذ َأ ػِم َّأ َ  ُخ،   اْذسِم

يِم  ّْذ شَأ  َأ ْذ وًة   َأ َُأ شْذ ِم ْذيَأ دِم ْذ  ػِم

 

”Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan zakat jadz‟ah, 

padahal ia tidak memiliki jadz‟ah namun ia memiliki hiqqah, maka diterima 

darinya hiqqah tersebut ditambah dengan 2 ekor kambing jika ia tidak 

keberatan, atau (ditambah dengan) 20 dirham. Barangsiapa yang sudah 

wajib mengeluarkan hiqqah, padahal ia tidak memiliki hiqqah namun ia 
memiliki jadz‟ah, maka diterima darinya jadz‟ah tersebut dan pengumpul 

zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing.”
925
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1385, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1800. 
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Dikecualikan dalam kaidah di atas, jika seorang diwajibkan untuk 

mengeluarkan bintu makhadh dan ia tidak memilikinya tetapi ia memiliki 

ibnu labun, maka ibnu labun tersebut sudah cukup, tanpa harus menambah. 

Dasarnya adalah hadits Anas y juga dalam surat Abu Bakar y tentang 

perintah zakat Nabi a, yang di dalamnya disebutkan; 

 

َُخ  ُخ ْذ َأ ُخ  ًَ اِم ٍى فِم ْْذ ٍُخ  ْذيُخ اَأ ُخ ٌْذ َأ ػِم َّأ َِأ   ِِم خْذ َّأ لَأٔ  ٌْذ ُخ هَأ َأ ٍ  ػَأ ٍُخ  ِم ٌْذ َأ ىْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ ػِم اِم فَأ
اٌن  يْذ َُخ شَأ ؼَأ اَأ ْذسَأ هَأ َّأ َُخ  ٌْذ  هِم

”Jika ia tidak memiliki bintu makhadh dihadapannya, sementara ia memiliki 

ibnu labun, maka ibnu labun tersebut diterima darinya tanpa ada 

tambahan.”
926

 

  

2. Nishab sapi 

Sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 ekor. Diriwayatkan 

dari Mu‟adz bin Jabal y; 

 

ِم  يْذ  ُخ ِّه ٍُخ  َأىْذ  َأأْذ ُخ َأ هِم أَأهَأ َأ ، فَأ يِم اَأٔ  اْذ َأوَأ َُخ ئِم ثَأ َلنَأ  َأؼَأ َّأ َأ  
َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ  َأَى  اٌَ ِم

ٌَ ًة  يَأ هُخ ِم ِم  َأ ْذ َأؼِم ْذ يْذ  ُخ ِّه هِم َّأ  ، ؼَأ ًة ّْذ  َأ ِم ْذ ؼًة   َأ ةًة  َأ ِم ْذ يَأ  َأ َأ َأ  ْذ
ثِم  ثَأ َأ

”Bahwa Nabi a pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau 

memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor tabii‟ 

atau tabii‟ah, dan setiap 40 ekor sapi, seekor musinnah.”
927

 

 

Bilangan sapi yang wajib dizakati 

Bilangan sapi yang wajib dizakati adalah : 

 
JUMLAH ZAKAT 

30 - 39 ekor Tabii‟ atau Tabii'ah 

40 - 59 ekor Musinnah 

60 - 69 ekor 2 ekor Tabii' 

70 - 79 ekor 1 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah 

80 - 89 ekor 2 ekor Musinnah 

90 - 99 ekor 3 ekor Tabii‟ 

100 - 109 ekor 2 ekor Tabii‟ + 1 ekor Musinnah 

109 ekor lebih 
Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 ekor Tabii‟,  

dan setiap 40 ekor dikeluarkan 1 ekor Musinnah 

 

                                                 
926

 HR. Bukhari Juz 2 : 1380, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i Juz 5 : 2447. 
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 623, Abu Dawud : 1576, lafah ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1803. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 795. 



  

423

Keterangan : 

 

 Tabii‟ atau Tabii‟ah : Sapi yang berumur 1 tahun 

 (jantan atau betina) 

 Musinnah              : Sapi betina yang berumur 2 tahun 

 

Apabila jumlahnya telah mencapai 120 ekor, maka boleh 

mengeluarkan 4 ekor tabi‟ah atau 3 ekor musinnah. Bilangan ini mencakup 

kerbau dan sapi. Karena berdasarkan ijma‟ ulama‟ kerbau termasuk jenis 

sapi, maka kerbau digolongkan ke dalam jenis sapi. Ini adalah pendapat Abu 

Malik Kamal 2. 

 

 

3. Nishab kambing 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa kambing itu mencakup domba dan 

biri-biri. Satu sama lain  digabungkan, karena keduanya dianggap jenis yang 

sama. Kambing mulai wajib dizakati jika telah mencapai 40 ekor. 

Diriwayatkan dari Anas y, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y menulis surat 

kepadanya; 

 

هِم اَأ ِم شَأ ٍة  َّأ شْذ ِم ْذيَأ  اَأٔ ػِم يَأ ئِم ًَأ ْذ  َأ ْذ َأؼِم ْذ ذَأ   َأ  َِأ  ئِم ٌَأنِم  َأ اِموَأ ِم غَأ يْذ  َأ َأ َأ ِم  اْذ
فِم َّأ

ذَأ   اِم ، فَأ َِأ  شَأ  َأ ىِم يِم فَأ ِم ْذ اَأٔ هِم اَأ َأ ْذ هِم اَأٍ  ئِم َّأ شْذ ِم ْذيَأ  لَأٔ ػِم ذَأ  زَأ دَأاْذ ػَأ اِم شَأ ةٌن، فَأ
لَأٔ  ذَأ  زَأ دَأاْذ ػَأ اِم ٍٍ فَأ ثُخ شِم َأ  َِأ  ثَأ َأ ثِموِم اَأٍ  فَأ ِم ْذ اَأٔ ثَأ َأ يِم ئِم لَأٔ هِم اَأ َأ ْذ زَأ دَأاْذ ػَأ
يْذ  ًَأ  ِملَأ ًة هِم ًَأ ْذ  َأ اِموَأ ُخ  اَ خُخ ِم  ذَأ   َأ  اِم ِم هِم اَأٍ  شَأ ةٌن، فَأ يْذ  ُخ ِّه

ثِموِم اَأٍ  فَأ ِم ثَأ َأ
َِأ  ََل  َأىْذ  َأشَأ اَأ  َأ ُّج َِأ   َأ َأ َأ ٌن، ئِم لَأ ْذسَأ فِم ْذ ةًة فَأ َّأ زِم َأ يَأ شَأ ٍة شَأ ةًة   .  َأ ْذ َأؼِم ْذ

 

“Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 

hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 

hingga 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 

hingga 300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor 

kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlah 

kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka 

tidak wajib zakat atasnya, kecuali jika pemiliknya menginginkan.”
928
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1375. 
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Bilangan kambing yang wajib dizakati 
Bilangan kambing yang wajib dizakati adalah : 

 

JUMLAH ZAKAT 

40 - 120 ekor 1 ekor kambing 

121- 200 ekor 2 ekor kambing 

201 - 300 ekor 3 ekor kambing 

301 - 400 ekor 4 ekor kambing 

401 - 500 ekor 5 ekor kambing 

500 ekor lebih 
Untuk setiap 100 ekor kambing 

dikeluarkan 1 ekor 

 

Zakat kambing umurnya adalah 1 tahun, dan untuk domba/biri-biri dan 

diterima zakatnya meskipun berumur enam bulan. Sedangkan untuk 

kambing biasa umurnya adalah dua tahun, dan diterima zakatnya meskipun 

berumur satu tahun. 

 

 

Catatan : 

 Jumlah antara dua kewajiban tersebut dinamakan waqash, dan tidak 
wajib zakat padanya. Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Bakar 

Jabir Al-Jazairi 2. 

 

 Hewan yang masih menyusu tidak diambil sebagai zakat, dan tidak 
diperhitungkan dalam nishab. Disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah y; 

 

غِم  يْذ  َأ ضِم َلنَأ  َأىْذ َلَأ  َأأْذ ُخ َأ هِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ِم  َاِم ِْذ ِم  َأ ُخ يْذ ػَأ

فِم
 اَأ َأيٍ 

 

”Pada masa Nabi a tidak diambil (sebagai zakat) hewan yang masih 

menyusu.”
929

  

 

 Tidak diambil zakat kecuali betina. Jantan tidak diterima, kecuali pada 
zakat sapi dan 1 ekor unta jantan umur 2 tahun (ibnu labun) atau umur 

3 tahun atau umur 4 tahun sebagai ganti unta betina umur 1 tahun 

(bintu makhad). Atau diterima jika seluruh ternaknya berkelamin 

jantan. 
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 HR. Abu Dawud : 1579, hadits Hasan. 
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 Amil zakat tidak boleh mengambil harta-harta yang terbaik, yang 
bunting, pejantan, yang menyusui anaknya, dan yang gemuk, yang 

diambil adalah yang pertengahan. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, 

bahwasanya Rasulullah a ketika mengutus Mu‟adz y ke Yaman, 

beliau bersabda; 

 

نْذ  ِِم َْأ اِم َّأ  َأ َأ اِمنَأ   َأهْذ اِم َ اَأ   فَأ

 

”Dan janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang terbaik 

(sebagai zakat).”
930

  

 

 Apabila bercampur/berserikat dua harta atau lebih dari orang-orang 

yang wajib zakat dan tidak bisa dibedakan antara harta salah seorang 

di antara mereka dengan yang lainnya. Tidak dapat dibedakan dalam 

enam hal berikut; Tempat gembalaan, kandang, tempat minum, tempat 

memerah susu, pejantan, dan pengembala. Maka mereka berdua 

mengeluarkan satu zakat saja, jika telah wajib atas mereka berdua 

mengeluarkan zakat.  

 

Serikat terkadang meringankan kedua belah pihak yang bersekutu. 

Misalnya, masing-masing pihak memiliki 40 ekor kambing. Jika harta 

keduanya digabung menjadi 80 ekor, maka keduanya wajib 

mengeluarkan 1 ekor kambing saja. Berbeda halnya jika mereka tidak 

berserikat, maka masing-masing mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. 

 

Terkadang serikat juga memberatkan kedua belah pihak. Misalnya, 

kedua belah pihak memiliki 40 ekor kambing, maka wajib bagi 

keduanya mengeluarkan 1 ekor kambing. Berbeda halnya jika harta 

tersebut dipisah, maka tidak ada kewajiban zakat atas masing-masing 

pihak. 
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 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425 dan Muslim Juz 1 : 19, lafazh ini milik 

keduanya. 
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Oleh karena itu Rasulullah a melarang dua orang yang berserikat 

sebagai siasat untuk menghindari kewajiban zakat dan untuk 

meringankannya. Dari Anas y bahwasanya Abu Bakar y telah 

menulis surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang telah 

diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, yang di antaranya berbunyi; 

 

شْذ َأ َأ  اَل َأ َأ ِم  ٍغ  َأ دْذ َأوِم يَأ هُخ َ  ُخ  َأ ْذ َلَأ  ُخ َأ َّأ   ٍ يَأ هُخ َأ َأ ِّهِم غُخ  َأ ْذ وَأ َلَأ  ُخدْذ  .َّأ
 

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah 

menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat.”
931

 

 

 

 Apabila hewan ternak tidak digembalakan (diberi makan secara 
khusus), tetapi dipersiapkan untuk diperdagangkan dan telah mencapai 

nishab serta telah melewati haul, maka ia termasuk dalam zakat 

perdagangan. 

 

 

4. Zakat perdagangan 

Menurut jumhur ulama‟ wajib mengeluarkan zakat perdagangan, 

bahkan sebagian dari mereka menuturkan, hal ini adalah ijma‟ sahabat dan 

tabi‟in. Telah diriwayatkan dengan shahih dari „Umar, Ibnu „Umar, Ibnu 

„Abbas, „Umar bin „Abdul „Aziz, dan sekelompok ulama‟ salaf o, bahwa 

barang dagangan wajib dizakati, dan ini juga merupakan pendapat imam 

yang empat. Sebagaimana firman Allah q; 

 

َو   َأ  هِم َّأ يْذ طَأ ِّهِم َأ اِم هَأ   َأ َأ ْذ ُخنْذ  ْْذ  هِم ًْذ ِم ُخ ْْذ   َأ ٌُخ َِأ   اَ ِم ْذيَأ  هَأ يَأ   َأ ُّج ٌَأ  اَأ ُخنْذ هِم خْذ  َأ ْذ َأ
َأ ْذ ِم    ْلْذ

 

”Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kalian.”
932

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
931

 HR. Bukhari Juz 2 : 1382 dan Abu Dawud : 1567, lafazh ini milik keduanya. 
932

 QS. Al-Baqarah : 267. 
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Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan terikat dengan dua 

syarat, antara lain : 

 

a. Mencapai Nishab 

Nishab perdagangan adalah sama dengan nishab emas, yaitu 85 gram 

emas (24 karat).  

 

b. Haul 

Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati 2,5 %. 

Dihitungnya nishab pada harta perdagangan adalah pada awal dan akhir 

haul, bukan ditengahnya. Ini pendapat madzhab Abu Hanifah 5. 

Perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu : 

 

a. Jual-beli 

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, maka pendagang 

harus menggabungkan semua hartanya, harta tersebut mencakup modal 

(bahan baku), keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan, dan piutang 

yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya dikurangi dengan jumlah 

tanggungan hutang yang wajib ia keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan 

zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 2,5% (jika telah mencapai 

nishab dan haul) yang disesuaikan dengan harga ketika ia mengeluarkan 

zakat, bukan harga ketika ia membeli barang tersebut. Inilah pendapat 

Jumhur ulama‟. 

 

b. Sewa-menyewa 

Apabila jenis perdagangannya merupakan sewa-menyewa, maka yang 

dihitung adalah pada hasil sewa yang dimulai dari akad, digabung dengan 

simpanan, dan pembayaran yang diharapkan. jika telah mencapai nishab (85 

gram emas) dan melalui masa haul, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 

2,5%. Berkata Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman Al-Jibrin 5; 

”Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan, tidak 

ada zakat pada harganya, adapun zakatnya adalah pada hasil 

penyewaannya.”
933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
933

 Fatawa Al-Lu‟lul Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, 140-141. 
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Catatan : 

 Barang-barang yang diperhitungkan dalam zakat perdagangan bukan 
termasuk barang yang wajib dikeluarkan zakatnya pada asalnya, 

seperti; hewan ternak (yang tidak digembalakan), emas dan perak 

(yang belum mencapai nishab), dan sejenisnya. Karena tidak 

berkumpul dua zakat, menurut ijma‟. 

 

 Peralatan yang digunakan dalam perdagangan tidak masuk dalam 

perhitungan zakat, karena bukan untuk diperdagangkan. 

 

 Harta yang hanya dimiliki dan digunakan tidak terkena zakat, seperti; 
tempat tinggal, kendaraan, pakaian, perabot rumah, dan semisalnya. 

Berdasarkan keumumam hadits dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

َِم  َأ َأ َأ ٌن  َلَأ فَأ َأ ِم َّأ  
ٍِم يْذ ػَأ ْذ ِم

لِمنِم فِم لَأٔ  اْذوُخ ْذ  اَأ ْذسَأ ػَأ

”Tidak wajib atas muslim, zakat pada hamba sahayanya dan 

kudanya.”
934

  

 

 Zakat boleh dikeluarkan dari barang dagangan itu sendiri atau 
harganya, tergantung kemaslahatan orang yang menerima zakat. Ini 

adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

5. Zakat rikaz 

Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah, lalu 

ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras dan tanpa biaya, baik itu sedikit 

atau banyak. Pada harta rikaz tidak ada nishab dan tanpa menunggu haul. 

Sehingga ketika menemukannya, maka harus segera dikeluarkan zakatnya. 

Berkata Imam Nawawi 5; 

”Secara ijma‟ (kesepakatan ulama‟) tidak ada syarat harus menunggu haul 

(setahun) di dalam harta rikaz.” 

 

Zakat harta rikaz adalah sebesar 20%. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

ي  ا ِّهِم َأ زِم 
فِم سُخ : َّأ وُخ   َأاْذ ُخ

 

”Zakat rikaz adalah seperlima (20%).”
935

  

                                                 
934

 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1395 dan Muslim Juz 2 : 982, lafazh ini miliknya. 
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Banyak para ulama‟ yang berpendapat bahwa pembagian harta rikaz 

seperti pembagian fai‟,
936

 yaitu untuk kemaslahatan umum, bukan 

dikhususkan untuk delapan golongan. Dan ini adalah pendapat Abu 

Hanifah, Malik, sebuah riwayat dari Ahmad yang dishahihkan oleh Ibnu 

Qadamah 5. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih 

Alu Bassam 5 dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

Catatan : 

 Barang tambang dan yang semisalnya juga dikenakan zakat. Jika telah 
mencapai nishab 85 gram emas (24 karat) dan haulnya, maka zakatnya 

adalah sebesar seperempat puluh (2,5%) dari harganya atau dari 

barangnya, jika  berharga seperti emas dan perak. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. 

 

 Apabila seorang menemukan harta yang terpendam dan ia yakin 

bahwa harta tersebut adalah harta simpanan pada masa Islam –bukan 

pada masa jahiliyyah,- maka harta tersebut disebut luqathah (barang 

temuan), maka wajib diumumkan dan itu bukan termasuk rikaz.  
 

 

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal 

Allah q berfirman; 

 

ًَوَأ  َِأ  ئِم لَأ ْذ يَأ ػَأ لِم ْذ ؼَأ هِم َّأ اْذ يِم  َّأ اْذوَأ َأ  ِم ْذ  
لْذ ُخ َأ َأ اِم

نْذ   اَل َأ َأ اُخ اِم ُِخ ْْذ ُخ اَ َأ ِم  ُخلُخ إَأ وُخ َّأ اْذ
فِمي  َأ ِم ْذ ِم  َّأ يَأ  هِم ْذ غَأ  ِم َّأ اْذ ي  ا ِّهِم َأ بِم 

فِم يَأ  َاِم  َّأ َّأ  ْذيِم  اَ  ِم ْذ ِم فَأ ِم ْذ َأ ًة هِم  
 َاِم

نٌن  لِم ْذ نٌن  َّأ َاُخ ػَأ  . زَأ ِم ْذ

 

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk; orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk 

jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.”
937

 

  

                                                                                                                            
935

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1428 dan Muslim Juz 3 : 1710, lafazh ini milik 

keduanya. 
936

 Harta rampasan perang tanpa perlawanan. 
937

 QS. At-Taubah : 60. 
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Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat maal diberikan kepada 

delapan golongan, antara lain : 

 

1. Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun atau hanya memiliki 

sebagian dari kadar kebutuhannya. 

 

2. Miskin 

Miskin adalah orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar 

kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan sepuluh ribu, tetapi ia 

hanya memiliki tujuh ribu, maka ia tergolong orang miskin. Dan fakir 

kondisinya lebih di bawah itu. Penentuan seorang miskin atau mampu cukup 

dengan melihat kondisi lahiriyahnya (kondisi umum) saja. Hal ini 

sebagaimana fatwa dari Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5.  

 

3. Amil 

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk 

mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan 

membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, menjaga 

baitul mal, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat. Maka mereka 

harus diberi bagian zakat sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, 

meskipun mereka adalah orang kaya. 

 

4. Muallaf 

Muallaf adalah orang muslim yang diharapkan dengan pemberian 

zakat, iman dan Islamnya menjadi kuat. Juga mencakup orang kafir atau 

tokoh kaum mereka yang diharapkan keislamannya atau untuk 

mengantisipasi keburukannya.  

 

5. Hamba sahaya 

Masalah ini meliputi memerdekakan hamba sahaya, dan membantu 

hamba sahaya yang telah mengadakan perjanjian kepada tuanya untuk 

membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya (mukatab). Dan 

termasuk pula untuk melepaskan tawanan kaum muslimin dari tangan 

musuh. 

 

 

6. Gharim 

Gharim adalah orang yang berhutang (bukan untuk maksiat) yang 

tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh tempo pembayarannya. Hal ini 

dilakukan dengan syarat mereka tidak memiliki sesuatu yang 

memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari hutang tersebut. Maka 

orang-orang ini patut diberikan harta yang cukup untuk membebaskan 
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mereka dari hutangnya, baik itu sedikit atau banyak. Termasuk di dalamnya 

adalah : 

 

 Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah diperbuatnya, 

kemudian ia bertaubat. 

 Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum 

muslimin. 

 Dan orang yang menanggung hutang orang lain hingga habis hartanya. 

Dalilnya adalah hadits Qabishah Al-Hilali y, ia berkata; 

 

َِأ   َُخ فِم ْذ أَأاَأ َلنَأ  َأ ْذ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ َأ  َاِم أَأ َأ ْذ ُخ  َأ ُخ وَأ اَأ ًة فَأ َولْذ ُخ زَأ  َأسَأ

َِأ  ٌُخأْذهَأ ُخ اَأ َأ  ِم ٌَأ   اَل َأ َأ َأ فَأ  ْذ
َ ٔ  َأأْذ ِم  فَأ َأ  َأ  َأ ِمنْذ زَأ

 

”Aku pernah menanggung beban (hutang) seseorang, lalu aku 

mendatangi Rasulullah a untuk bertanya kepada beliau tentang hal itu. 

Lalu beliau bersabda, “Tetap bersabarlah, sampai datang kepada kami 

harta zakat, maka kami akan memerintahkan seseorang untuk 

memberimu dengannya.”
938

  

 

Diperbolehkan pula zakat maal digunakan untuk membayarkan hutang 

orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu pendapat dari dua 

pendapat di kalangan Syafi‟iyah, dan ini juga merupakan pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

7. Fi sabilillah 

Fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah untuk 

meninggikan kalimatullah, yang tidak mendapat gaji dari Baitul Maal. 

Termasuk di dalamnya adalah para da‟i yang berdakwah ke jalan Allah q. 

Dan menurut Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq n bahwa orang berhaji 

juga termasuk dalam fi sabilillah. Berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

يْذ  َأ ِم ْذ ِم  َاِم 
َِم  َأ ىَأ فِم لَأ ْذ َِأ  ػَأ دْذ َأ دَأ ْْذ  َأزْذ ًَ َأ اَأ  ئِم

 

”Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut, (maka itu 

pun) termasuk fi sabilillah (berjuang di jalan Allah).”
939

  

 

                                                 
938

 HR. Muslim Juz 2 : 1044, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1640. 
939

 HR. Abu Dawud : 1990. 
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Sehingga diperbolehkan memberikan zakat maal kepada orang yang 

ingin menunaikan ibadah haji, tetapi tidak memiliki bekal yang mencukupi. 

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

8. Ibnus sabil 

Ibnus sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan 
(bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke 

negerinya. Maka ia diberi sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dalam 

perjalanannya, walaupun ia adalah orang kaya. 

 

 

Catatan : 

 Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain delapan 

golongan tersebut. Yang didahulukan adalah yang paling 

membutuhkan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada salah satu golongan dari 

delapan golongan tersebut. Ini adalah pendapat ‟Umar, Hudzaifah, 

Ibnu ‟Abbas o, Abul ‟Aliyah, Imam Malik, dan Syaikh „Abdullah bin 

„Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam n. Diperbolehkan pula 

memberikan zakat dalam jumlah yang banyak selama dalam batas-

batas kebutuhannya. Namun dianjurkan untuk membagi di antara 

delapan golongan tersebut. 

 

 Zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang, demikian 
pula sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada suami dan kerabat jika 

mereka termasuk mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), dan 

selama mereka bukan termasuk orang-orang yang berada dalam 

tanggungan orang yang wajib zakat (bukan termasuk orang-orang 

yang wajib dinafkahi), seperti; saudara laki-laki dan perempuan, 

paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan yang seperti 

mereka. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa‟id Al-Khudri y 

bahwa Zainab, istri Ibnu Mas‟ud y, bertanya kepada Rasulullah a; 
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 ، يْذ
يٌّر اِم
لِم يْذ زُخ ٌْذ ِم َّأ َأ ىَأ ػِم  ، مَأ  ِم اَل َأ َأ ِم ْْذ اَأ  اْذ َأ ًَ َأ  َأهَأ ْذ ، ئِم

ْْذ َأ  َاِم  َأ   َأ ُخ
، َِم َ  َأ  ِم اُخ  َأىْذ  َأ َألَأ دْذ أَأ َأ نَأ  ْذيُخ  فَأ ػَأ يْذ  مَأ فَأ َأ قُّج هَأ ٍُخ  َأزَأ اَأ ُخ َّأ َّأ َُخ  َ ٍد  ًَأ ْْذ ؼُخ  ْذ

َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يُّج  َأ ، فَأ َأ  َأ  اٌَ ِم نْذ ِِم لَأ ْذ  ػَأ
َِم َ  ْذ ُخ  ِم  َأ َأ َأ  ْذيُخ :  َألَأ

نْذ  ِِم لَأ ْذ َِم ػَأ َ  ْذ ِم  ِم يْذ  َألَأ قُّج هَأ اِم  َأزَأ اَأ ُخ َّأ َّأ خُخ ِم  ّْذ ٍد، زَأ ْْذ ؼُخ  .هَأ ْذ

 

”Wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan untuk bersedekah 

hari (ini), dan aku mempunyai perhiasan yang hendak aku sedekahkan. 

Namun Ibnu Mas‟ud menganggap bahwa dirinya dan anaknya lebih 

berhak untuk aku beri sedekah. Lalu Nabi a bersabda, ”Ibnu Mas‟ud 

benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk 

engkau beri sedekah.”
940

  

 

 Memberikan zakat kepada kerabat –jika mereka termasuk mustahiq- 
lebih utama daripada memberikan kepada yang lain. Hal ini 

berdasarkan hadits ketika Abu Thalhah y yang datang dengan 

membawa sedekahnya kepada Rasulullah a, maka beliau bersabda; 

 

يَأ  َأ ْذ َأ ِم ْذ ي  ْلْذ
َِأ  فِم لَأ ؼَأ ٓ  َأىْذ  َأدْذ يْذ  َأ َأ

ًِّهِم  ئِم

 

”Aku berpendapat bahwa sebaiknya (sedekah tersebut) engkau 

berikan kepada kerabatmu.”
941

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

”Memberikan zakat kepada keluarga adalah lebih utama daripada 

kepada yang orang lain, karena memberikan zakat kepada keluarga 

memiliki dua nilai; nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Kecuali jika 

keluarga tersebut telah menjadi tanggungan biaya hidup orang yang 

berzakat itu sendiri, maka tidak boleh diberi zakat.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
940

 HR. Bukhari Juz 2 : 1393. 
941

 HR. Bukhari Juz 2 : 1392 dan Muslim Juz 2 : 998, lafazh ini milik keduanya. 
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 Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang mengeluarkan zakat 
memberikan zakatnya kepada orang yang paling bertaqwa, paling 

dekat hubungannya, dan yang paling memerlukan. Berkata Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyah 5; 

”Seharusnya seorang (lebih) memilih (dalam) memberikan zakatnya 

kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang 

memiliki utang, dan para mustahiq yang lainnya dari kalangan yang 

taat beragama dan mengikuti syari‟at.”
942

 

 

 Yang lebih utama adalah zakat diambil dari orang-orang kaya pada 
suatu daerah, lalu di bagikan kepada fakir miskin daerah tersebut. Hal 

ini berdasarkan hadits dari Ibnu ‟Abbas p, bahwa Nabi a bersabda 

kepada Mu‟adz bin Jabal y, ketika beliau mengutusnya ke Yaman; 

يْذ  ،  ُخإْذ َأ ُخ هِم نْذ ِِم َْأ اِم يْذ  َأهْذ
نْذ  َأ َأ َأ ًة فِم ِِم لَأ ْذ   فْذ َأ َأ َأ ػَأ

 َأَى  َاَأ  َأ ِم
دُّج  ، فَأ ُخ َأ نْذ ِِم

ٌِم َأ اِم لَأٔ َأ ْذ نْذ ػَأ ِِم   فُخ َأ َأ اِم

”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta 

mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan 

dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”
943

 

Pembagian zakat maal boleh dipindahkan ke daerah lain jika ada 

kemaslahatan, misalnya; karena hubungan kerabat atau karena ada 

kebutuhan yang lain yang lebih mendesak. 

 

 Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat maal, kecuali jika ia 
termasuk; amil, muallaf, mujahidin, atau ibnu sabil. Dan orang kaya 

adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya sepanjang tahun. 

 

 Tidak diperbolehkan membelanjakan zakat maal untuk pembangunan 

masjid. Berkata Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Pembelanjaan (penyaluran) zakat tidak boleh dilakukan kecuali 

kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah q.
944

 

Sehingga tidak boleh (zakat) dibelanjakan untuk pembangunan masjid, 

pengajaran ilmu, dan yang semacamnya. Sedangkan sedekah yang 

sunnah (bukan zakat) yang paling utama adalah disalurkan pada 

tempat-tempat yang bermanfaat.”
945

 

                                                 
942

 Fatawa, 20/87. 
943

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 19. 
944

 QS. At-Taubah : 60. 
945

 Majmu‟ Fatawa Arkanil Islam. 
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Doa yang Diucapkan Oleh Penerima Zakat 

Disunnahkan bagi penerima zakat agar mendoakan pemberi zakat, 

dengan mengucapkan; 

 

نْذ  ِِم لَأ ْذ ِم ػَأ َن  َأ ِّه ُِخ   َأاَل

 

”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.”
946

  

 

Atau mengucapkan; 

 

ِم ػَأ َأ  َن  َأ ِّه ُِخ     ِم فُخ َأىٍ ٓ اَل

 

“Ya Allah, bershalawatlah kepada keluarga Fulan.”
947

 

 

Atau mengucapkan; 

 

َِم  لِم يْذ ئِم ِم
فِم َّأ َِم  اْذ فِم ْذ َن  َأ  ِم ُِخ   اَل

 

“Ya Allah, berikanlah keberkahan padanya dan pada untanya.”
948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
946

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, lafazh ini milik 

keduanya. 
947

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, lafazh ini milik 

keduanya. 
948

 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2458. 
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ZAKAT FITRAH 
 

 

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari 

perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta untuk memberi makan orang-orang 

miskin. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

ْْذ ُخ  َاِم  َلنَأ فَأ َأ َأ  َأ ُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يَأ  َأ ةًة اِملَل اِمنِم هِم ِْذ َأ  ْذ ِم طُخ
 زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم

يَأ زَأ َأ ةٌن  ِِم  فَأ
ةِم َُأ   َأ ْذ َأ  اَل َأ يْذ  َأَد  يِم هَأ وَأ َأ  ِم ْذ وَأ ًة اِملْذ طُخؼْذ َّأ َّأ اَ فَأثِم  ِْم   اَلغْذ

يَأ  اَل َأ َأ اِم  يَأ  َأ َأ َأ ٌن هِم ِِم  فَأ
ةِم َُأ   َأؼْذ َأ  اَل َأ يْذ  َأَد  هَأ َّأ  هَأ ْذ ُخْاَأ ٌن 

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang 

berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan 

orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum Shalat („Idul 

Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa 

membayarkannya setelah shalat „Idul Fitri), maka ia adalah sedekah 

biasa.”
949

 

 

Yang Diwajibkan Mengeluarakan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu; hamba 

sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang 

dewasa. Hai ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ّْذ  ٍ ،  َأ يْذ  َأوْذ ،  َأ ػًة  هِم َلنَأ زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم ْذ ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم فَأ َأ َأ  َأ ُخ
  ٍ ؼِم ْذ يْذ شَأ ، :  َأ ػًة  هِم َّأ اَلغِم ْذ ِم ثَأٔ،  ًْذ ُخ َّأ ْلْذ  ، َّأ اَ  َأ ِم  ، َّأ اْذسُخ ِّهِم  

ؼَأ ْذ ِم لَأٔ  اْذ ػَأ
اَأٔ  ّجِم  اٌَ اِم ئِم َدٓ  َأ ْذ َأ  ُخ ُخ َِأ   َأىْذ  ُخإَأ َّأ َأهَأ َأ  ِم  ، يَأ  ْذ

وِم لِم يَأ  اْذوُخ ْذ ، هِم َّأ اْذ َأ ِم ْذ ِم
ةِم    اَل َأ

“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha‟ kurma atau 

satu sha‟ sya‟ir atas; seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan wanita, 

besar dan kecil dari kalangan orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan 

agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan Shalat („Idul 

Fitri).”
950

  

                                                 
949

 HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3570. 
950

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 984. 
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Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki 

makanan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah 

tanggungannya pada malam „Idul Fitri dan esok harinya. Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟; Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah. Dan zakat 

itu wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti; isteri, 

anak-anak, dan para pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam. 

 

 

Ukuran Zakat Fitrah  

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak satu sha‟, baik berupa; kurma, 

kismis, gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Ini adalah 

pendapat Malikiyah, Syafi‟iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah 5. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia 

berkata; 

 

ّْذ  يْذ طَأؼَأ ٍم،  َأ َلنَأ  َأ ػًة  هِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يِّهِم  َأ   اٌَ ِم
هَأ ىِم يْذ زَأ

َِأ  فِم  ُخٌَ  ًُخؼْذ ِم ْذ
  ٍ يْذ زَأ ِم ْذ ّْذ  َأ ػًة  هِم ٍ ،  َأ ؼِم ْذ يْذ شَأ ّْذ  َأ ػًة  هِم ٍ ،  َأ يْذ  َأوْذ  .  َأ ػًة  هِم

 

“Pada zaman Nabi a kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu sha‟ 

makanan, atau satu sha‟ kurma, atau satu sha‟ sya‟ir, atau satu sha‟ anggur 

kering.”
951

  

 

Adapun patokan ukuran sha‟ yang digunakan ialah sha‟ Nabi a,, yaitu 

sama dengan empat mud, sama dengan dua liter, sama dengan 2,4 kg. 

 

 

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Para fuqaha‟ telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Dan 

permulaan waktu wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari pada hari 
terakhir Ramadhan. Ini adalah pendapat Syafi‟iyah, Hanabilah, dan satu 

pendapat dari Malikiyah. Adapun waktu yang paling utama untuk 

mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari „Ied sebelum orang-orang keluar 

menuju shalat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ةِم  اَأٔ  اَل َأ ّجِم  اٌَ اِم ئِم َدٓ  َأ ْذ َأ  ُخ ُخ َِأ   َأىْذ  ُخإَأ  َّأ َأهَأ َأ  ِم

 

“Rasulullah a memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang 

keluar menunaikan Shalat („Idul Fitri).”
952

  

                                                 
951

 Muttafaq „alaih. HR.  Bukhari Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 985. 
952

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 986. 
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Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat fitrah sehari atau dua 

hari sebelum hari raya, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai setelah 

shalat „Idul Fitri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu 

Bassam 5, mengikuti pendapat gurunya Al-Allamah „Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa‟di 5. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi‟ 5, ia berkata; 

 

ْْذ   َّأ َأ ًُخ َِأ   ًَأ ْْذ لُخ َِأ   اَ ِم ْذيَأ  َأ ْذ َأ وَأ   ُخؼْذ ِم ْذ ُِخ ٌْذ َٔأ  َاُخ  َأؼَأ اَأٔ ػَأ
ضِم وَأ ُخ  َأ َّأ َأ ىَأ  ْذيُخ ػُخ

يِم  هَأ ْذ ْْذ ّْذ  َأ ٍم  َأ ْْذ ىَأ  َأ ْذ َأ  اْذ ِم ْذ ِم  ِم َأ ْْذ  . ُخؼْذ ُخ

 

“‟Ibnu „Umar p memberikan zakat fitrah kepada orang yang 

mengumpulkannya (amil zakat), kemudian mereka memberikannya sehari 

atau dua hari sebelum (hari raya) „Idul Fitri.”
953

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Zakat fitrah memiliki dua waktu; waktu yang diperbolehkan yaitu sebelum 

„Ied; satu atau dua hari, dan waktu utama yaitu pada hari „Ied sebelum 

Shalat, penundaannya sampai sesudah shalat adalah haram hukumnya dan 

tidak bisa mencukupi kewajiban zakat fitrah.” 

 

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah  

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah 

pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah 5. Hal ini berdasarkan hadits dari „Abdullah bin 

„Abbas p, ia berkata; 

 

ْْذ ُخ  َاِم  َلنَأ فَأ َأ َأ  َأ ُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يَأ  َأ ةًة اِملَل اِمنِم هِم ِْذ َأ  ْذ ِم طُخ
 زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم

يِم  وَأ َأ  ِم ْذ وَأ ًة اِملْذ طُخؼْذ َّأ َّأ اَ فَأثِم  ِْم    اَلغْذ

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang 

berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan 

orang-orang miskin.”
954

 

 

 

 

 

 

                                                 
953

 HR. Bukhari Juz 2 : 1440. 
954

 HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3570. 
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Catatan : 

 Suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas isterinya yang belum 
digauli, karena ketika itu suami belum wajib menafkahinya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila seorang isteri adalah ahli kitab (yahudi atau nasrani), maka 
suaminya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Disebutkan 

dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

يْذ  ،  َأ ػًة  هِم َلنَأ زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم ْذ ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم فَأ َأ َأ  َأ ُخ

  ٍ ؼِم ْذ يْذ شَأ ّْذ  َأ ػًة  هِم ٍ ،  َأ ثَأٔ، :  َأوْذ ًْذ ُخ َّأ ْلْذ  ، َّأ اَ  َأ ِم  ، َّأ اْذسُخ ِّهِم  
ؼَأ ْذ ِم لَأٔ  اْذ ػَأ
يَأ  وِم ْذ لِم يَأ  اْذوُخ ْذ ، هِم َّأ اْذ َأ ِم ْذ ِم  ،  َّأ اَلغِم ْذ ِم

 

“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha‟ 

kurma atau satu sha‟ sya‟ir atas; seorang hamba, orang merdeka, laki-

laki dan wanita, besar dan kecil dari kalangan orang-orang Islam.”
955

   

 

 Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih 

dalam kandungan ibunya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri dan Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan 2. 

 

 Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai/harga 
makanan pokok tersebut (diuangkan) menurut pendapat Jumhur 

ulama‟ fiqih, kecuali Imam  Abu Hanifah. Karena pada asalnya bahwa 

zakat fitrah dikeluarkan dengan segala macam makanan pokok yang 

telah disebutkan nash hadits dan tidak bisa digantikan dengan nilai 

uang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau karena ada 

kemaslahatan tertentu. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin 5; 

“Zakat fitrah hanya boleh berupa makanan saja, tidak boleh dengan 

harganya (uang). Karena Nabi n telah menetapkan zakat fitrah satu 

sha‟ berupa makanan, buah kurma atau gandum.” 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 984. 
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 Zakat fitrah terkait dengan badan, maka seorang dapat 
mengeluarkannya dimana pun ia berada. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz 

bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Apabila orang yang berkewajiban zakat fitrah tersebut melakukan 

perjalanan dua hari atau lebih sebelum hari raya, maka ia 

mengeluarkan zakat (tersebut) di negeri Islam yang dituju. Jika bukan 

negeri Islam, maka carilah sebagian muslim yang fakir dan serahkan 

kepada mereka.”
956

 

 

 Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang tampak 
lahiriyahnya fakir atau miskin, dan ia telah berusaha untuk 

mengetahuinya dengan sungguh-sungguh, kemudian ternyata ia bukan 

orang fakir atau miskin, maka zakatnya sah dan tidak perlu diulang. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

”Jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang 

diberi zakat bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk 

mengqadha‟ (mengulangi), jika orang yang telah diberikan (zakat) itu 

pada lahiriyahnya fakir.” 

 

 Zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang dan 
zakat fitrah beberapa orang boleh diberikan kepada satu orang. Karena 

perintah membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, tidak terikat. Ini 

adalah pendapat Syaikh Abi Bakar Jabir Al-Jaza‟iri 2. 

 

 Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah 

Shalat „Idul Fitri, maka kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan 

keluarnya waktu, ini adalah ijma‟ ulama‟. Karena zakat tersebut tetap 

ada di dalam tanggungannya dan merupakan hak bagi mustahiq (orang 

yang berhak menerima zakat). Sehingga ia harus tetap mengeluarkan 

zakat, meskipun zakatnya dianggap sebagai sedekah sunnah, dan ia 

harus menyesal dan beristighfar kepada Allah q.  
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 Fatawa Az-Zakah. 
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KITAB PUASA 
 

 

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari 

terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat berpuasa sebagai ibadah 

kepada Allah q. Puasa merupakan ibadah agung yang hanya Allah r saja 

yang mengetahui seberapa besar pahalanya. Seorang yang berpuasa juga 

akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh selain 

mereka, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika mereka 

bertemu dengan Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

فُخ  مَأ  ُخ َأ ػَأ وَأ ِم   ْذيِم  دَأ ؼوِم اَأ ِم , ُخ ُّج ػَأ اَأٔ  َأ ْذ َِأ  ئِم ثَأ اِم شْذ ُخ  َأهْذ ٌَأ ُخ ػَأ   اْذسَأ َأ
ٍف  ؼْذ َ  ,ضِم خَأ َّأ   َ عُخ  :  َأ  َأ  َاُخ ػَأ َِم  َأ َأ يْذ  ِم ًَأ   َأخْذ ِم َّأ َأ يْذ 

َُخ اِم ًَ اِم مَأ فَأ ْْذ ََل  اَل  ئِم
يْذ 
لِم يْذ  َأخْذ َُخ هِم طَأؼَأ هَأ َّأ َُخ  َْأ َأ ِْذ زَأ ٌن ,شَأ فَأ ْذ َّأ  

ٍِم ٌْذ َأ فِم ْذ ِم زَأ ٌن ػِم زَأ َأ ىِم فَأ ْذ نِم فَأ ْذ
 اِملَل اِم

يْذ  ِم ْذرِم  اْذوِم ْذ ِم  ٌْذ َأ  َاِم هِم َِم  َأطْذ َأ ُخ ػِم ْْذ ُخ فِم ْذ لُخ اَأ ُخ َّأ َِم  ٌْذ َأ اِم َأ اِم  َأ ِّهِم  ػِم

 

“Setiap amal Bani Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dengan sepuluh 

kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah r berfirman, ”Kecuali puasa, 

ia untukKu dan Aku yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan 

makannya demi Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. 

Kebahagiaan pada waktu berbuka dan kebahagiaan pada waktu bertemu 

Rabbnya. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum 

di sisi Allah daripada minyak kasturi.”
957

   

 

Dan Allah q telah menyediakan pintu khusus di Surga bagi orang-

orang yang telah berpuasa ketika di dunia. Dari Sahal bin Sa‟ad y, dari 

Nabi a beliau bersabda; 

 

ََل  َُخ ئِم لُخ َؤ  اَ  َ ىَأ َلَأ  َأ ْذ ُخ َِأ   َأ بٌن  ُخ َأ َْأ ٍب فِم ْذ ًِم َأ ُخ  َأ ْذ ٌَ ِم ثَأوَأ  فِمي  اْذدَأ
ىَأ  ْْذ   اَل اِموُخ

”Di Surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu yang bernama 

Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.”
958
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 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya. 
958

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3084 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1152. 
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Macam-macam Puasa 

Puasa ada tiga jenis, yaitu : 

 

1. Puasa Wajib 

Puasa wajib ada tiga macam, antara lain : 

a. Puasa yang wajib karena zamannya (waktunya) itu sendiri, yaitu 

puasa Ramadhan. 

b. Puasa yang wajib karena suatu sebab, seperti puasa kaffarah. 

c. Puasa yang wajib karena diwajibkan oleh seseorang terhadap 

dirinya sendiri, seperti; puasa nadzar. 

 

2. Puasa Sunnah 

Macam-macam puasa sunnah, antara lain : 

a. Puasa enam hari bulan Syawwal. 

b. Puasa sembilan hari pada awal bulan Dzulhijjah. 

c. Puasa hari Arafah. 

d. Puasa di bulan Muharram. 

e. Puasa Asyura‟. 

f. Puasa di bulan Sya‟ban.  

g. Puasa Senin Kamis. 

h. Puasa Ayyamul Bidh. 

i. Puasa Dawud. 

 

3. Puasa yang Dilarang 

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara lain: 

 

A. Puasa haram  

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :  

a. Hari raya „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha.  

b. Hari Tasyriq. 

c. Hari yang Diragukan.  

d. Mengkhususkan puasa hari Jum‟at saja.  

e. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya di rumah. 

 

B. Puasa makruh 

Makruh melakukan puasa berikut :  

a. Puasa Wishal. 

b. Puasa satu tahun penuh. 
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PUASA RAMADHAN 
 

 

Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat memasuki bulan 

Ramadhan dan mengisinya dengan berbagai amalan shalih. Diantara doa 

yang sering mereka panjatkan ialah; 

 

َ  ًة  ٌَ  هُخ َأ َأ َُخ هِم َلوْذ َّأ َأ َأ  ، هَأ َأ ىَأ ٌَأ   َأ لِّهِمنْذ اَأ َّأ َأ  ، هَأ َأ ىَأ اَأٔ  َأ ٌَأ  ئِم وْذ لِّهِم َن  َأ ُِخ   َأاَل
 

“Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadhan. Dan selamatkan bagi 

kami Ramadhan itu. Serta terimalah dari kami (amal-amal kami di 

dalamnya)”
959

 

 

Sungguh binasa dan celakalah orang-orang yang telah memasuki bulan 

Ramadhan, tetapi setelah Ramadhan tersebut lewat ia belum mendapatkan 

ampunan dari Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٍ  دَأ َأ َأ  خُخ ًْذفُخ  َأ نَأ  َأ َّأ َأ ِم لَأَي  ِم ػَأ لَأنْذ  ُخلَأ ِّه ٍُخ فَأ ٌْذ َأ اُخ ػِم  ْذ
ٍ  ذُخ ِم خُخ ًْذفُخ  َأ نَأ  َأ  َأ ِم

ٍُخ  ٌْذ َأ اَأ ػِم ٍ   َأدْذ َأ خُخ ًْذفُخ  َأ نَأ  َأ َّأ َأ ِم َُخ  لَأخَأ  َأ ْذ َأ  َأىْذ  ُخغْذ َأ َأ اَأ ًْذ َأ هَأ َأ ىَأ ثُخَن     َأ
َِم لَأ ْذ ػَأ

ٌَ َأ  ٍُخ  اْذدَأ لَأنْذ  ُخ ْذ ِم َأ ٍُخ  اْذ ِم َأ ِم فَأ َْأ    َأ َأ

 

“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, tetapi ia tidak 

bershalawat kepadaku. Binasalah seorang yang masuk bulan Ramadhan 

kemudian ia lepas (dari Ramadhan) namun ia belum diampuni (dosanya). 

Binasalah seorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, namun 

(keberadaan) orang tuanya tidak mampu memasukkannya ke dalam 

Surga.”
960

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
959

 Ruhush Shiyam. 
960

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan Ahmad : 7402. Hadits ini dinilai 

hasan shahih oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib Juz 2 : 1680. 
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Diantara amalan Ramadhan yang paling utama adalah puasa 

Ramadhan. Puasa Ramadhan juga  merupakan sebab seseorang 

mendapatkan ampunan Allah q. Dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َِم  ًْذ ِم يْذ ذَأ َ مَأ هِم َُخ هَأ   َأ َأ  َأ اَأ
َّأ زْذ ِم َأ  ًة   ُخ ِم ًًة   وَأ  هَأ َأ ىَأ ئِم ْذ يْذ  َأ مَأ  َأ  هَأ

 

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan landasan iman dan berharap 

pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni.”
961

  

 

 

Hukum Puasa Ramadhan 

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam. Diriwayatkan 

dari Abu ‟Abdirrahman ‟Abdullah bin ‟Umar bin Khaththab p ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ٍس  وْذ لَأٔ  َأ يَأ  ْذإلِم ْذ َأمُخ ػَأ
ٌِم َو  ًة :  ُخ سَأ َّأ َأَى هُخ َلَ  َاُخ  ََأ ئِم اَأ ةُخ  َأىْذ َلَأ ئِم َِأ دَأ شَأ

هَأ َأ ىَأ  مُخ  َأ ْْذ َّأ َأ حُّج  اْذ َأ ْذ ِم  زَأ َّأ ئِم ْذ َأ اُخ  اَ  َأ ةِم  َّأ ئِم َأ مُخ  اَل َأةِم  َّأ  
ْْذ ُخ  َاِم  . َأ ُخ

 

”Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tidak ada 

Sesembahan (yang berhak disembah dengan benar) kecuali Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”
962

  

 

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan 

wanita yang sudah baligh, berakal, mampu berpuasa, mukim (tidak safar), 

dan suci dari haidh dan nifas bagi wanita. Allah q mewajibkan puasa atas 

umat ini sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat sebelumnya. Allah q 

berfirman; 

 

لَأٔ  َأ  لَأ ْذ ُخنُخ  الِّهِم َأ مُخ  َأوَأ   ُخ ِم َأ ػَأ ْْذ   ُخ ِم َأ ػَأ ٌُخ َِأ   اَ ِم ْذيَأ  هَأ يْذ   َأ ُّج  اَ ِم ْذيَأ هِم
ىَأ  ْْذ َل ُخنْذ  َأَ  ُخ لِم ُخنْذ اَأؼَأ   َأ ْذ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian 

bertaqwa.”
963

  

                                                 
961

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 38 dan Muslim Juz 1 : 760, lafazh ini miliknya. 
962

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 8 dan Muslim Juz 1 : 16. 
963

 QS. Al-Baqarah : 183. 
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Penetapan Bulan Ramadhan 

Penetapan bulan Ramadhan adalah dengan cara sebagai berikut : 

 

1. Melihat hilal bulan Ramadhan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ّْذ   لَأ ْذ ُخنْذ فَأ  ْذ ُخ ُخ َن ػَأ ىْذ  ُخ اِم ّْذ ، فَأ  ُخ
أَأفْذ ِم ٍُخ فَأ ْْذ ذَأ   َأ َأ ْذ ُخوُخ ئِم َّأ ْْذ ،  هُخ ْْذ ٍُخ فَألُخ ْْذ ذَأ   َأ َأ ْذ ُخوُخ ئِم

َُخ   اَأ

 

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan), maka berpuasalah. Dan jika kalian 

melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah. Apabila mendung 

menghalangi kalian, maka perkirakanlah.”
964

  

 

Dan disunnahkan bagi yang melihat hilal Ramadhan atau hilal bulan 

yang lain untuk mengucapkan; 

 

َّأ َأ ُّج َأ  َاُخ    َأ ِّهِميْذ 
مِم ِم ْذ َأ َّأ إلْذ هَأ ِم  َّأ اَ  َأ وَأ ىِم  ِم ْذ َّأ إلْذ يِم  ٌَأ   ِم اْذ ُخوْذ لَأ ْذ َُخ ػَأ َل ُِم َن  َأ ُِخ   َأاَل

 

”Ya Allah, munculkanlah ia kepada kami dengan keberkahan dan iman, 

keselamatan dan Islam, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.”
965

  

 

2. Menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ؼْذ َأ ىَأ  َ ةَأ شَأ ْْذ  ػِم لُخ وِم أَأ ْذ لَأ ْذ ُخنْذ فَأ يَأ ػَأ ىْذ  ُخ ِّهِم اِم  فَأ
َِم ؤْذ َأ ِم  ُخ

ّْذ  اِم  ُخ
َّأ َأفْذ ِم َِم  ؤْذ َأ ِم  ُخ

ْْذ  اِم هُخ ْْذ  ُخ
يْذ 
ثِم  ىَأ ثَأ َأ

 

“Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. 

Jika kalian terhalangi, maka sempurnakanlah bilangan Sya‟ban (menjadi) 

tiga puluh (hari).”
966

 

 

 

 

                                                 
964

 HR. Bukhari Juz 2 : 1801, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1080. 
965

 HR. Ahmad : 1397 dan Tirmidzi Juz : 3451, lafazh ini milik keduanya. 
966

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1810, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1080. 
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Catatan : 

 Seorang yang baru diwajibkan berpuasa di siang hari –seperti;  orang 
gila yang baru sembuh, anak kecil yang baru menjadi baligh, orang 

kafir baru masuk Islam, dan lain sebagainya- maka cukup bagi mereka 

berniat di siang hari itu, walaupun sebelumnya mereka sudah makan 

atau minum dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha‟ puasanya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang kehilangan kesadaran di bulan Ramadhan karena 
pingsan, gila, atau yang semisalnya, kemudian ia sadar, maka ia tidak 

wajib mengganti puasa maupun shalatnya, karena taklif (kewajiban 

syari‟at) terangkat darinya. Namun jika hilangnya kesadaran 

disebabkan karena perbuatannya atau keinginannya sendiri lalu ia 

sadar, maka ia wajib mengqadha‟nya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang telah berniat berpuasa, lalu ia berpuasa dan pingsan di 
sebagian atau seluruh siangnya, maka puasanya sah. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya, 

bukan dengan perhitungan falak (hisab), maka menetapkan keluarnya 

hilal dengan hisab tidak dibenarkan. Imam Ash-Shan‟ani 5 

menjelaskan; 

“Jika urusan ini bergantung kepada hisab mereka, maka yang 

mengetahui masuknya Ramadhan hanyalah sebagian kecil orang, 

padahal syari‟at dasarnya adalah yang mudah diketahui oleh 

masyarakat umum.”
967

  

 

 Melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadhan dapat diterima 

dengan persaksian seorang yang adil dan dipercaya, baik itu seorang 

laki-laki maupun seorang wanita. Dalil yang menjadi landasan 

pendapat ini adalah hadits Ibnu „Umar p, ia berkata; 

“Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, lalu aku 

mengabarkan kepada Rasulullah a bahwa aku melihatnya. Kemudian 

beliau berpuasa dan memerintahkan yang lain untuk berpuasa.”
968

  

 

 

 

 

                                                 
967

 Taisirul „Allam. 
968

 HR. Abu Dawud : 2242, dengan sanad yang shahih. 
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 Adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan Syawwal, maka 
penetapan tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan persaksian dua 

orang yang adil. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟, mereka berdalil 

dengan sabda Rasulullah a; 

  

ىْذ  اِم ِِم َأ  فَأ ُِم َأ ىِم  شَأ ْْذ  شَأ  هُخ ْْذ ّْذ  فَألُخ  ُخ
   َّأ َأفْذ ِم

 

“Jika ada dua orang saksi yang memberikan persaksian (bahwa ada 

hilal), maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka.”
969

  

 

 Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, dan hasilnya tidak 
diterima (oleh penguasa), maka ia tidak boleh berpuasa hingga 

manusia yang lainnya berpuasa. Begitu pula tidak boleh ia berbuka 

hingga manusia berbuka. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah 

y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

مَأ  ْْذ ٔ  َأ سَأ َأضْذ َّأ ْلْذ ىَأ  ّْذ  ُخ
مَأ  ُخ ْذ ِم ْْذ  ْذ ُخ  َأ

َّأ اْذ ِم ىَأ  ْْذ هُخ ْْذ مَأ  َألُخ ْْذ مُخ  َأ ْْذ  َأاَل
ىَأ  ْْذ سُّج   ُخ َأ

 

“Waktu puasa adalah di hari kalian semua berpuasa, waktu berbuka 

(„Idul Fithri) adalah di hari kalian semua berbuka, dan „Idul Adh-ha 

ialah hari dimana kalian berqurban.”
970

  

 

Berkata Imam Tirmidzi 5; 

 

َُأ َأ   َأَى  ٌَأٔ  ؼْذ ًَوَأ  هَأ َُأ َأ   اْذسَأ ِم ْذثُخ فَأ َأ  َأ ئِم نِم  لْذ ؼِم ُْذ ِم  اْذ ضُخ  َأ فَأَ  َأ  َأؼْذ َّأ
ظُخنَأ  اٌَ اِم  ػَأ َّأ وَأ ػَأ ِم  غَأ  اْذدَأ  ْذ َأ هَأ

َّأ اْذ ِم مَأ  ْْذ   الَأ

 

“Sebagian ahli ilmu menjelaskan tentang hadits ini, mereka 

mengatakan bahwa maksud (hadits) ini adalah berpuasa dan berbuka 

bersama-sama dengan jama‟ah dan orang banyak.”
971

 

 

 

 

                                                 
969

 HR. Nasa‟i Juz 4 : 2116, dengan sanad yang shahih. 
970

 HR. Tirmidzi Juz 3 :  697. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 3869. 
971

 Sunan Tirmidzi, 3/697. 
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 Apabila hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka hilal tersebut 
berlaku bagi negeri lain yang tempat keluar hilalnya bersamaan. Inilah 

pendapat yang paling tepat diantara berbagai pendapat ulama‟ dan 

inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

 Apabila seorang muslim berpuasa di suatu negara, lalu dia bepergian 
ke negara lain, maka hukum puasa dan berbukanya adalah hukum 

negara saat ia pindah. Ia berbuka bersama mereka jika mereka 

berbuka. Tetapi jika total puasanya kurang dari dua puluh sembilan 

hari, maka ia wajib menambah satu hari setelah „Idul Fitri. Seandainya 

ia berpuasa lebih dari tiga puluh hari, maka ia tidak berbuka, kecuali 

bersama mereka. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2.. 

  

 Apabila seorang tinggal di negara yang matahari  tidak terbenam pada 
musim panas dan tidak terbit  pada musim dingin atau di negara yang 

siangnya berlangsung selama enam bulan dan malamnya enam bulan 

atau lebih atau kurang, mereka shalat dan berpuasa dengan mengikuti 

negara terdekat dengannya yang memiliki malam dan siang dua puluh 

empat jam. Sehingga mereka menentukan awal puasa dan akhirnya 

menurut waktu negara terdekat itu. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk Berbuka  

Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka adalah : 

 

1. Orang sakit 

Sakit dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

 

a. Sakit ringan 

Yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh terhadap puasa, 

demikian pula berbuka tidak memberikan keringan kepadanya. Seperti; flu 

yang ringan, pusing yang ringan, sakit gigi, dan sebagainya, maka dalam 

kondisi seperti ini seorang tidak diperbolehkan berbuka karenanya. 

 

b. Sakit ringan yang bertambah parah 

Yaitu yang awalnya sakit ringan kemudian bertambah parah dan 

seorang merasa berat untuk berpuasa, akan tetapi puasa tersebut tidak 

berdampak negatif terhadap kesembuhan, maka dalam kondisi seperti ini 

seorang dianjurkan untuk berbuka karenanya. 
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c. Sakit berat 

Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa berat melakukan 

puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk terhadap seseorang bahkan dapat 

mengantarkan kepada kematiannya, maka dalam kondisi seperti ini seorang 

diwajibkan berbuka karenanya dan haram baginya untuk berpuasa. 

 

2. Orang safar 

Dalil bolehnya orang yang sakit dan orang yang safar untuk tidak 

puasa dan menggantinya pada hari yang lain adalah firman Allah q; 

 

يْذ  َأ َ ٍم  ُخ َأ َأ 
َ ةٌن هِم ٍ  فَأؼِم لَأٔ  َأ َأ ّْذ ػَأ يْذ  َأ ىَأ هَأ ِم ْذ ًة   َأ هَأ  َّأ

 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 

hari-hari yang lain.”
972

  

 

Safar dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

 

a. Safar yang dilakukan membuat seseorang berat untuk melakukan puasa 

dan menghalanginya untuk melakukan kebaikan 

Maka ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya. Diantara dalilnya 

adalah hadits dari Jabir bin Abdillah p, ia berkata; 

 

خُخ ًة  َأ ْذ  َّأ َأ زَأ هًة   ٍ  فَأ َأ َٓأ زِم يْذ  َأ َأ
َلنَأ فِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْْذ ُخ  َاِم  َأ ىَأ  َأ ُخ
مُخ فِمي  ْْذ يَأ  اْذ ِم ِّهِم  َأاَل

نٌن فَأ َأ  َأ اَأ ْذسَأ هِم
ْْذ   َأ اِم َُأ َأ  فَأ َأ اُخ َِم فَأ َأ  َأ هَأ   لَأ ْذ  ُخلِّهِم َأ ػَأ

  اَ  َأ ِم 

 

“Suatu ketika Rasulullah a berada dalam perjalanan,  lalu beliau melihat 

sekelompok orang yang berdesakan dan orang yang sedang diteduhi, lalu 

beliau bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Ia sedang berpuasa.” 

Kemudian Rasulullah a bersabda, “Bukan termasuk kebaikan (baginya), 

berpuasa didalam perjalanan.”
973

  

 

 

 

 

                                                 
972

 QS. Al-Baqarah : 185. 
973

 HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1115. 
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b. Safar yang dilakukan tidak membuat seseorang merasa berat untuk 

berpuasa dan tidak menghanginya untuk melakukan kebaikan 

Maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka. Hal ini 

berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

ىَأ  ْْذ لَأوُخ ٌْذ ُخنْذ  َأؼْذ ىْذ  ُخ ْْذ   َأ ْذ ٌن اَأ ُخنْذ ئِم هُخ ْْذ  َّأ َأىْذ  َألُخ

“Dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.”
974

  

 

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa 

dan dapat menyebabkan kematian 

Maka ketika itu ia wajib berbuka dan haram baginya berpuasa. Hal ini 

seperti disebutkan dalam hadits Jabir y; 

 

يْذ 
َ  َأ فِم اَأٔ هَأ جَأ ػَأ مَأ  اْذ َأ ْذرِم ئِم َلنَأ  َأ َأ َّأ َأ  

َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْ َأ  َاِم  َأَى  َأ ُخ

ٍذ  ػَأ   ِم َأ َأ ، ثُخَن دَأ ، فَألَأ مَأ  اٌَ اُخ نِم غَأوِم ْذ َ ٔ  َألَأغَأ  ُخ َأ عَأ  اْذ ، فَألَأ مَأ زَأ هَأ َأ ىَأ  َأ
اِم َأ  َُخ  َأؼْذ َأ ذَأ ، فَأ ِم ْذ َأ اَأ بَأ ، ثُخَن شَأ ِم َِم اَأ ْذ ًَأظَأ َأ  اٌَ اُخ ئِم  ٔ َ ، زَأ َُخ فَأؼَأ يْذ هَأ ٍا فَأ َأ

: هِم
ضَأ  اٌَ اِم  َأ ْذ  َأ مَأ  َى  َأؼْذ لَأ ةُخ :  َأ  َأ . ئِم اَأئِم َأ  اْذؼُخ لَأ ةُخ،  ُّخ اَأئِم َأ  اْذؼُخ  . ُّخ

 

“Bahwa Rasulullah a keluar menuju Makkah ketika fathu Makkah pada 

bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Kura‟ Al-Ghamim 

sementara orang-orang ikut berpuasa, kemudian beliau meminta diambilkan 

segelas air dan mengangkatnya sehingga semua orang melihatnya, lalu 

beliau meminumnya. Setelah itu dikatakan kepada beliau bahwa sebagian 

orang tetap berpuasa. Maka Rasulullah a bersabda, “Mereka adalah orang-

orang yang melakukan maksiat, mereka orang yang melakukan maksiat.”
975

  

 

3. Orang yang sudah tua 

Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak ada qadha‟ 

baginya, tetapi hanya diwajibkan membayar fidyah (memberi makan orang 

miskin). Sebagaimana firman Allah q; 

 

يٍ  َُخ فِم ْذ َأ ٌن طَأؼَأ مُخ هِم ْذ ِم ْذ ًَأ ْْذ لَأٔ  اَ ِم ْذيَأ  ُخ ِم ْذ ُخ ػَأ  َّأ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan (jika mereka tidak 

berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.”
976

 

                                                 
974

 QS. Al-Baqarah : 184. 
975

 HR. Muslim Juz 2 : 1114. 
976

 QS. Al-Baqarah : 184. 
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Berkata Ibnu „Abbas p; 

 

َلَأ  َّأ ًٌة ،  ٍم هِم ْذ ِم ْذ ْْذ ِم  َأ يْذ  ُخ ِّه نَأ ػَأ ؼِم َّأ ُخ ْذ  ،  َأ
خِم  اْذ َأ ِم ْذ ِم  َأىْذ  ُخ ْذ ِم َ صَأ اِملَش ْذ  َأ

َِم  لَأ ْذ   َأ َأ اَأ ػَأ

“Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak puasa dan memberi 

makan setiap hari untuk seorang miskin dan tidak ada qadha‟ baginya.”
977

  

 

4. Wanita yang hamil 

 

5. Wanita yang menyusui 

Wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu 

untuk berpuasa atau khawatir akan anak-anaknya bila mereka berpuasa, 

maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan wajib atas mereka untuk 

membayar fidyah, tetapi mereka tidak wajib mengqadha‟. Ini adalah 

pendapat Ibnu „Abbas dan Ibnu „Umar p. Ini juga madzhab Ishaq dan 

pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani 5.  

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

“Jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu pula wanita yang 

menyusui khawatir akan anaknya di saat bulan Ramadhan, maka boleh bagi 

mereka berdua untuk berbuka, kemudian memberi makan orang miskin 

setiap hari dari hari-hari yang ia tinggalkan dan tidak wajib atas mereka 

mengqadha‟ puasa.”
978

  

 

Juga riwayat dari Nafi‟ y, ia berkata; 

 

َِأ   ًَأ ْذ زَأ هِم ًة فَأأَأ َأ  َأ َّأ َأ  ٍش  يْذ  ُخ َأ ْذ
ٍ  هِم خُخ وَأ َأ  َأسْذ َأ  َأ  ْذيِم ػُخ

ٌْذ ُخ َلِم ًَأ ْذ  ِم  َأ 
ٍم  ْْذ ِم  َأ يْذ  ُخ ِّه نَأ ػَأ ؼِم َّأ ُخ ْذ  َأ 

وَأ ُخ  َأىْذ  ُخ ْذ ِم َُأ   ْذيُخ ػُخ أَأهَأ َأ هَأ َأ ىَأ فَأ يْذ  َأ
ػَأ َأشٌن فِم
ًٌة   .هِم ْذ ِم ْذ

“Salah seorang puteri dari Ibnu „Umar p menjadi isteri salah seorang laki-

laki Quraisy, ketika Ramadhan ia sedang hamil lalu ia kehausan, maka Ibnu 

„Umar p memerintahkan untuk berbuka dan memberi makan seorang 

miskin setiap hari (yang ditinggalkan).”
979

  

                                                 
977

 HR. Daruquthni : 6 dalam Bab Thulu‟usy Syamsyi ba‟dal Ifthar, dengan sanad yang 

shahih dan Hakim Juz 1 : 1607. 
978

 HR. Thabrani : 2758. 
979

 HR. Daruquthni : 15 dalam Bab Thulu‟usy Syamsyi ba‟dal Ifthar. 
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Catatan : 

 Apabila perjalanannya dimulai setelah fajar menyingsing (siang hari), 
maka ia wajib berpuasa pada hari itu, lalu diperbolehkan untuk 

membatalkan puasa jika sudah akan berangkat, meskipun masih 

berada di dalam kampungnya. Diriwayatkan dari „Ubaid bin Jubair y, 

ia berkata; 

 

َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ِم  َاِم يِّهِم  َأ زِم ُخ  َأ ُخ غِم َأ  ِم ةِم  اْذ غَأ  َأ ِميْذ  َألْذ َأ ٌْذ ُخ هَأ  ُخ

بَأ  ، ثُخَن  ُخ ِّهِم فَأغَأ هَأ َأ ىَأ فَأ َأ يْذ  َأ
يَأ  اْذ ُخ ْذ َأ طِم فِم ٌَأٍ  هِم يْذ  َأ ِم ْذ

َلنَأ فِم َّأ َأ
،  َأ  َأ  ٍُخ بْذ  ُخلْذ ُخ :   َأ َأ ؤُخ  ْذ َأ َأ

ةٍ :   ِم ْْذ  َألْذ َأ ؟  َأ  َأ  َأ ُخ اَأ ْْذ ٓ  اْذ ُخ ُخ   َأاَأ ْذ َأ  َأ َأ

؟:  َلنَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ِم  َاِم ٌَ ِم  َأ ُخ يْذ  ُخ   َأ َأ ْذ ِم ُخ ػَأ

 

“Aku naik bersama Abu Bashrah Al-Ghifari y –salah seorang sahabat 

Rasulullah a- dalam kapal dari Fusthath pada bulan Ramadhan. Lalu 

ia pergi. Kemudian dihadirkan makan (siang) (untuk)nya. Ia berkata, 

“Mendekatlah.” Aku katakan, “Bukanlah engkau tahu (kita) masih 

berada dikampung (kita)?” Ia menjawab, “Apakah engkau benci 

dengan Sunnah Rasulullah a?”
980

  

 

 Apabila seorang pulang dari safar –dan ia dalam keadaan berbuka,- 

lalu mendapati isterinya  telah suci dari haidh, nifas, atau sembuh dari 

sakitnya –sementara isterinya juga dalam keadaan berbuka,- maka 

diperperbolehkan baginya untuk menggauli isterinya, tanpa ada 

kewajiban membayar kaffarah. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
980

 HR. Abu Dawud : 2412. 
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 Orang tua yang sudah pikun tidak wajib berpuasa dan tidak pula 
membayar fidyah, karena pena (pencatat amal) telah diangkat darinya. 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Aisyah i, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ثَأ ٍ  يْذ ثَأ َأ لَأنُخ ػَأ غَأ  اْذ َأ فِم َ ٔ  َأ ْذ َأ ْذ ِم َأ :   ُخ يِم  اٌَ اِمنِم زَأ يِم  اَلغِم ْذ ِم . ػَأ ػَأ َّأ
َ ٔ  َأ ْذ ُخ َأ  قَأ . زَأ ّْذ  ُخ ِم ْذ ،  َأ َ ٔ  َأؼْذ ِم َأ ىِم زَأ ْْذ ٌُخ دْذ يِم  اْذوَأ ػَأ  .َّأ

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-

anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”
981

 

  

 

 Ukuran fidyah bagi orang yang sudah tua, wanita yang sedang hamil, 
dan wanita menyusui adalah sebanyak setengah sha‟. Yaitu satu porsi 

makanan siap makan atau 1,5(satu setengah) kg bahan makanan 

pokok. Ini adalah pendapat Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin 

Baz 5. 

 

 

Syarat Sah Puasa  

Syarat sah puasa adalah : 

 

1. Niat 

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) di malam hari sebelum 

terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar p, dari Hafshah i, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

يْذ اَأنْذ  غِم هَأ وِم َُخ  ُخدْذ دْذ ِم فَأ َأ  ِم َأ مَأ اَأ    الِّهِم َأ مَأ  َأ ْذ َأ  اْذ َأ

 

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa 

baginya.”
982

 

 

 

 

 

 

                                                 
981

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

2043. 
982

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 730 dan Abu Dawud : 2454 lafazh ini milik keduanya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6538. 
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Catatan : 

 Wajib memasang niat pada setiap malam bulan Ramadhan, bukan 
hanya berniat puasa untuk satu bulan. Ini adalah pendapat jumhur 

ulama‟. 

 

 Niat tersebut sudah dapat terwujud dengan bangun pada waktu sahur 

dan memakan makanan dan minuman pada waktu tersebut. Karena 

niat adalah menyengaja atau berkehendak untuk melakukan sesuatu. 

Dan apa yang diniatkan telah terwujud dengan melakukan hal-hal 

tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

2. Suci dari haidh dan nifas 

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas tidak diperbolehkan 

untuk melakukan puasa. Diantara dalilnya adalah hadits dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

؟ َأ  نْذ اَأنْذ  َألُخ َّأ ِم  ذَأ  زَأ ضَأ ْذ اَأنْذ  ُخلَأ ِّه يَأ  َألَأٔاَأ ْذسَأ ئِم اِم َأ    ُخلْذ لَأ ىِم  فَأ َأ يْذ ًُخ ْذ هِم
َِأ  ٌِم  دِم ْذ

 

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa?” 

Kami menjawab, “Ya” Maka Nabi a bersabda, “Itulah kekurangan 

agamanya.”
983

  

 

 

Rukun Puasa  

Rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan 

puasa sejak terbit fajar (shadiq) sampai terbenamnya matahari. Hal ini 

berdasarkan firman Allah q; 

 

ْْذ  َّأ ُخلُخ ْْذ  هَأ   َأ َأ َأ  َاُخ اَأ ُخنْذ  َّأ  ْذ َأغُخ َي  ُُخ ّْذ  ُخ
ىَأ  َأ شِم َ يَأ  فَأ اْذ َ ٔ  َأ َأ َأ ْْذ  زَأ َّأ شْذ َأ ُخ

يَأ  اْذ َأ ْذ ِم  َأ ْذ َأضُخ هِم ْ   الِّهِم َأ مَأ  اَأ ُخنُخ  اْذ َأ ْذ ُخ  ْلْذ دْذ ِم ثُخَن  َأ ِموُّج يَأ  اْذ َأ دِم هِم َْأ َأ ْذ  ْلْذ
اَأٔ  اَل ْذ ِم   ئِم

“Maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan 

Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang 

putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 

sampai (datang) malam.”
984

  

                                                 
983

 HR. Bukhari Juz 1 : 298. 
984

 QS. Al-Baqarah : 187. 
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Adab-adab Puasa  

Adab-adab puasa antara lain : 

 

1. Makan sahur dan mengakhirkannya 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْْذ ِم  َأ َأ َأ ًة  ي  اَ سُخ
َى فِم اِم ّْذ  فَأ َس ُخ   َأ َأ

 

“Makan sahurlah kalian, karena didalam sahur itu ada keberkahan.”
985

  

 

Adapun dalil tentang mengakhirkan sahur diantaranya adalah hadits 

yang diriwayatkan dari Anas bin Malik y, dari Zaid bin Tsabit y, ia 

berkata; 

 

ةِم  َألْذ ُخ  َأنْذ  اَأٔ  اَل َأ َلنَأ ثُخَن  َأ مَأ ئِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يِّهِم  َأ غَأ  اٌَ ِم ًَأ  هَأ سَأ ْذ  َأ َأ
ْْذ ِم  َّأ اَ سُخ َأذَأ ىِم  يَأ  ْلْذ يَأ   َأ ًة ؟ َأ ىَأ  َأ ْذ وْذ ِم ْذ    َأ  َأ  َأ ْذ َأ  َأ

 

“Kami sahur bersama Nabi a, kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan 

shalat.” Anas y bertanya, “Berapa jarak antara adzan dan sahur?” Zaid y 

menjawab, “Kira-kira bacaan lima puluh ayat.”
986

 

 

Catatan : 

Apabila seorang sedang melakukan sahur, lalu terdengar adzan 

Shubuh sedangkan makanan dan minuman masih berada ditangannya, 

maka ia boleh menyelesaikan makan dan minumnya. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

يَأ 
َ ٔ  َأ ْذ ِم َُخ زَأ ؼْذ ٍِم فَأ َأ  َأ َأ لَأٔ  َأ ِم ًَأ اُخ ػَأ ِم َّأ إلْذ غَأ  َأزَأ ُخ ُخنُخ  اٌِّهِم َأ اَأ  وِم ذَأ   َأ ئِم

َُخ  ٌْذ َُخ هِم  زَأ خَأ َأ

 

”Apabila salah seorang diantara kalian mendengar adzan sementara 

tempat makan(nya) masih berada di tangannya, maka janganlah ia 

meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajat (makan)nya.”
987

 

                                                 
985

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1823 dan Muslim Juz 2 : 1095. 
986

 HR. Bukhari Juz 2 : 1821. 
987

 HR. Abu Dawud : 2350. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 607. 
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2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa, 

seperti; perbuatan sia-sia, perkataan keji, berdusta, dan yang 

semisalnya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ّْذ  َُخ  َأزَأ ٌن  َأ َى  َأ  َ اِم ، فَأ َلَأ  َألْذ َأ ْذ َّأ فُخثْذ   ُخنْذ فَأ َأ  َأ ْذ
مِم  َأزَأ ِم ْْذ مُخ  َأ ْْذ ذ َأ  َأ ىَأ  َأ ئِم

لْذ َأ ُخ ْذ  ، فَأ َُخ نٌن :  َأ  َألَأ
ؤٌن  َأ اِم يْذ  هْذ ُخ

ًِّهِم  ئِم

 

“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-

kata kotor dan jangan pula bertengkar. Jika orang yang menghina atau 

memukulnya  hendaklah ia mengatakan, “Aku orang yang sedang 

berpuasa.”
988

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

يْذ  َأىْذ 
ِم زَأ خَأ ٌن فِم َ لَأ ْذسَأ اِم ، فَأ ِْذ َأ َّأ اْذدَأ وَأ َأ  ِمَ،  ؼَأ َّأ اْذ ّْذ ِم  ْْذ َأ  ا ُّج عْذ  َأ يْذ اَأنْذ  َأ َأ هَأ

َُخ  شَأ َأ  َأ َّأ َُخ  عَأ طَأؼَأ هَأ   َأ َأ

 

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya 

serta berlaku bodoh, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk  

meninggalkan makanan dan minuman (dalam puasa)nya.”
989

 

 

3. Bersikap dermawan 

 

4. Membaca dan mempelajari Al-Qur’an 

Dalil tentang bersikap dermawan dan membaca dan mempelajari Al-

Qur‟an adalah hadits yang diriwayatkan dari „Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

دُخ  َْأ َّأ َأ ىَأ  َأخْذ دَأ  اٌَ اِم  ِم اْذ َأ ْذ ِم  َْأ َلنَأ  َأخْذ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم  َأ ىَأ  َأ ُخ

ِم  يْذ  ُخ ِّه
ٍُخ فِم مُخ  َأ ىَأ  َألْذ َأ  َِم  اَ  َأ لَأ ْذ َى خِم ْذ ِم ْذ َأ ػَأ هَأ َأ ىَأ ئِم ِْذ ِم  َأ يْذ شَأ

ىُخ فِم ْْذ هَأ   َأ ُخ
َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْْذ ُخ  َاِم َِم  َأ ُخ لَأ ْذ لِمخَأ فَأ َأؼْذ ِم ُخ ػَأ ٌْذ َأ َ ٔ  َأ هَأ َأ ىَأ زَأ يْذ  َأ
ٌَأٍ  فِم  َأ

                                                 
988

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1151. 
989

 HR. Bukhari Juz 2 : 1804, Tirmidzi Juz 3 : 707, dan Abu Dawud : 2362, lafazh ini milik 

keduanya. 
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َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم َُخ خِم ْذ ِم ْذ ُخ  َأ ىَأ  َأ ُخ ذَأ  اَأ ِم َأ اِم َلنَأ  اْذ ُخ ْذ ىَأ فَأ َّأ َأ

لَأ ِم  وُخ ْذ َأ يَأ  ا ِّهِم ْذرِم  اْذ
دَأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم هِم َْأ   َأخْذ

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan 

beliau akan lebih dermawan (dari hari-hari biasanya) pada bulan 

Ramadhan, ketika Jibril j menjumpainya. Dan Jibril j selalu 

mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan 

selesai. Rasulullah a membacakan Al-Qur‟an kepadanya. Dan saat ia 

bertemu dengan Jibril j, beliau lebih dermawan terhadap kebaikan 

daripada angin yang berhembus (dengan lembut.)”
990

  

 

5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ْذ َأ 
َدلُخْ   اْذ ِم ٍ  هَأ  ػَأ  َلَأ  َأ َأ  ُخ  اٌَ اُخ  ِم َأ ْذ

 

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan 

berbuka.”
991

  

 

6. Berdoa ketika berbuka 

Diriwayatkan dari „Ibnu „Umar p, ia berkata; 

“Jika Nabi a berbuka, maka beliau membaca;  

 

ىْذ شَأ اَأ  َاُخ  َأخْذ ُخ ئِم ثَأ َأ َأ  ْلْذ َّأ ّْذ ُخ  ؼُخ ُخ َّأ  ْذ َأَل ِم  اْذ أُخ  َُأ َأ  اظَوَأ  ذَأ

 

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan 

pahala, insya Allah.”
992

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
990

 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308, lafazh ini miliknya. 
991

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 1098. 
992

 HR. Abu Dawud : 2357. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 920. 
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7. Berbuka dengan makan kurma segar (ruthab), atau kurma kering 

(tamr), atau hanya dengan air 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

طَأ َأ ٍا  َأ ْذ َأ  َأىْذ  لَأٔ  ُخ  ُخ ػَأ
َلنَأ  ُخ ْذ ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْْذ ُخ  َاِم  َأ ىَأ  َأ ُخ
ىْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ زَأ َأ   اِم لَأٔ  َأوْذ َأ ٍا، فَأ طَأ َأ اٌن فَأؼَأ ىْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ  ُخ اِم ، فَأ يَأ

لِّهِم  ُخلَأ
يْذ هَأ اٍ  َْأ ٍا هِم  .زَأ َأ

 

“Rasulullah a biasa berbuka dengan ruthab, sebelum melakukan shalat. 

Jika beliau tidak mendapat ruthab, maka dengan beberapa buah tamr 

(kurma masak yang sudah lama dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, 

maka beliau meminum air.”
993

  

 

8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani y, dari Nabi a beliau bersabda; 

 

يْذ  َأخْذ ِم  اَل اِمنِم  ٌْذ ُخصُخ هِم َُخ َلَأ  َأ َ   َأ ْذ ُخ  ًَأ
ٍِم ثْذ ُخ  َأخْذ ِم َُخ هِم يْذ فَأ َأ َأ  َأ اِموًة   َأ ىَأ اَأ هَأ

ئًة   شَأ ْذ

 

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) berbuka kepada orang yang 

berpuasa, maka ia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala 

orang yang berpuasa sedikit pun.”
994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
993

 HR. Abu Dawud : 2356, dan Tirmidzi : 692. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 922. 
994

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 807, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1746. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6415. 
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Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa  

Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, antara lain : 

 

1. Jima’ pada malam hari sebelum terbit fajar 

Ini adalah keringanan dari Allah q bagi kaum muslimin. Allah q 

berfirman; 

 

  َ ًِم َأ اِم ُخنْذ   ُخزِم اَأٔ  لَأ َأ  الِّهِم َأ مِم  اَ فَأثُخ ئِم  اَأ ُخنْذ اَأ ْذ

 

“Dihalalkan bagi kalian untuk jima‟ dengan isteri-istreri kalian, pada 

malam hari bulan puasa.”
995

  

 

2. Dalam keadaan junub pada pagi hari  

Diriwayatkan dari „Aisyah p, ia berkata; 

 

يْذ  ٌُخ ًة  هِم ىْذ  َأ ىَأ اِم ُخلْذ ِمرَأ خُخ َلنَأ ئِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ِم  َاِم لَأٔ  َأ ُخ َِأ ُخ ػَأ  َأشْذ

َُخ  هُخ ْْذ ٍم ثُخَن  َألُخ وَأ ٍع  َأ ْذ ِم  زْذ ِم َأ  خِم

 

 “Aku pernah menyaksikan Rasulullah a pada waktu fajar beliau dalam 

keadaan junub karena jima‟ (dengan isterinya), bukan kerena bermimpi. 

Kemudian beliau (tetap) berpuasa.”
996

   

 

3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima’  

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َْأ  ُُخ َّأ  ُخ 
َّأ ُخ َأ شِم  ، نٌن

َْأ  َأ اِم ُُخ َّأ َلنَأ  ُخ َأ ِّهِم ُخ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْ ُخ  َاِم  َأ ىَأ  َأ ُخ

َِم  ِم ْذ ِم لَأ َأ ُخنْذ إلِم َُخ  َأهْذ ٌَ اَأ ِم َّأ  ، نٌن
  َأ اِم

 

“Nabi a pernah mencium dan mencumbu, ketika beliau tengah berpuasa, 

hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya diantara 

kalian.”
997

  

 

 

 

                                                 
995

 QS. Al-Baqarah : 187. 
996

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1830, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1109. 
997

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1826, dan Muslim Juz 2 : 1106, lafazh ini 

miliknya. 
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4. Mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan  

Diriwayatkan dari Abu Bakar y ia berkata, berkata kepadaku 

(sebagian sahabat Nabi a); 

 

َِم  لَأٔ  َأ ْذ ِم جِم  َألُخ ُّج ػَأ ؼَأ ْذ َلنَأ  ِم اْذ َّأ َأ  
َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْْذ َأ  َاِم اَأ َأ ْذ  َأ َأ ْذ ُخ  َأ ُخ
يَأ  اسَأ ِّهِم 

ّْذ هِم ؼَأ َأشِم  َأ يَأ  اْذ نٌن هِم
َْأ  َأ اِم ُُخ َّأ وَأ اَأ   . اْذ

 

“Sungguh aku pernah melihat Rasulullah a di Al-Arj, beliau sedang 

menuangkan air di atas kepalanya, ketika itu beliau dalam keadaan puasa, 

karena haus atau panas (yang menyengat).”
998

  

 

5. Makan dan minum karena lupa 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

نٌن 
َْأ  َأ اِم ُُخ َّأ يَأ 

ًَأ ِم يْذ  َُخ  َاُخ , هَأ وَأ ؼَأ ًَوَأ   َأطْذ اِم ، فَأ َُخ هَأ ْْذ َن  َأ لْذ ُخ ِم ، فَأ بَأ ّْذ شَأ ِم أَأ َأ َأ  َأ فَأ
ٍُخ   َّأ َأ َأ 

 

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga ia makan minum, 

maka sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah 

memberikan makan dan minum kepadanya.”
999

 

 

6. Muntah tanpa sengaja  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwa Nabi a bersabda; 

 

اُخ  يْذ َُخ  اْذ َأ ػَأ يْذ ذَأ َأ َِم  َأ َأ اٌن هَأ لَأ ْذ لَأ ْذسَأ ػَأ يِم   ْذ َأ َأ اَأ فَأ هَأ َّأ ضِم  ،  لْذ َأ ْذ وْذ ًة  فَأ   ػَأ

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka tidak ada qadha‟ 

(puasa) baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah 

ia  mengqadha‟ (puasanya).”
1000
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999

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1831 dan Muslim Juz 2 : 1155, lafazh ini miliknya. 
1000
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7. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil, selama 

makanan tersebut tidak masuk tenggorokan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

ِّم  اَش  َ   َأ ّْذ َأ  اْذ َأ اَأ َلَأ  َأأْذاَأ  َأىْذ  َأ ُخ نٌن يْذ
َْأ  َأ اِم ُُخ َّأ َُخ  لْذ َأ  . هَأ  اَأنْذ  َأ ْذ ُخ ْذ زَأ

 

“Tidak mengapa ketika seorang yang berpuasa mencicipi cuka atau apa saja, 

selama tidak masuk ke dalam tenggorokan.”
1001

  

 

Diriwayatkan pula dari Yunus tentang Al-Hasan y, ia berkata; 

“Aku melihat ia mengunyah makanan untuk anak kecil padahal beliau 

sedang berpuasa. Ia mengunyahkan kemudian mengeluarkannya dari 

mulut(nya) dan meletakkannya di mulut si anak.”
1002

  

 

8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan memeriksa darah, selama 

tidak dikhawatirkan akan melemahkan tubuh  

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

َْأ  ُُخ َّأ نَأ  َّأ زْذ َأدَأ  ، مٌن سْذ ِم َْأ هُخ ُُخ َّأ نَأ  َلنَأ  ِمزْذ َأدَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َا ػَأ َي  َأ  َأَى  اٌَ ِم
نٌن 
  َأ اِم

 

“Bahwa Nabi a pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula 

berbekam ketika beliau berpuasa.”
1003

  

 

Anas bin Malik y pernah ditanya; 

 

فِم  ؼْذ يْذ  َأخْذ ِم  ا ُّج ََل هِم دَأ هَأ َأ اِملَل اِمنِم  َأ  َأ َلَأ ئِم ىَأ  اْذسِم ْْذ ُُخ ٌْذ ُخنْذ  ُخ ْذ ِم   َأ ُخ

 

“Apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa?” Ia 

menjawab, “Tidak, kecuali hanya karena kelemahan (tubuh yang 

diakibatkannya).”
1004

  

 

 

 

 

                                                 
1001

 HR. Ibnu Syaibah 3/47, dengan sanad yang hasan li ghairihi. 
1002
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1004
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9. Bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan minyak rambut, 

celak mata, obat tetes mata, obat tetas hidung, dan suntikan yang tidak 

mengenyangkan 

Dasar dibolehkannya semua ini ialah karena hukum asalnya terlepas 

dari larangan ( َ  ُخ  لِم َأ ْذ ةُخ  ْلْذ  jika hal tersebut diharamkan bagi orang ,( َأاْذ َأ َأ اَأ

yang berpuasa, niscaya Allah q dan Rasulullah a akan menjelaskannya, 

dan tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Allah q berfirman; 

 

  ً ًَأ ِم هَأ   َأ ىَأ  َأ ُّج َأ   .َّأ

 

“Dan tidaklah Rabbmu lupa.”
1005

  

 

 

Catatan : 

 Apabila seorang suami mencium isteri atau mencumbuinya tanpa 
jima‟ lalu keluar madzi, maka tidak ada hukuman baginya. 

 

 Apabila seorang suami mencium isterinya atau mencumbuinya –

sementara mereka sedang puasa,- kemudian salah seorang diantara 

mereka keluar mani, maka ia telah berbuka dan wajib mengqadha‟ 

puasanya. 

 

 Cuci darah atau cuci ginjal dengan mengeluarkan darah dari tubuh lalu 

dikembalikan dalam keadaan bersih dengan ditambah bahan-bahan 

tertentu, maka hal ini membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila terjadi pendarahan di mulut atau gigi, maka tidak boleh 

ditelan. Jika seorang yang berpuasa menelannya (dengan sengaja), 

maka puasanya batal. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa 
jika merasa aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan masuk ke 

tenggorokan. Yang lebih utama adalah meninggalkannya pada siang 

hari, dan lebih baik menggunakannya pada malam hari. 

 

 

 

 

                                                 
1005
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Hal-hal yang Membatalkan Puasa  

Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi dua, yaitu : 

 

A. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha’  

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha‟ antara 

lain : 

 

1. Makan dan minum dengan sengaja 

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Tetapi jika 

seorang makan dan  minum karena yakin masih malam dan ternyata sudah 

siang, atau ia makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam dan 

ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib menqadha‟. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5 dan Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

2. Muntah dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwa Nabi a bersabda; 

 

اُخ  يْذ َُخ  اْذ َأ ػَأ يْذ ذَأ َأ َِم  َأ َأ اٌن هَأ لَأ ْذ لَأ ْذسَأ ػَأ يِم   ْذ َأ َأ اَأ , فَأ هَأ ضِم  َّأ لْذ َأ ْذ وْذ ًة  فَأ   ػَأ

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka tidak ada qadha‟ 

(puasa) baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaklah 

ia  mengqadha‟ (puasanya).”
1006

  

 

3. Haidh dan nifas 

Meskipun haidh dan nifas terjadi pada detik-detik terakhir menjelang 

matahari terbenam, maka puasanya batal dan wajib diqadha‟ di hari yang 

lain. Ini adalah kesepakatan para ulama‟. 

 

4. Sengaja mengeluarkan mani 

Hal ini berdasarkan firman Allah q di dalam sebuah hadits qudsi 

tentang kondisi orang yang berpuasa; 

 

يْذ 
لِم يْذ  َأخْذ َُخ هِم طَأؼَأ هَأ َّأ َُخ  َْأ َأ ِْذ عُخ شَأ  . َأ َأ

 

“Ia meninggalkan syahwat dan makannya  karena Aku.”
1007
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, dan Ibnu Majah : 
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5. Niat kuat untuk berbuka 

Jika seorang yang berpuasa lalu berniat membatalkan puasanya dan 

bertekad untuk berbuka, maka puasanya batal, walaupun ia tidak makan dan 

tidak minum. Inilah adalah pendapat jumhur ulama‟, berdasarkan 

keumuman hadits ‟Umar bin Khaththab y, Rasulullah a bersabda; 

 

ٓ َْأ ًَأ ٍب هَأ   ِم  هْذ ِم ًَوَأ  اِم ُخ ِّه ئِم َّأ َ  اِم  وَأ  ُخ  ِم اٌِّهِم ًَوَأ   ْذْلَأػْذ ئِم
 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  Dan  sesungguhnya  

setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”
1008

 

 

6. Murtad (keluar dari Islam) 

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama‟ dalam masalah ini. Hal 

ini berdasarkan firman Allah q; 

 

يَأ  اْذ َأ  ِم ِم ْذيَأ  ًَأَي هِم ْْذ اَأ َأ ُخ َّأ لُخ َأ  وَأ يْذ  َأشْذ َأ ْذ َأ اَأ َأسْذ َأ َأَي ػَأ
 اَأئِم

 

“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu 

dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi”
1009

  

 

 

B. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha’ 

sekaligus kaffarah 

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadha‟ 

sekaligus kaffarah antara lain : 

 

1. Jima’ 

Jika seorang suami sengaja jima‟ dengan isterinya –bukan karena 

keterpaksaan-, maka batallah puasa kedua orang terebut, dan keduanya 

wajib mengqadha‟nya, dan kaffarah diwajibkan kepada suami dan isteri. 

Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, ia berkata; 

 

َلنَأ فَأ َأ  َأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يِّهِم  َأ اَأٔ  اٌَ ِم خُخ ٌن ئِم ْ َأ : خَأ اَأ  َأ لَأ ْذ ُخ  َأ   َأ ُخ َُأ
؟  َأ  َأ :  َأ  َأ .  َاِم  لَأ َأ َأ ُْذ هَأ   َأ ، فَأ َأ  َأ : َّأ هَأ َأ ىَأ يْذ فِمي  َأ

هْذ َأ َأ ِم
لَأٔ  ِم : َّأ َأؼْذ ُخ ػَأ

                                                 
1008

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik 

keduanya. 
1009
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؟  َأ  َأ  ِْذ َأ ْذيِم : َلَأ  َأ  َأ : َُأ ْذ  َأدِم ُخ هَأ   َأؼْذ ِمقُخ  َأ َأ َأ ًة مَأ شَأ ْْذ غُخ  َأىْذ  َألُخ  ْذ
َِأ ْذ  َأ ْذ َأ ِم فَأ

؟  َأ  َأ  يِم ًٌة ؟  َأ  َأ : َلَأ  َأ  َأ : هُخ َأ َأ  ِمؼَأ ْذ يَأ هِم ْذ ِم ْذ نُخ  ِم ِّهِم ْذ
ؼِم َِأ ْذ  َأدِم ُخ هَأ   ُخ ْذ , َلَأ : فَأ

  َأوْذ ٌن 
َِم ٍ  فِم ْذ َلنَأ  ِمؼَأ َأ َّأ َأ  

َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يُّج  َأ يَأ  اٌَ ِم
أُخ ِم ، فَأ لَأسَأ : فَأ َأ  َأ . ثُخَن خَأ

َِأ َأ ، فَأ َأ  َأ  َ  ْذ  ِم جُخ :  َألَأ َْأ ٍ   َأزْذ ُْذ ُخ  َأ ْذ َِأ   َأ يَأ َلَأ َأ َأ ْذ ٌَ ؟ فَأوَأ   َأ ْذ لَأٔ  َأفْذ َأ َأ هِم  َأػَأ
، ثُخَن  َُخ ًْذ َأ  ُخ اْذ  َأ َ ٔ  َأ َأ َلنَأ زَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يُّج  َأ  َأ  اٌَ ِم

سِم ٌَ ، فَأ َأ َِم هِم اَأ ْذ ئِم
لَأ َأ :  َأ  َأ  ُْذ َُخ  َأ وْذ ؼِم أَأطْذ َُأ ْذ فَأ ذْذ   ِم

 

“Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah a, lalu berkata, “Wahai 

Rasulullah, aku telah celaka.” Beliau bertanya, “Apa yang 

mencelakakanmu?” Ia menjawab, “Aku telah mencampuri isteriku pada saat 

bulan Ramadhan.” Beliau bertanya, “Apakah engkau mempunyai sesuatu 

untuk memerdekakan budak?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, 

“Apakah engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut?” Ia menjawab, 

“Tidak.” Lalu ia duduk, kemudian Nabi a memberinya sekeranjang kurma 

seraya bersabda, “Bersedekahlah dengan ini.” Ia berkata, “Apakah kepada 

orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di 

Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya 

daripada kami.” Maka tertawalah Nabi a sampai terlihat gigi taringnya, 

kemudian bersabda, “Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan 

kurma itu.”
1010

 

 

Kaffarah berbuka karena jima‟ di siang hari bulan Ramadhan adalah : 

 

a. Memerdekakan hamba sahaya. 

b. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. 

c. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin, 

masing-masing orang miskin dengan setengah sha‟ makanan. 

 

2. Orang yang menunda qadha’ puasa tanpa alasan yang syar’i, hingga 

datang Ramadhan berikutnya 

Seorang yang menunda qadha‟ puasa Ramadhan tanpa alasan yang 

syar‟i, hingga datang Ramadhan berikutnya, maka hendaklah ia 

mengqadha‟, bertubat, serta memberi makan seorang miskin setiap hari 

yang ia berbuka di dalamnya. Ini adalah pendapat Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz 5. 

 

                                                 
1010

 HR. Bukhari Juz 2 : 1834 dan Muslim Juz 2 : 1111, lafazh ini miliknya. 
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Catatan : 

 Apabila seorang wanita haidh suci sebelum terbit fajar, dan berniat 
untuk berpuasa, maka puasanya sah, walaupun ia mengakhirkan 

mandi wajib sampai terbit fajar. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

 

 Seorang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka yang 

mengqadha‟nya adalah walinya. Wali yang dimaksud adalah ahli 

warisnya. Hal ini berdasarkan hadits „Aisyah i, bahwa Nabi a 

bersabda; 

َُخ  اِم ُّج َّأ َُخ  ٌْذ َِم  ِم َأ مٌن  َأ مَأ ػَأ لَأ ْذ ػَأ َّأ يْذ هَأ اَأ   هَأ

 

“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka 

hendaklah walinya puasa untuknya.”
1011

 

 

 Orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa, maka 
kondisinya dirinci sebagai berikut : 

 

 Udzur yang ada pada dirinya tetap ada, sehingga tidak mampu 

untuk mengqadha‟ puasanya hingga ajal menjemputnya. Orang 

yang seperti ini tidak dibebani apapun demikian pula ahli warisnya 

dan peninggalannya. Tidak mengganti puasa dan tidak pula 

memberi makan kepada fakir miskin. 

 

 Udzur yang ada pada dirinya sudah hilang dan ia pun sudah 

sanggup mengqadha‟ puasanya, namun hingga ajal memjemputnya 

ia belum juga mengqadha‟ puasanya. Untuk kondisi seperti ini, 

walinya harus berpuasa untuknya. 

 

 Seorang yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa 

nadzar, maka ahli warisnya berpuasa untuknya.  

Ini adalah perincian dari Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila yang mengqadha‟ puasanya adalah selain ahli warisnya, maka 
hal tersebut diperbolehkan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.  

 

 Apabila seorang suami jima‟ dengan isterinya pada siang hari 
Ramadhan, maka suami wajib membayar kaffarah, walaupun tidak 

keluar mani. 

 

                                                 
1011

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1851 dan Muslim Juz 2 : 1147. 
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 Apabila seorang suami jima‟ beberapa kali pada satu hari bulan 
Ramadhan, maka ia hanya diwajibkan untuk membayar kaffarah satu 

kali. 

 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa hari pada bulan Ramadhan, 

maka ia harus membayar kaffarah setiap satu hari satu kaffarah. Ini 

adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, dan sekelompok 

ulama‟. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang melakukan jima‟ karena dipaksa, tidak mengetahui, 
atau lupa, maka puasanya sah. Tidak ada qadha‟ maupun kaffarah 

baginya. 

 

 Seorang yang menggauli isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan, 

sementara isterinya sedang haidh, maka wajib baginya kaffarah dan 

qadha‟ ditambah dengan sedekah satu atau setengah dinar emas. 

 

 Kewajiban kaffarah tidak gugur karena keadaan hidup yang miskin. 
Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

 

 Bagi seorang yang wajib menjalankan kaffarah puasa dua bulan 
berturut-turut, maka puasanya itu tidak terputus oleh; dua hari raya, 

hari tasyriq, bepergian, sakit yang membolehkan berbuka, haidh, dan 

nifas. 

 

 Diperbolehkan membayarkan kewajiban kaffarah orang lain, 

walaupun bukan keluarga. Ini adalah pendapat yang yang dipilih oleh 

Syaikh ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5.  
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 Mengqadha‟ puasa Ramadhan tidak wajib segera dilakukan, qadha‟ 
boleh dilakukan kapan saja ada kesempatan, selama belum masuk 

Ramadhan berikutnya. Namun dianjurkan untuk segera 

mengqadha‟nya. Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ََل  يَأ ئِم
غُخ  َأىْذ  َأ ْذ ِم هَأ َأ ىَأ فَأوَأ   َأ ْذ َأ ِم ْذ يْذ  َأ مُخ هِم ْْذ لَأَي  اَل ىُخ ػَأ ْْذ  َأ ىَأ  َأ ُخ

ؼْذ َأ ىَأ  يْذ شَأ
 فِم

 

“Aku memiliki hutang puasa Ramadhan aku tidak mampu untuk 

membayarnya, kecuali pada (bulan) Sya‟ban.”
1012

 

 

 Seorang yang pernah meninggalkan puasa Ramadhan selama beberapa 

tahun, lalu ia benar-benar bertaubat kepada Allah q, maka puasanya 

tersebut tidak perlu diqadha‟. Berkata Syaikh Muhamad bin Shalih 

Al-„Utsaimin 5; 

“Yang benar, qadha‟ tidak wajib baginya jika ia telah bertaubat. 

Karena setiap ibadah yang sudah tentu waktunya jika sengaja 

ditangguhkan tanpa alasan yang dibenarkan syara‟, maka 

mengqadha‟nya tidak akan diterima (oleh) Allah q. Oleh karena itu, 

hendaklah ia bertaubat kepada-Nya dengan cara memperbanyak amal 

shalih. (Dan) barangsiapa (yang) bertaubat, niscaya Allah (akan) 

menerimanya.” 
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1849, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1146. 
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PUASA SUNNAH 
 

 

Seorang yang melakukan ibadah sunnah setelah ia mengerjakan yang 

fardhu, maka yang demikian itu akan menjadikannya dicintai Allah q. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda, 

Allah q telah berfirman; 

 

َلَأ  َأ َأ  ُخ  َّأ  ، َِم لَأ ْذ َُخ ػَأ ضْذ ُخ َو   فْذ َأ َأ
اَأَي هِم َ  ئِم ٍا  َأزَأ يْذ يْذ  ِمشَأ

اَأَي ػَأ ْذ ِم َ بَأ ئِم هَأ   َأ َأ َّأ
َُخ   َ َ ٔ  ُخزِم َْأ فِم ِم زَأ اَأَي  ِم اٌَ َ بُخ ئِم يْذ  َأ َأ َأ  ػَأ ْذ ِم

 

“Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekatkan diri kepada-Ku dengan 

suatu (perbuatan) yang Aku cintai, dengan melakukan yang Aku fardhukan 

kepadanya. Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekatkan diri 

kepadaKu dengan amalan-amalan Sunnah hingga Aku mencintainya.”
1013

 

 

 

Macam-macam Puasa Sunnah 

Macam-macam puasa sunnah, antara lain : 

 

1. Puasa enam hari bulan Syawwal 

Dari Abu Ayyub Al-Anshari y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُْذ ِم  َْ ٍ   َأ ىَأ  َألِم َأ مِم  اَ  يْذ شَأ ً   هِم َُخ  ِم ؼَأ هَأ َأ ىَأ ثُخَن  َأ ْذ َأ يْذ  َأ مَأ  َأ  .هَأ
 

“Barangsiapa yang berpuasa bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan 

(berpuasa) enam hari di bulan Syawwal, maka seperti puasa satu 

tahun.”
1014

 

  

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Para ulama‟ mengatakan bahwa itu sebanding dengan puasa setahun, 

karena satu kebaikan balasannya sepuluh kali lipat, dan puasa sebulan 

Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan. Sedangkan puasa enam hari 

(di bulan Syawwal) sama dengan puasa dua bulan.”
1015

 

 

 

                                                 
1013

 HR. Bukhari Juz 5 : 6137. 
1014

 HR. Muslim Juz 2 : 1164, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 759, Abu Dawud : 2433, 

dan Ibnu Majah : 1716. 
1015

 Syarah Muslim, 3/328. 
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2. Puasa sembilan hari pada awal bulan Dzulhijjah 

Disunnahkan melakukan puasa sembilan hari pada awal bulan 

Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Hafshah i, ia berkata; 

 

يْذ  ؼًة  هِم َّأ ِم ْذ ْْذ َأ اَأ  مَأ ػَأ شَأ ْْذ مُخ  َأ ْْذ َلنَأ  َأ ىَأ  َألُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ  َأَى  اٌَ ِم
ِْذ ِم  يَأ  اَش ثَأ َأ  َأ َ ٍم هِم ثَأ َأ َّأ َد ِم  ي  اْذسِم  ذِم

 

”Nabi a berpuasa pada hari ‟Asyura, sembilan hari (pertama) bulan 

Dzulhijjah, dan tiga hari pada setiap bulan.”
1016

 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‟Abbas p, dari Nabi a beliau bersabda; 

 

َِأ دُخ  َلَأ  اْذدِم َّأ ْْذ   ٍِم  َأ اُخ َُأ ِم يْذ 
وَأ ِم فِم ؼَأ يَأ  اْذ شْذ ِم  َأفْذ َأ ُخ هِم ؼَأ يْذ  َأ َ مِم  اْذ

وَأ ُخ فِم ؼَأ هَأ   اْذ
اٍ  يْذ غْذ  ِمشَأ خِم لَأنْذ  َأ ْذ  فَأ

َِم هَأ اِم َّأ َِم  ٌَأ ْذ ِم  ُخ  ِم
جَأ  ُخ َأ طِم خُخ ٌن  َأ َأ ََل  َأ َِأ دُخ ئِم َلَأ  اْذدِم َّأ   َأ  َأ 

 

 

”Tidak ada amalan yang dilakukan pada sepuluh hari  yang lebih utama 

daripada yang dilakukan pada hari-hari (bulan Dzulhijjah) ini.” Para 

sahabat bertanya, ”Tidak pula jihad?” Beliau menjawab, ”Tidak pula jihad, 

kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu ia 

tidak kembali dengan membawa apapun.”
1017

 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Tidak dimakruhkan berpuasa pada sembilan hari (Dzulhijjah) ini, bahkan 

sangat disunnahkan, terutama hari kesembilannya, yaitu hari Arafah.”
1018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1016

 HR. Ahmad, Baihaqi Juz 4 : 8176, Nasa‟i Juz 4 : 2372, lafazh ini miliknya, dan Abu 

Dawud: 2437. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi 

Dawud : 2106. 
1017

 HR. Bukhari Juz 1 : 926. 
1018

 Syarah Muslim, 3/251. 
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3. Puasa hari Arafah  

Disunnahkan melakukan puasa hari Arafah yaitu pada tanggal 

sembilan Dzulhijjah, bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Karena 

puasa pada hari tersebut menghapus kesalahan pada tahun lalu dan yang 

akan datang. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Anshari y, ia berkata; 

 

فَأ َأ   ػَأ َأ
مِم ْْذ مِم  َأ ْْذ يْذ  َأ ئِم َأ ػَأ َلنَأ  ُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْ َأ  َاِم :   َأ  َأ .  َأَى  َأ ُخ
َّأ اْذ َأ  ِم َأ َأ  ٌَأ َأ  اْذوَأ ضِم َأ َأ   ُخ  اَ 

 .  ُخ َأ ِّهِم

 

“Bahwa Rasulullah a pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau 

menjawab; “Ia menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan yang akan 

datang.”
1019

 

 

Adapun bagi seorang yang melaksanakan wukuf haji, maka 

dimakruhkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Diriwayatkan dari 

Maimunah i, ia berkata; 

 

فَأ َأ  مَأ ػَأ َأ ْْذ َلنَأ  َأ َّأ َأ  
َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يِّهِم  َأ   اٌَ ِم

ْْذ  فِمي  ِم َأ مِم  َأَى  اٌَ اَأ شَأ ُّج
َّأ اٌَ اُخ  َُخ  ٌْذ بَأ هِم ْْذ ِمفِم فَأشَأ ِم وَأ َّأ  ِمفٌن فِمي  اْذ َْأ  ُُخ َّأ َ ٍب  َِم  ِمسَأ اَأ ْذ لْذ ُخ ئِم أَأ ْذ َأ فَأ

ىَأ  ّْذ ٌْذظُخ ُخ   َأ

 

”Orang-orang ragu tentang puasa Nabi a pada hari Arafah, maka aku 

mengirim wadah berisi susu kepada beliau yang saat itu tengah berwukuf, 

lalu beliau meminumnya dan semua orang menyaksikannya.”
1020

 

 

Berkata Ath Thahawi 5; 

”Hal ini menunjukkan bahwa dimakruhkannya puasa pada hari Arafah 

karena alasan kesulitan yang berat saat wukuf di Arafah. Ini adalah pendapat 

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Asy-Syaibani n.”
1021

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1019

 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 
1020

 HR. Bukhari Juz 2 : 1888, lafazh ini miliknya  dan dan Muslim Juz 2 : 1124. 
1021

 Syarh Musykil Al-Atsar, 2/73. 
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4. Puasa di bulan Al-Muharram 

Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada 

bulan Al-Muharram. Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ةِم  َأؼْذ َأ  َّأ َأفْذ َأ ُخ  اَل َأ َ مُخ  سَأ ِْذ ُخ  َاِم  اْذوُخ هَأ َأ ىَأ شَأ   َأؼْذ َأ  َأ
 َأفْذ َأ ُخ  الِّهِم َأ مِم

ةُخ  اَل ْذ ِم    اْذ َأ ِم  َأ ِم  َأ َأ

 

“Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada 

bulan Al-Muharram, dan seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu 

adalah shalat malam.”
1022

 

 

5. Puasa Asyura’ 

Puasa Asyura‟ yaitu puasa pada tanggal sepuluh Al-Muharram. 

Keutamaan puasa Asyura‟ adalah menghapuskan dosa-dosa tahun lalu. Dari 

Abu Qatadah Al-Anshari y, ia berkata; 

 

ْ َأ اَأ  مِم ػَأ شُخ ْْذ يْذ  ِم َأ مِم  َأ ئِم َأ ػَأ ٌَأ َأ  اْذوَأ ضِم َأ َأ :   َأ  َأ .  ُخ  ُخ  اَ 
 .  ُخ َأ ِّهِم

 

“Beliau (Rasulullah a) ditanya tentang puasa hari Asyura‟, lalu beliau 

menjawab, “Ia menghapus dosa-dosa tahun yang lalu.”
1023

 

 

Dianjurkan pula berpuasa pada tanggal sembilannya untuk menyelisihi 

orang-orang yahudi dan nashrani. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia 

berkata; 

 

َلٔ  ْْذ ُخ  َاِم  َأ ٓ فَأ َأ  َأ  َأ ُخ َّأ اٌَلَأ  َأ دَأ  ْْذ ُِخ َُخ  اْذ َأ وُخ ظِّهِم مَأ  ُخؼَأ ْْذ َُخ  َأ ًَ  ئِم
ْْذ َأ  َاِم  َأ   َأ ُخ

غُخ  مُخ  اَ   ِم ْْذ ٌَأ   اْذ َأ وْذ ىْذ شَأ اَأ  َاُخ  ُخ وُخ ْذ ِم ُخ ئِم ؼَأ مُخ  اْذ ذَأ   َأ ىَأ  اْذ اِم َلنَأ فَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ  َاُخ ػَأ
َِم  لَأ ْذ  ػَأ

َلٔ  َاِم ْْذ ُخ  َاِم  َأ يَأ  َأ ُخ
فِّهِم ُْخ َ ٔ  ُخ وُخ ْذ ِم ُخ زَأ ؼَأ مُخ  اْذ لَأنْذ  َأأْذاِم  اْذ  َأ  َأ فَأ

َلنَأ   َّأ َأ

”Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum yahudi dan 

nashrani.” Lalu Nabi a bersabda, ”Pada tahun depan –insya Allah- kita 

akan berpuasa pada tanggal sembilan.” Ibnu ‟Abbas p berkata, ”Sebelum 

tiba tahun depan, Rasulullah a telah wafat.”
1024

 

                                                 
1022

 HR.  Muslim Juz 2 : 1163. 
1023

 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 
1024

 HR Muslim Juz 2 : 1134. 
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6. Puasa di bulan Sya’ban  

Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya‟ban untuk mengikuti 

Rasulullah a. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

 ُخ 
َّأ ُخ ْذ ِم  ،  ُخ

ْْذ َأ َلَأ  ُخ ْذ ِم ًَأ ُخ  ٔ َ مُخ زَأ ْْذ َلنَأ  َألُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْ ُخ  َاِم  َأ ُخ

َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْ َأ  َاِم هَأ   َأ َأ ْذ ُخ  َأ ُخ َّأ  ، مُخ ْْذ ْْذ َأ َلَأ  َألُخ ًَأ ُخ  ٔ َ زَأ

َُخ  ٌْذ ثَأ َأ هِم ٍ   َأ ْذ ِْذ يْذ شَأ
َُخ فِم هَأ   َأ َأ ْذ ُخ َّأ  ، هَأ َأ ىَأ ََل  َأ ٍ   َأ ُّج ئِم ِْذ وَأ َأ  ِم َأ مَأ شَأ  ِم ْذ َأ ْذ

ؼْذ َأ ىَأ  يْذ شَأ
  ِم َأ هًة  فِم

 

“Rasulullah a biasa puasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan 

berbuka, dan beliau berbuka sehingga kami menyangka beliau tidak akan 

puasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah a menyempurnakan puasa 

sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah melihat 

beliau puasa dalam suatu bulan lebih banyak daripada di bulan Sya‟ban.”
1025

 

 

Hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya‟ban adalah sebagaimana 

yang disebutkan dalam hadits dari Usamah bin Zaid p, ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ؼِم َأ دِم  وَأ  ُخ  اْذ َِم  َأػْذ فَأغُخ فِم ْذ َُخ  ُخ ْذ ٌْذ هَأ َأ ىَأ  َأغْذ ُخ ُخ  اٌَ اُخ ػَأ َّأ َأ   ٍ خَأ يَأ  َأ ؼْذ َأ ىُخ  َأ ْذ شَأ
نٌن 
ًَأ   َأ اِم َّأ َأ ََل  يْذ ئِم

لِم وَأ فَأغَأ ػَأ أَأَز ُخ  َأىْذ َلَأ  ُخ ْذ  فَأ
 

”Sya‟ban (adalah bulan) antara Rajab dan Ramadhan, (yang) banyak 

manusia lalai darinya. Diangkat (pada bulan tesebut) amalan para hamba, 

maka aku ingin ketika amalku diangkat aku sedang berpuasa.”
1026
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1868, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1156. 
1026

 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani 5 dalam Ash-Shahihah Juz 
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7. Puasa Senin Kamis 

Disunnahkan melakukan puasa Senin kamis, karena pada kedua hari 

itu amalan manusia dihadapkan kepada Allah q, sehingga dianjurkan untuk 

berpuasa pada kedua hari tersebut. Dan puasa pada hari Senin lebih 

ditekankan daripada puasa pada hari kamis. Diriwayatkan dari Abu Qatadah 

Al-Anshari y, ia berkata; 

 

،  َأ  َأ  يِم ٌَأ ْذ ثْذ
مِم  َلِم ْْذ مِم  َأ ْْذ يْذ  َأ ئِم َأ ػَأ َِم :   ُخ اُخ فِم  اِم ْذ ُّخ مٌن  ْْذ ، , ذَأ اَأ  َأ َِم ثْذ ُخ فِم  َّأ ُخؼِم

َِم  لَأَي فِم  ًْذ ِم َأ ػَأ ّْذ  ُخ  . َأ

 

“Beliau (Rasulullah a)) ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, 

“Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari diturunkan Al-

Qur‟an padaku.”
1027

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, sesungguhnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ًَأ   َّأ َأ يْذ 
لِم وَأ وِم ْذسِم فَأأَأزَأ ُّج  َأىْذ  ُخؼْذ َأ َأ ػَأ َّأ اْذ َأ يِم  ٌَأ ْذ ثْذ ِم مَأ  إلْذ ْْذ وَأ  ِم  َأ َأػْذ  ُخؼْذ َأ ُخ  ْلْذ

نٌن 
  َأ اِم

 

“Amal-amal dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka 

aku ingin amalku dihadapkan sementara aku berpuasa.”
1028

 

 

8. Puasa Ayyamul Bidh 

Puasa tiga hari pada setiap bulan seperti puasa satu tahun. 

Disunnahkan melakukan puasa pada hari-hari putih saat rembulan bersinar 

(ayyamul bidh), yaitu tanggal; tiga belas, empat belas dan lima belas pada 

setiap bulan hijriyyah. Dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

ٍث  ثَأ َأ َلنَأ  ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يْذ  َأ
لِم لِم ْذ ًِمي  َأ ّْذ َأ  يْذ :   َأ ثَأ ِم  َأ َ ٍم هِم  ِم َأ مِم ثَأ َأ

ًَأ مَأ   َأ  َأ ْذ َأ  َأىْذ  َأ
ّْذ ِم َّأ َأىْذ  ُخ  ،ٔ سَأ ؼَأ َأيِم  ا ُّج َّأ َأ ْذ  ، ٍ ِْذ ِم شَأ   ُخ ِّه

“Kekasihku Rasulullah a, telah berwasiat tiga hal kepadaku, yaitu; agar 

selalu berpuasa tiga hari pada setiap bulan, selalu mengerjakan dua raka‟at 

Dhuha, dan selalu mengerjakan shalat witir sebelum tidur.”
1029

 

                                                 
1027

 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 
1028

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 747. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 949. 
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Dan diriwayatkan pula dari Abu Dzar y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َّأ َأ ْذ َأغَأ  ةَأ  شْذ َأ ثَأ ػَأ نْذ ثَأ َأ ثَأ َأ  َأ َ ٍم فَألُخ ِْذ ِم ثَأ َأ يَأ  اَش وْذ َأ هِم ذَأ   ُخ  َأ   َأ َأ  ذَأ ِّهٍ ئِم
ةَأ  شْذ َأ سَأ ػَأ وْذ َّأ َأ ةَأ  شْذ َأ  ػَأ

 

“Wahai Abu Dzar, jika engkau berpuasa tiga hari dalam sebulan, maka 

berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas.”
1030

  
 

9. Puasa Dawud 

Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah q adalah puasa Dawud, 

yaitu dengan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Diriwayatkan dari 

„Abdullah bin „Amru bin „Ash y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 

ةُخ  اَأٔ  َاِم  َأ َأ ةِم ئِم َ   اَل َأ َّأ َأزَأ دَأ  ُّخ   ِم َأ مُخ دَأ 
َ   الِّهِم َأ مِم ئاَأٔ  َاِم َى  َأزَأ ئِم

َّأ َأ ىَأ  َُخ  ٌَأ مُخ  ُخ ُخ َأ َّأ َأ َُخ  ثَأ مُخ ثُخلُخ ْْذ َّأ َأ ُخ فَأ  اَل ْذ ِم  ًِملْذ ٌَأ مُخ  مُخ  َأ ىَأ  َأ َِم  اَ  َأ لَأ ْذ دَأ ػَأ ُّخ دَأ 
هًة  ْْذ  ُخ  َأ

َّأ ُخ ْذ ِم هًة   ْْذ مُخ  َأ ْْذ   َألُخ

 

“Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud 

j, dan shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud j. 

Ia tidur setengah malam, shalat sepertiganya, dan tidur (kembali) 

seperenamnya. Ia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.”
1031

 

 

 

Catatan : 

 Dikemukakan oleh para ulama‟ bahwa semua ibadah dapat menghapus 
dosa. Jika terdapat dosa yang bisa dihapus –yakni dosa kecil,- maka ia 

akan menghapusnya. Sedangkan bila tidak ada dosa kecil dan dosa 

besar, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan dan diangkat satu 

derajat. Hal ini seperti wudhu, shalat, puasa, dan ibadahnya; para nabi, 

orang-orang shalih, dan anak-anak kecil. Jika ada dosa besar dan tidak 

ada dosa kecil, maka kita berharap semua itu dapat meringankan dosa-

dosa besar. 

                                                                                                                            
1029

 Muttafaq alaih, HR. Bukhari Juz 2 : 1880, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 721. 
1030

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 761, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i Juz 4 : 2422. Hadits 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 947. 
1031

 HR. Muslim Juz 2 : 1159. 
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 Seorang yang mempunyai hutang puasa Ramadhan lalu berpuasa enam 
hari di bulan Syawwal sebelum membayar hutang puasanya, maka ia 

tidak mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. 

Seharusnya ia menyempurnakan puasa Ramadhan terlebih dahulu, lalu 

disambung dengan enam hari Syawwal agar mendapatkan pahala 

puasa satu tahun. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‟Abdul 

‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5 dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Puasa enam hari dibulan Syawwal tidak harus dilakukan secara 

berurutan, namun yang lebih utama adalah melakukan secara 

berurutan setelah „Idul Fitri. Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Yang utama berpuasa enam hari berturut-turut langsung setelah „Idul 

Fitri. Namun jika seorang berpuasa Syawwal dengan tidak berturut-

turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, (maka) ia masih mendapatkan 

keutamaan puasa Syawwal, berdasarkan konteks hadits.”
1032

 

 

 Apabila puasa Arafah tersebut bertepatan dengan hari Jum‟at, maka 
tetap diperbolehkan melakukan puasa. Berkata Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah 5; 

”Apabila seorang niat berpuasa hari Arafah atau hari Asyura‟ dan 

kebetulan hari itu bertepatan dengan hari Jum‟at atau hari lainnya, 

maka itu tidak dimakruhkan. Karena yang terlarang adalah sengaja 

berpuasa pada hari Jum‟at saja sebagaimana yang dikutip dari riwayat 

Ahmad.”
1033

 

 

 Tidak dibenarkan mengkhususkan melakukan puasa tanggal sembilan 

Al-Muharram saja. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Adapun hanya melakukan puasa tanggal sembilan (Al-Muharram) 

saja, maka itu adalah kesalahan dalam memahami atsar dan tidak 

mengkaji lafazh-lafazh dan jalannya. Pemahaman itu sangat jauh dari 

kandungan bahasa dan agama. Allahlah yang menolong pada 

kebenaran.”
1034

 

 

 Diperbolehkan melakukan puasa Asyura‟ meskipun jatuh pada hari 

Jum‟at atau Sabtu. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk berpuasa karena 

hari Jum‟at atau Sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan 

sesudahnya atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, 

maka boleh baginya puasa Jum‟at walaupun sebelum dan sesudahnya 

                                                 
1032

 Syarah Muslim, 8/238. 
1033

 Syarhul Umdah. 
1034

 Zadul Ma‟ad, 2/76. 
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tidak puasa, atau ia ingin puasa Arafah atau ‟Asyura‟ yang jatuh pada 

hari Jum‟at, maka tidaklah dilarang. Karena larangan itu hanya bagi 

orang yang sengaja ingin mengkhususkan  (hari Jum‟at dan Sabtu 

tanpa sebab).” 

 

 Tidak disyari‟atkan untuk melakukan shalat dan puasa Nishfu Sya‟ban. 
Karena hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits 

lemah. Hadits tersebut adalah; 

 

َُأ  َِأ  َأ ًَأ ْْذ   هُخ ْْذ َّأ ُخ َِأ   لَأ ْْذ  اَأ ْذ هُخ ْْذ ؼْذ َأ ىَأ فَأ ُخ يْذ شَأ فِم هِم لَأ ُخ  اٌِّهِملْذ ًَأ ْذ اَأ ْذ ذَأ   َأ   ئِم

 

“Apabila tiba malam Nishfu Sya‟ban, maka hidupkan malamnya 

(dengan shalat malam) dan berpuaslah pada siang harinya.”
1035

 

  

Hadits ini Dha‟if sekali dan dikatakan oleh Syaikh Al-Albani 5 

bahwa sanadnya palsu.
1036

 

 

Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan 5; 

“Tidak ada hadits shahih dari Nabi a tentang anjuran shalat pada 

malam pertengahan bulan Sya‟ban secara khusus dan puasa pada siang 

harinya secara khusus pula. Tidak ada satupun hadits shahih dari Nabi 

a tentang hal itu yang dapat dijadikan acuan.”
1037

 

 

 Diperbolehkan pula puasa tiga hari pada setiap bulan pada tanggal 

berapapun, tetapi yang paling utama adalah pada hari-hari putih 

(ayyamul bidh). Diriwayatkan dari Mu‟adzatul Adawiyyah i, ia 

pernah bertanya pada „Aisyah i; 

 

ثَأ َأ  ٍ  ثَأ َأ ِْذ ِم شَأ يْذ  ُخ ِّه مُخ هِم ْْذ َلنَأ  َألُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ  ػَأ
َلٔ  َاِم ْْذ ُخ  َاِم  َأ  َأ َأ ىَأ  َأ ُخ

مُخ  َأ اَأ ْذ اَأنْذ  ْْذ ِْذ ِم  َأ ىَأ  َألُخ يْذ  َأيِّهِم  َأ َ مِم  اَش َِأ  هِم لْذ ُخ اَأ نْذ فَأ ُخ ًَأؼَأ  َأ َ ٍم  َأ اَأ ْذ 
مُخ  ْْذ ِْذ ِم  َألُخ يْذ  َأيِّهِم  َأ َ مِم  اَش يْذ هِم

  َأ ُخيْذ  ُخ َأ اِم

“Apakah Rasulullah a berpuasa tiga hari setiap bulan?” Ia menjawab, 

“Ya.” Aku bertanya lagi padanya, “Pada hari-hari apa saja Rasulullah 

a berpuasa?” Ia menjawab, “Beliau berpuasa tidak peduli pada hari-

hari apa setiap bulannya?”
1038

 

                                                 
1035

 HR. Ibnu Majah : 1388. 
1036

 Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha‟ifah Juz 5 : 2132. 
1037

 Shiyamut Tathawwu‟. 
1038

 HR. Muslim Juz 2 : 1160. 
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 Hendaknya puasa Dawud yang dilakukan oleh seorang tidak 
menjadikannya mengabaikan kewajibannya. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Namun berpuasa sehari dan berbuka sehari disyaratkan tidak 

mengabaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada seseorang. Jika 

itu dapat mengabaikan kewajiban, maka puasa tersebut terlarang. 

Sebab tidak mungkin suatu kewajiban diabaikan hanya karena 

melakukan sesuatu yang sunnah.”
1039

 

 

 Dianjurkan berpuasa hari Sabtu dan Ahad, karena dua hari tersebut 
adalah hari raya orang-orang musyrik dan berpuasa pada dua hari 

tersebut berarti menyelisihi mereka. Dari Ummu Salamah i, ia 

berkata; 

 

َأ َ مِم  يَأ  ْلْذ مُخ هِم ْْذ ثَأ َأ هَأ   َألُخ َلنَأ  َأ ىَأ  َأ ْذ َّأ َأ  
َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْ َأ  َأَاِم  َأَى  َأ ُخ
ْ ُخ  َّأ َأ ىَأ  َأ ُخ  ، َأزَأ ِم مُخ  ْلْذ ْْذ َّأ َأ  ، مُخ  اَ  ْذ ِم ْْذ وَأ  :  َأ ُِخ ًَ ، ػِم ْذ َأ ىِم ئِم يَأ شْذ ِم ِم ْذ وُخ  اِملْذ

نْذ  ُِخ ًَأ   ُخ ِم ْذ ُخ  َأىْذ  ُخ َأ اِم َأ  َّأ َأ

 

“Bahwa Rasulullah a paling sering puasa pada hari Sabtu dan Ahad, 

dan beliau bersabda, “Dua hari tersebut adalah hari-hari raya orang 

musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka.”
1040

 

   

 Diperbolehkan seorang melakukan niat puasa sunnah disiang hari, jika 
setelah terbit fajar ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan 

puasa. Dari Aisyah Ummul Mukminin i, ia berkata; 

 

مٍ  ْْذ َلنَأ ذَأ اَأ  َأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َا ػَأ يُّج  َأ لَأَي  اٌَ ِم َُأ ْذ :  فَأ َأ  َأ . دَأ َأ َأ ػَأ
ٌَأ   ؟   ُخلْذ اٌن يْذ ٌْذ َأ ُخنْذ شَأ

هًة  :   َأ  َأ . َلَأ : ػِم ْْذ ًَأ   َأ نٌن  ثُخَن  َأ َأ 
ذًة   َأ اِم ًِّهِمي ئِم اِم فَأ

ٌَأ   لْذ ، فَأ ُخ ، فَأ َأ  َأ :   َأ َأ ٌَأ  زَأ ْذسٌن يَأ اَأ ُْذ ِم لَأ َأ ْذ  َأ ْذ َأسْذ ُخ :   ُخ ، فَأ َِم ٌِم ْذ  َأ ِم ْذ
أَأ َأ َأ    َأ اِموًة  فَأ

 

 

                                                 
1039

 Asy-Syarhul Mumti‟. 
1040

 HR. Ibnu Khuzaimah : 3616. 
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”Suatu hari Nabi a datang kepadaku dan bertanya, ”Engkau 

mempunyai sesuatu?” Kami menjawab, ”Tidak.” Nabi a bersabda, 

”Kalau begitu, aku berpuasa.”  Kemudian di hari lain beliau datang. 

Kami berkata, ”Ya Rasulullah, kita diberi hadiah hais (kurma dengan 

susu kering dan minyak samin).” Nabi a bertanya, ”Mana? Aku pagi 

tadi berpuasa.” Lalu Nabi a pun memakan(nya).”
1041

 

 

Berkata Ibnu Ishaq bin Rahawaih 5; 

“Mayoritas ulama‟ mengatakan seseorang boleh melakukan puasa 

sunnah walaupun baru berniat setelah tengah hari. Mereka antara lain; 

Ibnu Mas‟ud, Hudzaifah Ibnul Yaman, Muadz bin Jabal o. Semuanya 

berpendapat bahwa Nabi a tidak berniat malam hari untuk berpuasa 

pada siang hari. Maksudnya kapan saja walaupun setelah matahari 

tergelincir (setelah setengah hari). Inilah pendapat yang paling tepat 

dan lebih sesuai dengan Sunnah Muhammad a.” 

 

 Apabila seorang diundang oleh saudaranya, maka hendaknya ia 

memenuhi undangan tersebut, dan jika ia sedang puasa hendaknya ia 

mendoakannya. Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

لْذ ُخدِم ْذ  يَأ  َأزَأ ُخ ُخنْذ فَأ
ذَأ  دُخػِم ىْذ  َأ ىَأ ; ئِم ئِم َّأ  ، ِم لْذ ُخلَأ ِّه وًة  فَأ

ىْذ  َأ ىَأ  َأ اِم اِم فَأ
نْذ  ؼَأ لْذ ُخ ْذ  ًة  فَأ

 هُخ ْذ ِم

 

“Apabila seorang diantara kalian diundang hendaknya ia memenuhi 

undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia 

mendoakan(nya), dan jika ia tidak puasa hendaknya ia makan.”
1042

 

 

 Disunnahkan untuk tidak mengosongkan satu bulan pun dari puasa. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

َِم  ِِم خْذ َْأ ٔ اِم َ ٔ هَأ َأ هَأ َأ ىَأ زَأ ٓ  َأ َْأ هًة   ِم ْْذ لُخ ؼْذ ِْذ ًة  هَأ ىْذ  َأ مَأ شَأ  ئِم
َّأ َاِم

َُخ  ٌْذ َ ٔ  ُخلِم ْذ َأ هِم ٍُخ زَأ َلَأ  َأفْذ َأ َأ  َّأ

”Demi Allah, tidaklah beliau (Rasulullah a) diketahui melakukan 

puasa satu bulan penuh, kecuali pada bulan Ramadhan hingga beliau 

wafat. Dan tidaklah beliau berbuka pada satu bulan penuh melainkan 

pastilah beliau melakukan puasa pada bulan tersebut.”
1043
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PUASA YANG DILARANG 
 

 

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara lain: 

 

A. Puasa Haram  

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :  

 

1. Hari raya ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha  

Berpuasa pada dua hari tersebut hukumnya haram berdasarkan ijma 

para ulama‟. Diriwayatkan dari ‟Umar bin Khaththab y, ia berkata; 

 

وَأ   ِِم يْذ  ِم َأ هِم َلنَأ ػَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم ٔ  َأ ُخ َِأ ًَأ هَأ ىِم  ْْذ َُأ َأ ْذيِم  َأ َى  ئِم

يْذ ًُخ ُخ ِم ُخنْذ  َِم هِم ىَأ فِم ْذ ْْذ مُخ  َأأْذ ُخلُخ ْْذ َّأ اْذ َأ ُخ  َأ يْذ  ِم َأ هِم ُخنْذ  مُخ فِم ْذ ِم ُخنْذ هِم ْْذ   َأ

 

”Ini adalah dua hari raya yang Rasulullah a melarang kita berpuasa 

padanya; hari kalian berbuka puasa („Idul Fitri) dan hari yang lainnya 

(adalah) hari kalian memakan hewan kurban kalian („Idul Adh-ha).”
1044

 

 

2. Hari Tasyriq 

Hari tasyriq adalah tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas 

Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Nubaitsah Al-Hudzali y, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

 

ِم  َ ٍ  اِم ذِم ْذ َّأ ٍب،  شُخ ْذ َّأ   ٍ   َأ َ مُخ  اَ شْذ ِم ْذقِم  َأ َ مُخ  َأ ْذ

 

“Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum, serta berdzikir 

kepada Allah.”
1045

  

 

Namun bagi seorang yang berhaji tamatu‟ dan qiran, maka ia 

diperbolehkan untuk melakukan puasa dam (denda) pada hari Tasyriq. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i dan Ibnu ‟Umar p, keduanya berkata; 

 

يَأ  َِأ ْذ يْذ اَأنْذ  َأدِم ِم  اْذ ََل اِموَأ يَأ ئِم وْذ يْذ  َأ َ مِم  اَ شْذ ِم ْذقِم  َأىْذ  َألُخ
صْذ فِم  اَأنْذ  َأ ْذ ُخ

”(Rasulullah a) tidak memberikan keringanan dengan melakukan puasa 

pada hari-hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang (melakukan haji dan) tidak 

mendapatkan Al-Hadyu (hewan kurban).”
1046

 

                                                 
1044

 HR. Bukhari Juz 2 : 1889 dan Muslim Juz 2 : 1137, lafazh ini miliknya. 
1045

 HR. Muslim Juz 2 : 1141. 
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3. Hari yang diragukan  

Hari yang diragukan adalah pada tanggal tiga puluh Sya‟ban. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

هًة ،  ْْذ مُخ  َأ ْْذ خُخ ٌن  َأ ىَأ  َألُخ ََل  َأ ، ئِم يِم هَأ ْذ ْْذ َلَأ  َأ َّأ ٍم  ْْذ مِم  َأ ْْذ هَأ َأ ىَأ  ِملَأ ْْذ   َأ َ هُخ َلَأ  َأ َأ
َُخ  وْذ لْذ َألُخ  فَأ

 

“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua 

hari, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa, maka bolehlah ia 

berpuasa.”
1047

  

 

Dari ‟Ammar bin Yasir p, ia berkata; 

 

َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ نِم  َأ ٔ  َأ َأ   اْذ َأ  ِم لَأ مَأ فَأ َأ ْذ ػَأ ْْذ َُأ َأ   اْذ َأ يْذ  َأ مَأ   .هَأ

 

”Baragsiapa berpuasa pada hari (yang diragukan) ini, maka ia telah durhaka 

terhadap Abul Qasim a.”
1048

 

 

4. Mengkhususkan puasa hari Jum’at saja  

Karena hari tersebut adalah hari raya tiap pekan bagi kaum muslimin. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٍُخ  ّْذ  َأؼْذ َأ ،  َأ َُخ لَأ هًة   َأ ْذ ْْذ ََل  َأ ، ئِم ؼَأ ِم وُخ مَأ  اْذدُخ ْْذ َي  َأزَأ ُخ ُخنْذ  َأ هَأ ْْذ  َلَأ  َألُخ

 

“Janganlah sekali-kali seseorang diantara kalian puasa pada hari Jum‟at, 

kecuali ia (puasa) sehari sebelumnya atau (sehari) sesudahnya.”
1049

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

مَأ  ْْذ ْْذ   َأ َلَأ  َأ ْذ َألُّج َّأ  ، يْذ
يِم  اَل َأ اِم يْذ  َأ ْذ ؼَأ ِم  ِم ِم َأ ٍم هِم وُخ لَأ َأ  اْذدُخ ْْذ  اَأ ْذ َلَأ  َأ ْذ َألُّج

َُخ  َأزَأ ُخ ُخنْذ  هُخ ْْذ ٍم  َألُخ ْْذ يْذ  َأ
ىَأ فِم ْْذ ََل  َأىْذ  َأ ُخ ، ئِم َأ َ مِم يِم  ْلْذ يْذ  َأ ْذ ؼَأ ِم  ِملِم َأ ٍم هِم وُخ   اْذدُخ

                                                                                                                            
1046

 HR. Bukhari Juz 2 : 1894. 
1047

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1815 dan Muslim Juz 2 : 1082, lafazh ini 

miliknya. 
1048

 HR. Abu Dawud : 2334 dan Ibnu Majah : 1645, lafazh ini milik keduanya. 
1049

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1884, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1144. 
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“Janganlah mengkhususkan malam Jum‟at untuk bangun beribadah 

dibanding malam-malam lainnya dan janganlah mengkhususkan hari 

Jum‟at untuk puasa dibanding hari-hari yang lainnya, kecuali jika 

seseorang diantara kalian sudah terbiasa puasa.”
1050

 

 

5. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya di rumah 

Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َِم  ًِم ذْذ اِم ََل  ِم ُِم ٌن ئِم َِأ  شَأ  خُخ ّْذ زَأ َّأ مَأ  ْْذ وَأ ْذ َأةِم  َأىْذ  َألُخ لْذ
 َلَأ  َأسِم ُّج اِم

 

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita puasa di saat suaminya di 
rumah, kecuali dengan seizinnya.”

1051
 

 

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus untuk puasa sunnah. 

Adapun untuk puasa wajib, maka seorang wanita tetap diperbolehkan 

berpuasa, walaupun tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang 

wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya dan waktunya 

sempit, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa walaupun tanpa izin 

suaminya. 

 

 

B. Puasa Makruh 

Makruh melakukan puasa berikut :  

 

1. Puasa Wishal 

Puasa wishal adalah puasa bersambung tanpa makan. Dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

يَأ  خُخ ٌن هِم ، فَأ َأ  َأ  َأ ِْم َأ  ِم يِم  اْذ َلنَأ ػَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْ ُخ  َاِم ٔ  َأ ُخ َِأ ًَأ

يَأ  وِم ْذ لِم ؟  َأ  َأ :   اْذوُخ ْذ َْأ  ِم ُخ ْ َأ  َاِم  ُخ ًَ َأ  َأ   َأ ُخ اِم يْذ : فَأ
ًِّهِم ؟ ئِم يْذ

لِم ثْذ َّأ َأ ُّج ُخنْذ هِم
َّأ  َأ َأ  ِْم َأ  ِم  يِم  اْذ ْْذ  ػَأ ُِخ ٌْذ َأ ْْذ   َأىْذ  َأ َو   َأ َأ لَأ يْذ فَأ

ٌِم َّأ َأ ْذ ِم ْذ ي  َأ ِّهِميْذ 
ٌِم وُخ ؼِم  َأ ِم ْذ ُخ  ُخ ْذ

، فَأ َأ  َأ  ِِم َأ َأ ُّخ   اْذ هًة ، ثُخَن  َأ َأ ْْذ هًة ، ثُخَن  َأ ْْذ نْذ  َأ ِِم دْذ ُخ ُخنْذ :  ِم ِِم َأ ُخ اَأ ِم ْْذ  َأأَأَ  َأ  اْذ اَأ
ْْذ  ُِخ ٌْذ َأ ْْذ   َأىْذ  َأ يَأ  َأ َأ نْذ زِم ْذ ُِخ ٌَأ ِّهِم ِم اَأ وُخ   َأ اْذ

                                                 
1050

 HR. Muslim Juz 2 : 1144. 
1051

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1026. 
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“Rasulullah a melarang puasa wishal. Lalu ada seorang dari kaum 

muslimin bertanya, “Tetapi engkau puasa wishal, wahai Rasulullah?” Beliau 

menjawab, “Siapa diantara kalian yang seperti aku, aku bermalam dan 

Rabbku memberi makan dan minum.” Karena mereka menolak untuk 

berhenti puasa wishal, maka beliau puasa wishal bersama mereka sehari, 

kemudian sehari. Lalu mereka melihat bulan sabit, maka beliau bersabda, 

“Seandainya bulan sabit tertunda aku akan tambahkan puasa wishal 
untukmu, sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti.”

1052
  

 

Akan tetapi jika tidak membebani diperbolehkan mengerjakan puasa 

wishal hingga sahur saja. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َ ٔ  اَ سُخ َأ   ْذ زَأ
َْأ  ِم لْذ ُخ َْأ  ِم َأ فَأ أَأ ُّج ُخنْذ  َأ َأ دَأ  َأىْذ  ُخ ْْذ  فَأ لُخ َْأ  ِم  َلَأ  ُخ

 

“Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Jika kalian ingin 

melakukannya juga, maka lakukanlah hanya hingga sahur saja.”
1053

 

 

2. Puasa satu tahun penuh 

Tidak diperbolehkan seorang melakukan puasa setahun penuh, 

walaupun ia berbuka pada hari-hari yang dilarang puasa. Hal ini 

berdasarkan hadits dari „Abdullah bin „Amru bin Al-„Ash y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َأ َأ َأ  يْذ  َأ مَأ  ْلْذ َأ َأ َأ  َلَأ  َأ مَأ هَأ يْذ  َأ مَأ  ْلْذ َأ َأ َأ  َلَأ  َأ مَأ هَأ يْذ  َأ مَأ  ْلْذ  َلَأ  َأ مَأ هَأ

 

“Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi 

orang yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi orang yang puasa 

selamanya.”
1054

  

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

“Pendapat yang kuat menurutku bahwa berpuasa sepanjang masa adalah 

makruh jika seseorang tidak melakukan puasa pada hari-hari terlarang. 

Namun jika ia berpuasa pada hari-hari (terlarang) itu, maka ia telah 

melakukan perbuatan yang diharamkan. Berpuasa sepanjang masa 

dimakruhkan karena bisa membuat orang kelelahan dan menyerupai hidup 

membujang yang terlarang berdasarkan dalil.”
1055

 

                                                 
1052

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1864 dan Muslim Juz 2 : 1103. 
1053

 HR. Bukhari Juz 2 : 1862 dan Abu Dawud : 2361, lafazh ini milik keduanya. 
1054

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1876 dan Muslim Juz 2 : 1159, lafazh ini 

miliknya. 
1055

 Al-Mughni, 4/430. 
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Catatan : 

 Tidak ada satu riwayatpun yang shahih dari Nabi a atau dari sahabat 

beliau o yang menyebutkan tentang keutamaan puasa pada bulan 

Rajab. Semua hadits yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab 

adalah Dha‟if. Diantaranya adalah yang berbunyi; 

 

خَأ ًة  َُخ  َأ ِْذ ًة   ُخ َأ  ُخ اَأ ًَأ  
ٌَأ ِم َى فِمي  اْذدَأ يَأ  اَل َأيِم )ئِم ٍُخ  َأشَأ ُخ  َأ َأ ضًة  هِم هَأ ؤُخ

ؼَأ َأ ِم  يَأ  اْذ َلٔ هِم يْذ  (َّأ َأزَأ ٍُخ  َاُخ هِم َّأ زِم ًة   َأ َأ  هًة   ْْذ ٍ   َأ خَأ يْذ  َأ يْذ  َأ مَأ هِم هَأ
ِْذ ِم  اِم َأ  اٌَ   (  ط ). ذَأ

 

“Di Surga ada sungai yang disebut Rajab. (Airnya lebih putih daripada 

susu dan lebih manis daripada madu). Barangsiapa yang berpuasa 

sehari pada bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari 

sungai itu.”
1056

 

 

Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengerjakan puasa bulan Rajab 

secara khusus atau mengkhususkan puasa pada hari-hari pertama bulan 

Rajab. Bahkan dahulu ‟Umar y pernah memukul orang-orang yang 

melaksanakan puasa Rajab. Diriwayatkan dari Khursyah bin Al-Hur 

y, ia berkata; 

 

َُأ  فِمي  ْْذ ؼُخ َ ٔ  َأ َأ ٍ  زَأ خَأ بُخ  َأ ْذفَأ  اٌَ اِم فِمي  َأ وُخ َأ  َأ ْذ ِم  َأ َأ ْذ ُخ ػُخ
َ  ِم  لِم ُِم ُْذ ُخ  اْذدَأ  َُخ  َأ وُخ ظِّهِم ِْذ ٌن  َأ ىَأ  ُخؼَأ َْأ شَأ ُُخ ًَوَأ   اِم ْْذ  فَأ ْْذ ُخ  ُخلُخ َّأ َأ ُخ  . اْذدِم َأ ىِم 

 

”Aku pernah melihat ‟Umar y memukul telapak tangan orang-orang 

yang berpuasa Rajab hingga mereka meletakkan tangan-tangan mereka 

di tempat makanan. ‟Umar y berkata, ”Makanlah!” Karena 

sesungguhnya ini adalah bulan yang dahulu pernah diagung-agungkan 
oleh kaum jahiliyah.”

1057
 

 

 

 

 

 

                                                 
1056

 Batil, Lihat As-Silsilah Ahadits Adh-Dha‟ifah Juz 4 : 1898. 
1057

 HR. Ibnu Abi Syaibah, 3/102. 
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I’TIKAF 
 

 

Termasuk Sunnah Rasulullah a adalah lebih meningkatkan ibadah 

ketika memasuki sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan 

dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

شْذ ُخ  ؼَأ ذَأ  دَأ َأ َأ  اْذ َلنَأ ئِم َّأ َأ  
َِم لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْْذ ُخ  َاِم شْذ ُخ :  َأيْذ - َأ ىَأ  َأ ُخ ؼَأ  َأاْذ
هَأ َأ ىَأ  يْذ  َأ  ْذ ُخ هِم

َأ ِم َُخ -  ْلْذ لَأ ُْذ َّأ َأ ْذ َأ َأ  َأ  ، َُخ لَأ َّأ َأزْذ َأ  اَأ ْذ  ، ٍُخ ئْذ َأ َأ َ  هِم  .شَأ

 

“Rasulullah a jika memasuki sepuluh hari –yakni sepuluh hari terakhir dari 

bulan Ramadhan– beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan 

malamnya, dan membangunkan keluarganya.”
1058

 

 

Dan diantara bentuk ibadah Rasulullah a pada sepuluh terakhir 

Ramadhan ialah melakukan i‟tikaf. I‟tikaf adalah berdiam diri di masjid 

untuk beribadah kepada Allah q dengan cara tertentu dan dilakukan oleh 

laki-laki atau wanita. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ يْذ  َأَى  اٌَ ِم  َأ هِم
َّأ  ِم َأ شْذ َأ  ْلْذ ؼَأ فُخ  اْذ

  َأ ىَأ  َأؼْذ َأ ِم
ٍِم  يْذ  َأؼْذ ِم َُخ هِم َّأ خُخ ٍُخ  َاُخ ثُخَن  ػْذ َأ َأفَأ  َأزْذ َف  َْأ َ ٔ  َأ هَأ َأ ىَأ زَأ   َأ

 

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

mewafatkannya, kemudian isteri-isteri beliau beri‟tikaf sesudah beliau.”
1059

 

 

Bahkan Rasulullah a beri‟tikaf selama dua puluh hari, pada tahun 

beliau diwafatkan. Dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

يُّج  َلنَأ  َأ ىَأ  اٌَ ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ ةَأ  َأ َ ٍم  َأ شْذ َأ هَأ َأ ىَأ ػَأ ِم  َأ يْذ  ُخ ِّه
  َأؼْذ َأ ِمفُخ فِم

هًة  ْْذ شْذ ِم ْذيَأ  َأ َِم  ػْذ َأ َأفَأ ػِم يْذ  ُخ ِمضَأ فِم ْذ ؼَأ مُخ  اَ ِم لَأَو   َأ ىَأ  اْذ  فَأ

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

wafat, beliau beri‟tikaf selama dua puluh hari.”
1060

  

                                                 
1058

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1920, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1174. 
1059

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh ini miliknya  dan Muslim Juz 2 : 

1172. 
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Hukum I’tikaf 

Hukum i‟tikaf terbagi dua, antara lain : 

 

a. Wajib, seperti; i‟tikaf nadzar. 

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

bulan Ramadhan. 

 

Syarat Sah I’tikaf  

Syarat sah i‟tikaf, adalah : 

 

1. Islam 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ًَوَأ  َّأ َأ َأ مَأ  ئِم مِم  اْذ ِم ِم  ْْذ َّأ اْذ َأ  
يَأ  ِم َاِم يْذ  هَأ وُخ ُخ هَأ َأ خِم َأ  َاِم هَأ َّأ  َأٔ   َأؼْذ ةَأ   اَل َأ

اَأئِم َأ  َأىْذ  ٔ  ُّخ ََل  َاَأ فَأؼَأ َأ شَأ ئِم اَأنْذ  َأ ْذ َّأ ِْذ َأ ِم ْذيَأ   اَ  َأ ةَأ  وُخ يَأ  اْذ ْْذ  هِم ًُخ ْْذ  . َأ ُخ

 
“Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah 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.”
1061

  

 

2. Berakal 

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

ini berdasarkan hadits dari „Aisyah i, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ثَأ ٍ  يْذ ثَأ َأ لَأنُخ ػَأ غَأ  اْذ َأ فِم َ ٔ  َأ ْذ َأ ْذ ِم َأ :   ُخ يِم  اٌَ اِمنِم زَأ َ ٔ . ػَأ يِم  اَلغِم ْذ ِم زَأ ػَأ َّأ
قَأ .  َأ ْذ ُخ َأ  ّْذ  ُخ ِم ْذ ،  َأ َ ٔ  َأؼْذ ِم َأ ىِم زَأ ْْذ ٌُخ دْذ يِم  اْذوَأ ػَأ  .َّأ

 

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak 

sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”
1062

   

 

 

 

                                                                                                                            
1060

 HR. Bukhari Juz 2 : 1939. 
1061

 QS. At-Taubah : 18. 
1062

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

2043. 
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3. Mumayyiz 

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

Tamyiz biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. Hal ini berdasarkan 

sabda Rasulullah a; 

 

نْذ  ُُخ َّأ َِأ   لَأ ْذ نْذ ػَأ ُُخ ْْذ َّأ ضْذ ِم ُخ  ، يَأ ٌِم ْذ غَأ  ِم ٌَأ اُخ  َأ ْذ نْذ  َأ ْذ ُُخ َّأ ةِم  دَأ ُخنْذ  ِم اَل َأ َلَأ ّْذ ّْذ   َأ هُخ ُخ
غِم  نْذ فِمي  اْذوَأ َأ خِم ُِخ ٌَأ ْْذ   َأ ْذ فَأ ِّهِم ُخ َّأ  ، يَأ  ْذ

ٌِم شْذ َأ  ِم ٌَأ اُخ ػَأ  . َأ ْذ

 

“Perintahkanlah anak-anak kalian (untuk melaksanakan) shalat ketika telah 

berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (untuk melaksanakan shalat 

setelah mencapai usia sepuluh tahun (jika mereka enggan). Dan pisahkan 

tempat tidur mereka.”
1063

 

 

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 Khaththab y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٓ َْأ ًَأ ٍب هَأ   ِم  هْذ ِم ًَوَأ  اِم ُخ ِّه ئِم َّأ َ  اِم  وَأ  ُخ  ِم اٌِّهِم ًَوَأ   ْذْلَأػْذ ئِم
 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  Dan  sesungguhnya  

setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”
1064

 

 

Tempat I’tikaf  

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

maupun mushalla, sebab semua ini termasuk keumuman firman Allah q; 

 

ىَأ فِمي  اْذوَأ َأ خِم ِم  ْْذ ًْذ ُخنْذ ػَأ  ِم ُخ َّأ َأ َي  ُُخ ّْذ  ُخ
َلَأ  ُخ َأ شِم  َّأ

 

“Janganlah kalian menggauli mereka, sedangkan kalian beri‟tikaf di dalam 

masjid.”
1065

 

                                                 
1063

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 495, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 298. 
1064

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik 

keduanya. 
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Namun tidak diperbolehkan beri‟tikaf di mushalla yang terdapat di 

dalam rumah. Dan disunnahkan beri‟tikaf di masjid jami‟,
1066

 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 5; 

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

tidak ada i‟tikaf kecuali dalam tiga masjid, maka maksudnya adalah tidak 
ada i‟tikaf yang lebih sempurna dan lebih utama, kecuali tiga masjid. 

Memang seperti itulah kenyataannya. Bahkan bukan sekedar i‟tikaf, nilai 

shalatnya (pun) mempunyai 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 n. 

 

 

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, jika 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. 

 

c. Udzur darurat 

Seperti seorang khawatir akan kehilangan hartanya, takut hartanya 

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

jika ia tetap di dalam i‟tikafnya. 

 

 

                                                                                                                            
1065

 QS. Al-Baqarah : 187. 
1066

 Masjid yang didirikan Shalat Jum‟at di dalamnya. 
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2. Melakukan hubungan badan 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ىَأ فِمي  اْذوَأ َأ خِم ِم  ْْذ ًْذ ُخنْذ ػَأ  ِم ُخ َّأ َأ َي  ُُخ ّْذ  ُخ
َلَأ  ُخ َأ شِم  َّأ

 

“Janganlah kalian menggauli mereka itu, sedangkan kalian beri‟tikaf di 

dalam masjid.”
1067

 

 

3. Murtad 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

يَأ  اْذ َأ  ِم ِم ْذيَأ  ًَأَي هِم اَأ َأ ُخْ َّأ لُخ َأ  وَأ يْذ  َأشْذ َأ ْذ َأ اَأ َأسْذ َأ َأَي ػَأ
 اَأئِم

 

“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu 

dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi.”
1068

  

 

4. Mabuk (tidak sadar, gila) 

Hal ini berdasarkan hadits ‟Aisyah i, tentang diangkatnya pena dari 

tiga orang,
1069

 diantaranya adalah 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. 

 

 

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. Namun 

apabila ia 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. 

 

                                                 
1067

 QS. Al-Baqarah : 187. 
1068

 QS. Az-Zumar : 65. 
1069

 Artinya Malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang tersebut. 
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 Apabila seorang wanita yang ingin melakukan i‟tikaf harus memenuhi 
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 diperbolehkan 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;  

 

اُخ  وَأ َأ  ِم ِم  دَأ ْذ اَأٔ  اْذ ّْذ يْذ   َأ لْذ ِم  هِم لَأ اِمرِم  خَأ   اْذوَأ

 

”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.  

 

 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 di dalam masjid. 

 

 Seorang yang i‟tikaf dianjurkan menyibukkan diri dengan melakukan 

ketaatan kepada Allah q, seperti; shalat, membaca Al-Qur‟an, 

berzikir, membaca shalawat, istighfar, berdoa, 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 terakhir di bulan Ramadhan 
untuk mencari lailatul qadar, terlebih di malam-malam ganjil. Dan 

yang lebih diharapkan adalah malam dua puluh tujuh. Diriwayatkan 

dari ‟Aisyah i, bahwa Rasulullah a bersabda; 
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هَأ َأ ىَأ  يْذ  َأ َّأ  ِم ِم هِم َأ شْذ ِم  ْلْذ ؼَأ يَأ  اْذ ِْم ْذ ِم هِم لَأ َأ  اْذ َأ ْذ ِم فِمي  اْذ ّْذ  اَأ ْذ   َأسَأ ُّج

“Carilah lailatul qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh terakhir 

bulan Ramadhan.”
1070

 

 

 Apabila seorang muslim hendak beri‟tikaf di sepuluh terakhir pada 
bulan Ramadhan, maka ia masuk tempat i‟tikafnya sebelum matahari 

terbenam pada malam dua puluh satu dan keluar setelah terbenam 

matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5 dan Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Disyari‟atkan membaca doa berikut ketika mencari lailatul qadar. 

Dari Aisyah i, ia berkata; 

 

؟ ْْذ ػُخ ، هَأ   َأدْذ لَأ َأ  اْذ َأ ْذ ِم َّأ فَأ ْذ ُخ اَأ ْذ ىْذ    َأ َأ َأ ْذ َأ ئِم
ْْذ َأ  َاِم   َأ   َأ ُخ

”Wahai Rasulullah, jika aku menemui malam lailatul qadar, apa yang 

aku ucapkan?” Nabi a menjawab, ”Ucapkanlah; 

 

ٌِّهِمي فُخ ػَأ َْأ فَأ ػْذ ؼَأ ْذ ٌّْر  ُخسِم ُّج  اْذ ًَ َأ ػُخ ُخ َن ئِم ُِخ   اَل

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai 

maaf, maka maafkanlah aku.”
1071

  

 

 Wajib memenuhi nadzar i‟tikaf selama tidak bermaksiat kepada Allah 

r, walaupun nadzar i‟tikaf tersebut dilakukan ketika masih kafir. Hal 

ini berdasarkan hadits ‟Umar bin Khaththab y, ia berkata; 

 

َ  ِم  َأىْذ  لِم ُِم اُخ فِمي  اْذدَأ  ًَأ َأ ْذ ٌْذ ُخ    اْذسَأ َأ مِم  َأ  ُخ
دِم ِم لَأ ًة فِمي  اْذوِم ْذ ػْذ َأ ِمفَأ اَأ ْذ

اَأ  ٌَأ ْذ ِم ّْذ ِم  ِم أَأ   َأ  َأ فَأ

”Dahulu pada masa jahiliyah aku pernah bernadzar untuk beri‟tikaf 

satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah a bersabda, 

”Penuhilah nadzarmu.”
1072

  

                                                 
1070

 HR. Bukhari Juz 2 : 1913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1169. 
1071

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3513 dan Ibnu Majah : 3850, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4423  
1072

 HR. Bukhari Juz 2 : 1927. 



  

494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITAB 

HAJI & UMRAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

497

KITAB HAJI DAN UMRAH 
 

 

Haji dan umrah merupakan amalan yang utama di dalam Islam dan 

kedua amalah tersebut merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa-

dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

 

ََل  َُخ خَأ َأ اٌن ئِم ّْذ ُخ اَأ ْذسَأ اَأ وَأ ْذ ُخ حُّج  اْذ َّأ اْذسَأ وَأ   ُِخ ٌَأ وَأ   َأ ْذ
ةٌن اِم َ   َأ ةِم  َأ وْذ َأ ؼُخ اَأٔ  اْذ ةُخ ئِم وْذ َأ ؼُخ  َأاْذ

ٌَأ ُخ  َد  . اْذ

 

“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji 

mabrur tidak ada balasannya, kecuali Surga.”
1073

 

 

Bahkan bagi kaum wanita haji dan umrah pahalanya setara dengan 

jihad di medan perang. Diriwayatkan pula dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َِأ ٍد  َأ  َأ  يْذ خِم لَأٔ  اٌِّهِم َأ اِم هِم َُأ ْذ ػَأ ْْذ َأ  َاِم  َِأ دٌن َلَأ  :  َأ   َأ ُخ َي خِم ِِم لَأ ِم نْذ ػَأ ًَأؼَأ
ةُخ  وْذ َأ ؼُخ َّأ اْذ حُّج    َأاْذسَأ

َِم  . ِم َأ  ٌن فِم ْذ

 

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Rasulullah a 

bersabda, “Ya, wajib bagi wanita jihad yang tidak ada peperangan di 

dalamnya, yaitu haji dan umrah.”
1074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1073

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik 

keduanya. 
1074

 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2901, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 981. 
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HAJI 
 

 

Haji adalah beribadah kepada Allah q dengan menunaikan manasik 

sesuai dengan ajaran Rasulullah a di tempat khusus dan di waktu yang 

telah ditentukan. Ibadah Haji merupakan ibadah yang utama yang memiliki 

keutamaan yang sangat besar. Di antaranya balasannya adalah berupa Surga 

dan pengampunan dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٌَ ُخ  ََل  اْذدَأ َُخ خَأ َأ اٌن ئِم ّْذ ُخ اَأ ْذسَأ اَأ وَأ ْذ ُخ حُّج  اْذ   َأاْذسَأ

 

”Haji yang mabrur tidak memiliki balasannya, kecuali Surga.”
1075

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

َُخ  َُخ  ُخهُّج اَأ َأ ْذ َّأ مِم  ْْذ غَأ  َأ َأ خَأ قْذ  َأ اَأنْذ  َأ ْذ ُخ َّأ فُخثْذ  لَأنْذ  َأ ْذ  فَأ
ِم َ َح اِم يْذ زَأ  هَأ

 

”Barangsiapa haji karena Allah lalu ia tidak melakukan perbuatan rafas  

dan perbuatan fasi,  maka ia kembali dalam keadaan seperti hari ia 

dilahirkan oleh ibunya.”
1076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1075

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik 

keduanya. 
1076

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1449, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1350. 
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Hukum Haji 

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan pada tahun 

sembilan Hijriyah. Haji  hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, 

baligh, berakal, mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup. Allah q 

berfirman; 

 

َِم  َأ ِم ْذ ًة  اَأ ْذ يِم   ْذ َأ َأ عَأ ئِم حُّج  اْذ َأ ْذ ِم هَأ لَأٔ  اٌَ اِم زِم  ػَأ
ِم َ اِم َى  َاَأ  َّأ اِم يْذ  َأ َأ َأ فَأ هَأ َّأ

يَأ  ؼَأ اَأوِم ْذ يِم  اْذ يٌّر ػَأ
ٌِم  . َأ

 

”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu pun) dari semesta alam.”
1077

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

berkhutbah di hadapan kami dan bersabda; 

 

خُخ ٌن  َأ ُخ ُّج ػَأ ٍم  َأ   ْْذ  فَأ َأ  َأ  َأ دُّج َح فَأسَأ لَأ ْذ ُخنُخ  اْذسَأ َِأ   اٌَ اُخ  َأ ْذ فَأ َأ َأ  َاُخ ػَأ  َأ ُّج
َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ

ْْذ ُخ  َاِم ثًة  فَأ َأ  َأ  َأ ُخ َِأ  ثَأ َأ َ ٔ  َأ اَأ ْْذ َأ  َاِم فَأ َأ َأ َأ زَأ  َأ ُخ
خَأ َأ ْذ  َْأ نْذ اَأ ًَأؼَأ ْْذ  ُخلْذ ُخ  َلنَأ اَأ  َّأ َأ

 

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah.” 

Seorang laki-laki bertanya,  “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” 

Beliau diam dan orang tersebut mengulangnya sampai tiga kali. Maka 

Rasulullah a bersabda, “Jika aku mengatakan iya, niscaya (haji setiap 

tahun itu) menjadi wajib.”
1078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1077

 QS. Ali- „Imran : 97. 
1078

 HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1337, lafazh ini miliknya, dan Nasa‟i Juz 5 : 2620. 
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Syarat Wajib Haji 

Syarat wajib haji adalah hal-hal yang harus terpenuhi sehingga 

seorang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Syarat wajib haji antara lain 

adalah : 

 

1. Islam 

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

َُخ زَأ َأ ةًة طَأ ِّهِم َأ ًة  ٌَ ٌُخسْذ ِم َأ لَأ يٌن فَأ هِم إْذ َْأ هُخ ُُخ َّأ ثَأٔ  ًْذ ّْذ  ُخ ٍ   َأ يْذ ذَأ َأ وِم َأ  َأ اِمسًة  هِم يْذ ػَأ هَأ
ىَأ  ْْذ لُخ وَأ ْْذ   َأؼْذ يِم هَأ   َأ ًُخ أَأزْذ َأ نْذ  ِم ُُخ نْذ  َأخْذ َأ ُِخ ٌَأدْذ ِم َأٌَ اَأ  .َّأ

 

“Barangsiapa yang melakukan amal shalih, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.”
1079

 
 

2. Mukallaf (baligh dan berakal) 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Aisyah i, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ثَأ ٍ  يْذ ثَأ َأ لَأنُخ ػَأ غَأ  اْذ َأ فِم َ ٔ  َأ ْذ َأ ْذ ِم َأ :   ُخ يِم  اٌَ اِمنِم زَأ َ ٔ . ػَأ يِم  اَلغِم ْذ ِم زَأ ػَأ َّأ
قَأ .  َأ ْذ ُخ َأ  ّْذ  ُخ ِم ْذ ،  َأ َ ٔ  َأؼْذ ِم َأ ىِم زَأ ْْذ ٌُخ دْذ يِم  اْذوَأ ػَأ  .َّأ

 

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak 

sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”
1080

 

 

3. Merdeka 

Bukan hamba sahaya. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1079

 QS. An-Nahl : 97. 
1080

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

2043. 
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4. Mampu 

Kemampuan mencakup; kemampuan fisik (sehat), kemampuan biaya 

(bekal), dan kondisinya aman. Diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

نَأ  َّأ ُخ ِم ْذ  
ْْذ ُخ  َاِم َو ًة   َأ ُخ سَأ َّأ َأَى هُخ َلَ  َاُخ  ََأ ئِم اَأ َِأ َأ  َأىْذ َلَأ ئِم ِم ْذ َأمُخ  َأىْذ  َأشْذ  َأإلْذ

ىِم   ْذ َأ َأؼْذ َأ  َح  اْذ َأ ْذ َأ ئِم َّأ َأسُخ هَأ َأ ىَأ    مَأ  َأ ْْذ َّأ َألُخ يَأ  اَ  َأ ةَأ 
َّأ ُخإْذ ِم ةَأ   اَل َأ
َِم  َأ ِم ْذ ًة  اَأ ْذ  ئِم

 

“Islam (yaitu) engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan 

(yang berhak untuk disembah dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya 

Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan ibadah haji ke 

Baitullah jika engkau mampu melakukannya.”
1081

 

 

5. Ditemani mahram 

Bagi wanita harus ada mahram yang menemaninya. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah a, bahwa Nabi a bersabda; 

 

  ٍ لَأ اَأ ْذ َّأ ٍم  ْْذ ةَأ  َأ  ْذ َأ
 َأ هَأ ِم

مِم  اْذ ِم ِم  َأىْذ  ُخ َأ فِم ْْذ َّأ اْذ َأ  
يُخ  ِم َاِم هِم هْذ َأ َأٍة  ُخإْذ

َلَأ  َأسِم ُّج َلِم
هَأ ٌن  َِأ  زُخ ْذ ؼَأ  اَأ ْذسَأ هَأ

 

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir untuk bepergian (sejauh) perjalanan sehari semalam tanpa ditemani 

mahramnya.”
1082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1081

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
1082

 HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1339. 
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Macam-macam Haji 

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara, yaitu : 

 

1. Haji Tamattu‟ 

Haji tamattu‟ adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji 

(Syawwal, Dzulqa‟dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah) hingga 

selesai. Lalu menunggu sampai hari tarwiyah. Kemudian berihram untuk 

melakukan haji. Seorang yang melakukan haji tamattu‟ wajib membayar 

fidyah (al-hadyu). 

 

2. Haji Qiran 

Haji qiran adalah melakukan haji dan umrah secara bersamaan. 

Seorang yang melakukan haji qiran wajib membayar fidyah. 

 

3. Haji Ifrad 

Haji ifrad adalah melakukan haji saja. Seorang yang melakukan haji 

ifrad tidak ada kewajiban membayar fidyah. 

 

 

Rukun Haji 

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah 

haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam 

(denda). Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada empat, 

yaitu : 

 

1. Ihram 

Ihram yaitu niat memulai manasik haji. Hal ini berdasarkan 

keumumam sabda Rasulullah a; 

 

َ  اِم  وَأ  ُخ  ِم اٌِّهِم ًَوَأ   ْذْلَأػْذ  ئِم

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya.”
1083

 

 

2. Wukuf 

Wukuf adalah berdiam di padang „Arafah pada tanggal sembilan 

Dzulhijjah, sejak tergelincir matahari hingga terbenam matahari. Rasulullah 

a bersabda; 

 

فَأ ٌن  حُّج ػَأ َأ   َأاْذسَأ

“Haji adalah (wukuf) di „Arafah.”
1084

 

                                                 
1083

 HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
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3. Thawaf (Ifadhah) 

Thawaf ifadhah adalah berputar di sekeliling Ka‟bah sebanyak tujuh 

putaran yang dilakukan setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah. Allah q 

berfiman; 

 

قِم  ؼَأ ِم ْذ ْْذ   ِم اْذ َأ ْذ ِم  اْذ فُخ َْ اْذ َأ َ  .َّأ
 

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua 

(yaitu; Baitullah).”
1085

 

 

4. Sa‟i 
Sa‟i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali 

dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai 

dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit 

Marwah, atau sebeliknya masing-masing dihitung satu kali. Diriwayatkan 

dari Habibah binti Tijarah y, Rasulullah a bersabda; 

 

يَأ  لَأ ْذ ُخنُخ  اَ ؼْذ َى  َاَأ  َأ ْذ  َأ َأ َأ ػَأ اِم ْْذ  فَأ ؼَأ  ْذ
 . ِم

 

“Lakukanlah sa‟i, karena sesungguhnya Allah q telah mewajibkan sa‟i 

atas kalian.”
1086

 

 

 

Wajib Haji 

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam 

ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah namun harus 

membayar dam (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur 

syar‟i, maka pelakunya berdosa. Wajib haji ada tujuh, yaitu : 

 
1. Ihram dari miqat. 

2. Wukuf di „Arafah hingga terbenam matahari. 

3. Bermalam di Muzdalifah pada malam sepuluh Dzulhijjah hingga 

setelah pertengahan malam. 

4. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq. 

5. Melempar jumrah secara tertib. 

6. Tahallul (mencukur rambut atau memendekkannya). 

7. Thawaf wada‟. 

                                                                                                                            
1084

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 889. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 3172. 
1085

 QS. Al-Hajj : 29. 
1086

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

968. 
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UMRAH 
 

 

Umrah secara bahasa artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah 

adalah bermaksud mengunjungi Makkah untuk beribadah dengan tata cara 

tertentu. Ibadah umrah dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ََل  َُخ خَأ َأ اٌن ئِم ّْذ ُخ اَأ ْذسَأ اَأ وَأ ْذ ُخ حُّج  اْذ َّأ اْذسَأ وَأ   ُِخ ٌَأ وَأ   َأ ْذ
ةٌن اِم َ   َأ ةِم  َأ وْذ َأ ؼُخ اَأٔ  اْذ ةُخ ئِم وْذ َأ ؼُخ  َأاْذ

ٌَأ ُخ  َد  . اْذ

 

“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji 

mabrur tidak ada balasannya, kecuali Surga.”
1087

 

 

Diriwayatkan pula dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َِأ ٍد  َأ  َأ  يْذ خِم لَأٔ  اٌِّهِم َأ اِم هِم َُأ ْذ ػَأ ْْذ َأ  َاِم  َِأ دٌن َلَأ  :  َأ   َأ ُخ َي خِم ِِم لَأ ِم نْذ ػَأ ًَأؼَأ
ةُخ  وْذ َأ ؼُخ َّأ اْذ حُّج    َأاْذسَأ

َِم  . ِم َأ  ٌن فِم ْذ

 

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Rasulullah a 

bersabda, “Ya, wajib bagi wanita jihad yang tidak ada peperangan di 

dalamnya, yaitu haji dan umrah.”
1088

 

 

Hukum Umrah 

Hukum umrah adalah Sunnah. Ini adalah pendapat madzhab Abu 

Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, dan ini adalah pendapat yang 

dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. Sehingga hendaknya 

seorang muslim melakukan umrah walaupun hanya sekali dalam seumur 

hidupnya. Allah q berfirman; 

 

ِم  َ ةَأ اِم وْذ َأ ؼُخ َّأ اْذ َح  ْ   اْذسَأ وُّج
 َّأ َأ ِم

 

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.”
1089

 

                                                 
1087

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik 

keduanya. 
1088

 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2901, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 981. 
1089

 QS. Al-Baqarah : 196. 
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Waktu Umrah 

Umrah dapat dilakukan kapan saja, namun yang lebih utama adalah 

dilakukan pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, 

Rasulullah a bersabda; 

َد ًة  َِم  َأؼْذ ِم ُخ زَأ ةَأ فِم ْذ وْذ َأ َى ػُخ  .ئِم

 

“Sesungguhnya umrah yang dilakukan di dalam (bulan Ramadhan) 

sebanding dengan (pahala) haji.”
1090

 

 

 

Rukun Umrah 

Rukun umrah adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah 

umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam 

(denda). Jika ditinggalkan, maka umrahnya tidak sah. Rukun umrah ada 

tiga, yaitu : 

 

1. Ihram 

Ihram yaitu niat memulai umrah. Hal ini berdasarkan keumumam 

sabda Rasulullah a; 

َ  اِم  وَأ  ُخ  ِم اٌِّهِم ًَوَأ   ْذْلَأػْذ  ئِم

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya.”
1091

 

 

Ihram umrah adalah dengan mengucapkan; 

ةًة  وْذ َأ  اَأ َأ ْذ َأ ػُخ
 

“Aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan umrah.”  

 

Setelah berihram, maka bagi laki-laki menanggalkan pakaiannya yang 

berjahit dan berganti dengan memakai dua kain putih –sarung dan 

selendang.- Melepaskan pakaian berjahit sebelum berihram adalah sunnah, 

namun jika telah berihram, maka itu wajib. Adapun untuk wanita, maka 

diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang syar‟i apapun, selama 
pakaian tersebut tidak indah dan tidak menarik perhatian orang lain. Berkata 

Ibnul Mundzir 5; 

“Para ulama‟ telah bersepakat bahwa wanita yang ihram diperbolehkan 

untuk mengenakan; gamis, jubah, celana lebar, kerudung, dan khuf.”
1092

 

                                                 
1090

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1690 dan Muslim Juz 2 : 1256, lafazh ini 

miliknya. 
1091

 HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
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Ihram umrah dimulai pada saat melewati salah satu dari miqat berikut: 

 

1. Dzulhulaifah
1093

 adalah miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang 

yang melewatinya. Miqat ini dari Makkah sejauh kira-kira 420 km. Dan 

inilah miqat terjauh dari Makkah. Dinamakan juga Wadi Aqiq. Masjidnya 

dinamakan masjid Syajarah. Berada di selatan Madinah. Dengan masjid 

Nabawi berjarak 13 km. Dianjurkan pula shalat di lembah yang penuh 

berkah ini.
1094

 

 

2. Juhfah adalah miqat bagi penduduk Syam, Mesir dan sekitarnya, atau 

yang melewatinya. Sebuah desa dekat Rabigh dan dari Makkah berjarak 

kira-kira 186 km. Sekarang orang-orang berihram dari Rabigh, sebelah 

baratnya. 

 

3. Yalamlam adalah miqat bagi penduduk Yaman dan sekitarnya, atau yang 

melewatinya. Yalamlam adalah lembah berjarak kurang lebih 120 km dari 

Makkah. Saat ini dikenal dengan Sa‟diyah. 

 

4. Qarnul Manazil adalah miqat bagi penduduk Nejd, Thaif dan sekitarnya, 

atau yang melewatinya. Sekarang terkenal dengan nama Sailul Kabir. 

Dengan Makkah berjarak kira-kira 75 km. Lembah tempat ihram berada di 

sebelah atas Qarnul Manazil.
1095

 

 

5. Dzatu Irq adalah miqat bagi penduduk Irak dan sekitarnya, atau yang 

melewatinya. Yaitu sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan nama 

Dharibah. Berjarak kurang lebih 100 Km dari Makkah. 

 

Miqat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, 

ia berkata; 

 

ُْذ ِم  َأ ْلِم َّأ لَأ ْذ َأ ِم  ٌَأ ِم ذُخ   اْذسُخ وَأ ِم ْذ ُْذ ِم  اْذ َأ
َ  َأ ْلِم َّأ َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ َى  اٌَ ِم ئِم

لَأنَأ  يِم  َألَأوْذ ُْذ ِم  اْذ َأوَأ َأ
ْلِم َّأ ٌَأ زِم ِم  وَأ ىَأ  اْذ ٍ   َأ ْذ ًَأدْذ ُْذ ِم  َأ

ْلِم َّأ سْذ َأ َأ    اَش مِم  اْذدُخ

 

                                                                                                                            
1092

 Al-Mughni, 3/328. 
1093

 Sekarang dikenal dengan nama Bir „Ali. 
1094

 Biasanya jama‟ah haji Indonesia yang gelombang pertama langsung menuju Madinah. 

Dengan demikian miqatnya di Dzulhulaifah (Bir „Ali). 
1095

 Biasanya jama‟ah haji Indonesia yang gelombang kedua haji langsung menuju ke 

Makkah. Dengan demikian miqatnya di Yalamlam atau Qarnul Manazil (di atas pesawat). 
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“Rasulullah a telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah adalah di 

Dzulhulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Nejed di Qarnul 

Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam.”
1096

 

 

2. Thawaf 

Allah q berfiman; 

 

قِم  ؼَأ ِم ْذ ْْذ   ِم اْذ َأ ْذ ِم  اْذ فُخ َْ اْذ َأ َ  .َّأ
 

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua 

(yaitu; Baitullah).”
1097

 

 

Thawaf adalah berputar di sekeliling Ka‟bah sebanyak tujuh putaran. 

Adapun syarat thawaf adalah : 

 

1. Menutup aurat 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْْذ ُخ  ِم اْذ َأ ْذ ِم ػُخ ْذ َأ ىٌن  َلَأ  َأ ُخ َّأ اٌن  شْذ ِم ؼَأ مِم هُخ حُّج  َأؼْذ َأ  اْذ  َلَأ  َأسُخ

 

“Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji, dan janganlah 

seorang melakukan thawaf dengan telanjang.”
1098

 

 

2. Suci dari hadats kecil maupun hadats besar 

Suci dari hadats kecil berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 

„Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ْْذ ٍ  ُِخ ةٌن  ِمغَأ ْذ ِم طَأ  َلَأ  ُخ ْذ َأ ُخ  َأ َأ
 

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.”
1099

 

 

Thawaf sama dengan shalat, hanya saja diperbolehkan berbicara ketika 

melakukan thawaf. 

 

                                                 
1096

 HR. Bukhari Juz 2 : 1452. 
1097

 QS. Al-Hajj : 29. 
1098

 HR. Bukhari Juz 1 : 362 dan Muslim Juz 2 : 1347, lafazh ini milik keduanya. 
1099

 HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1. 
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Dan suci dari hadats besar berdasarkan hadits „Aisyah i ketika beliau 

haidh pada saat melaksanakan haji, maka Rasulullah a bersabda 

kepadanya; 

 

يْذ  ِم  ُِخ ِم َ ٔ  َأ ْذ يْذ  ِم اْذ َأ ْذ ِم زَأ
فِم ْْذ ؼَأ ُخ  اْذسَأ جُّج  َأ ْذ َأ  َأىْذ َلَأ  َأ ُخ يْذ هَأ   َأ ْذ

لِم ؼَأ  فْذ
 

“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, 

hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”
1100

 

 

3. Melakukan thawaf dengan tujuh putaran 

Jika seorang meninggalkan satu langkah pada salah satu putaran 

tersebut, maka thawafnya tidak sah. Dan jika seorang ragu tentang jumlah 

putaran thawafnya, maka hendaklah ia ambil bilangan putaran yang terkecil. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

َلٔ  َّأ َأ ؼًة   َلنَأ فَأ َأ  َأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم  َأ ْذ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم مَأ  َأ ُخ  َأ ِم

يِم  ؼَأ َأ ْذ وَأ َأ مِم  َأ ْذ لْذفَأ  اْذ   َأ

 
“Rasulullah a tiba (di Makkah), lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak 

tujuh kali putaran dan shalat dua raka‟at dibelakang maqam (Ibrahim).”
1101

 

 

4. Memulai thawaf dari hajar aswad atau dari tempat yang searah dengannya 

dan berakhir disana dengan memposisikan Ka‟bah berada disebelah kiri 

Jika seorang melakukan thawaf dengan posisi Ka‟bah disebelah 

kanannya, maka thawafnya tidak sah. 

 

5. Thawaf dilakukan disekeliling Ka‟bah 

Jika seorang melakukan thawaf di hijir ismail, maka thawafnya tidak 

sah. Karena hijir isma‟il termasuk Ka‟bah. 

 

6. Terus-menerus 

Maksudnya melakukan thawaf dengan tidak terputus. Namun jika 

yang memutuskan thawaf adalah sebentar –seperti; untuk berwudhu, 

melaksanakan shalat fardhu, dan yang semisalnya,- maka thawafnya tidak 

batal dan cukup dilanjutkan.  

 

 

 

                                                 
1100

 HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211. 
1101

 HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz  2 : 1234, lafazh ini milik keduanya. 
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3. Sa‟i 

Sa‟i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali 

dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai 

dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit 

Marwah, atau sebeliknya masing-masing dihitung satu kali. Diriwayatkan 

dari Habibah binti Tijarah y, Rasulullah a bersabda; 

 

يَأ  لَأ ْذ ُخنُخ  اَ ؼْذ َى  َاَأ  َأ ْذ  َأ َأ َأ ػَأ اِم ْْذ  فَأ ؼَأ  ْذ
 . ِم

 

“Lakukanlah sa‟i, karena sesungguhnya Allah q telah mewajibkan sa‟i 

atas kalian.”
1102

 

 

Sunnah-sunnah Ihram, Thawaf, dan Sa’i 

 

A. Sunnah-sunnah ihram 

Di antara sunnah-sunnah ihram adalah : 

 

1. Mandi sebelum berihram 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dari 

bapaknya y; 

 

َّأ  ْذ َأ َأ َأ  َِم  اِم ُْذ َأ ِم َ دَأ إلِم َلنَأ  َأدَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ َُخ  َأ َٓأ  اٌَ ِم َ   ًَأ

 

“Sesungguhnya ia melihat Nabi a menanggalkan (pakaian) karena ihram 

dan beliau mandi (terlebih dahulu).”
1103

 

 

2. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai wangi-wangian di badan 

sebelum berihram 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َِم  َأ ْذ َأ  لِم اِمسَأ َّأ مَأ  يَأ  َأزْذ ُخ  ْذ
َِم زِم هِم سَأ َأ

َلنَأ اِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ َأ  َاِم طَأَ  ْذ ُخ  َأ ُخ
ْْذ َأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم    َأىْذ  َأ ُخ

“Aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah a untuk ihramnya 

sebelum beliau berihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf 

di Ka‟bah.”
1104

 

                                                 
1102

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

968. 
1103

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1449. 
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3.  Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai sarung dan selendang yang 

berwarna putih 

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 

‟Abbas p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْْذ َأ  ُخنْذ  َِأ  هَأ ْْذ  فِم ْذ ٌُخ َّأ َأ ِّهِم  ، يْذ  َأ ْذ ِم ثِم َأ  ِم ُخنْذ َِأ  هِم ًَ اِم يْذ ثِم َأ  ِم ُخنُخ  اْذ َأ َأ  َأ فَأ ْْذ  هِم اْذ َأ ُخ   ِم

 

”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian 

untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya.”
1105

 

 

4. Menghadap Kiblat ketika berihram 

Diriwayatkan dari Nafi 5,, ia berkata; 

“Jika Ibnu „Umar p telah mengerjakan shalat Shubuh di Dzulhulaifah, ia 

menyuruh supaya disiapkan kendaraannya lalu mengendarainya. Apabila 

sudah berada di atas kendaraan, ia menghadap kiblat dengan berdiri dan 

bertalbiyah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah a melakukan seperti itu.”
1106

 

 

5. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika bertalbiyah 

setelah berihram 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa laki-laki dianjurkan untuk 

mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah. Rasulullah a bersabda; 

 

ُْذ َأ ِم  َأ نْذ  ِم ْلْذ ُِخ َْأ  َأ ْْذ   َأ ْذ ؼُخ فَأ سَأ  ِميْذ  َأىْذ  َأ ْذ يْذ  َأىْذ  هُخ َأ  َأ ْذ
ًِم
أَأهَأ َأ يْذ خِم ْذ ِم ْذ ُخ فَأ

ًِم  َأ َأ 
َ  ِم   َّأ اَ لْذ ِم

 

“Jibril j datang kepadaku dan memerintahkanu agar mengeraskan suara 

mereka ketika bertalbiyah.”
1107

 

 

Adapun bacaan talbiyah adalah; 

 

وَأ َأ اَأ َأ  ؼْذ َّأ اٌِّهِم وْذ َأ  َى  اْذسَأ َن اَأَ  ْذ َأ اَأ َأ ْذ َأ َلَأ شَأ ِم ْذ َأ اَأ َأ اَأَ  ْذ َأ ئِم ُِخ اَأ َأ ْذ َأ  اَل
لْذ َأ َلَأ شَأ ِم ْذ َأ اَأ َأ  وُخ  َّأ اْذ

                                                                                                                            
1104

 HR. Bukhari Juz 2 : 1667 dan Muslim Juz 2 : 1189, lafazh ini miliknya. 
1105

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1236. 
1106

 HR. Bukhari Juz 2 : 1553. 
1107

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 829, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1814, Ibnu Majah : 2922. 
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“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. 

Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya 

pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, demikian pula kerajaan, tidak ada 

sekutu bagi-Mu.”
1108

 

 

B. Sunnah-sunnah thawaf 

Di antara sunnah-sunnah thawaf adalah : 

 

1. Disunnahkan idhtiba‟ bagi laki-laki, 

Idhtiba‟ adalah membuka pundak sebelah kanan. Diriwayatkan dari 

Abu Ya‟la bin Umayyah y; 

 

ؼًة  َلنَأ طَأ  َأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم هُخ ْذ َأ ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ   َأَى  اٌَ ِم

 

“Nabi a melakukan thawaf dengan idhtiba‟.”
1109

 

 

2. Disunnahkan bagi laki-laki melakukan raml, yaitu mempercepat jalan 

namun langkahnya didekatkan. Raml disunnahkan pada tiga putaran 

pertama. Namun raml tidak berlaku untuk wanita. Berkata „Aisyah i; 

 

ةٌن  َْأ ٌَأ   ُخ ْذ َي فِم ْذ هْذ ٌن  ِم اْذ َأ ْذ ِم اَأ ِم لَأ ْذ ُخَي  َأ  اَأ ْذسَأ ػَأ
شَأ َأ  اٌِّهِم َأ اِم ؼْذ  . َأ  هَأ

 

“Wahai kaum wanita, kalian tidak disyari‟atkan untuk melakukan raml di 

sekitar Ka‟bah. (Karena) kamilah teladan (kalian).”
1110

 

 

3. Mengusap rukun yamani 

Disunnahkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran 

thawaf, namun tidak dianjurkan untuk menciumnya. Diriwayatkan dari Ibnu 

„Umar p, ia berkata; 

 

يِم  ٌَأ ْذ ََل  ا ُّج ْذ يَأ  اْذ َأ ْذ ِم ئِم َلنَأ  َأ ْذ َألِمنُخ هِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ اَأنْذ  َأ َأ  اٌَ ِم
يِم  ًِم َأ ْذ  . اْذ َأوَأ 

 

“Aku tidak pernah melihat Nabi a mengusap Ka‟bah kecuali (mengusap) 

dua rukun yamani (hajar aswad dan rukun yamani).”
1111

 

                                                 
1108

 HR. Bukhari Juz 2 : 1474 dan Muslim Juz 2 : 1184, lafazh ini milik keduanya. 
1109

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 859, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1883, dan Ibnu Majah : 

2954. 
1110

 HR. Baihaqi Juz 5 : 9069. Hadits ini derajatnya hasan li ghairihi. 
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Jika tidak memungkinkan untuk mengusap rukun yamani, maka tidak 

disunnahkan untuk memberi isyarat. Tidak dianjurkan pula mengucapkan 

takbir di rukun yamani. 

 

4. Membaca doa ketika berada di antara rukun yamani dengan hajar aswad 

dengan mengucapkan; 

 

ٌَأ  ػَأ َأ بَأ  اٌَ  ِم  َّأ ِم ٌَأ ًة  ةِم زَأ َأ  َأ
فِمي  اْذ ِم َّأ ٌَأ ًة  ًْذ َأ  زَأ َأ ٌَأ  فِمي  ا ُّج ٌَأ    ِم  . َأ َ

 

”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat 

dan peliharalah kami dari siksa Neraka.
1112

”
1113

 

 

5. Mencium Hajar Aswad 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa menyentuh hajar aswad 

hukumnya tidak wajib.
1114

  Diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y, ia 

berkata tentang hajar aswad; 

 

َ لْذ ُخ َأ  ِّهلُخ َأ هَأ   َأ َلنَأ  ُخ َأ ِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ َي  َأ يْذ  َأ َأ ْذ ُخ  اٌَ ِم
ِّهِم َلَأ  ًَأ ْْذ  .اَأ

 

“Seandainya aku tidak melihat Nabi a menciummu, niscaya aku tidak akan 

menciummu.”
1115

 

 

Disunnahkan untuk megusap dan mencium hajar aswad, jika 

mengungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka cukup mengusap dengan 

tangan lalu mencium tangannya. Jika mengusap dengan tangan tidak dapat 

dilakukan, maka boleh mengusap dengan tongkat atau yang sejenisnya, lalu 

menciumnya tongkat tersebut. Jika dengan tongkat juga tidak 

memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangan ke arah hajar 

aswad sambil bertakbir. 

 

 

 

 

                                                                                                                            
1111

 HR. Bukhari Juz 2 : 1531, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1267. 
1112

 QS. Al-Baqarah : 201. 
1113

 HR. Abu Dawud :1892, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Sunan Abu Dawud : 1666. 
1114

 Syarah Shahih Muslim, 8/407. 
1115

 HR. Bukhari Juz 2 : 1520, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1270. 
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6. Bertakbir setiap melewati hajar aswad dan memberikan isyarat kepadanya 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

يَأ  ٍ   ُخَلوَأ   َأ َأٔ  ا ُّج ْذ لَأٔ  َأؼِم ْذ َلنَأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم ػَأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ يُّج  َأ طَأ  َأ  اٌَ ِم
َ  َأ  َّأ َأ ٍُخ  ٌْذ َأ

ٍا  َأ ىَأ ػِم يْذ   ِمشَأ
َِم اَأ ْذ   َأشَأ  َأ ئِم

 

“Nabi a melakukan thawaf di Baitullah di atas unta(nya). Setiap kali 

melawati hajar aswad beliau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu 

dan bertakbir.”
1116

 

 

Bacaan takbirnya adalah : 

 

َّأ َاُخ  َأ ْذ َأ ُخ   ،
نِم  َاِم  . ِم ْذ

“Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar.”
1117  

 

7. Sesudah selesai thawaf, maka bagi laki-laki kainnya ditutupkan ke 

pundak kanannya dan menuju maqam Ibrahim dengan membaca; 

 

ًلٔ لَأ نَأ هُخ ُِم ْذ  ئِم ْذ َأ 
يْذ هَأ َأ مِم ّْذ  هِم  َّأ  َ ِم ُخ

 

”Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim (sebagai) tempat shalat.”
1118

 

 

8. Shalat dua rakaat setelah selesai thawaf dibelakang Maqam Ibrahim
1119

 

(setelah selesai thawaf) dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-

Ikhlash pada dua raka‟at tersebut. Diriwayatkan pula dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 

 

َلٔ  َّأ َأ ؼًة   َلنَأ فَأ َأ  َأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم  َأ ْذ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ُخ  َاِم مَأ  َأ ُخ  َأ ِم

يِم  ؼَأ َأ ْذ وَأ َأ مِم  َأ ْذ لْذفَأ  اْذ   َأ

“Rasulullah a tiba (di Makkah), lalu beliau thawaf di Baitullah sebanyak 

tujuh kali putaran dan shalat dua raka‟at dibelakang maqam (Ibrahim).”
1120

 

                                                 
1116

 HR. Bukhari Juz 2 : 1535. 
1117

 HR. Baihaqi Juz 5 : 9032, dengan sanad yang shahih. 
1118

 QS. Al-Baqarah : 125. 
1119

 Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim j ketika membangun 

Ka‟bah. 
1120

 HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz  2 : 1234, lafazh ini milik keduanya. 
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Diriwayatkan pula dari Ibnu ‟Umar y, ia mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

قِم  َأ َأ َأ ٍ  يِم  َأ ىَأ  َأؼِم ْذ ؼَأ َأ ْذ َلٔ  َأ ْذ َّأ َأ يْذ طَأ  َأ  ِم اْذ َأ ْذ ِم   هَأ

 

“Barangsiapa thawaf di Ka‟bah dan shalat dua rakaat, maka itu seperti 

memerdekakan hamba sahaya.”
1121

 

 

Jika di belakang maqam Ibrahim penuh, maka diperbolehkan shalat dimana 

pun di Masjidil Haram. 

 
9. Meminum air zam-zam dan menyiramkan sedikit ke kepala 

Diriwayatkan dari Jabir y; 

“Nabi melakukan thawaf sebanyak tiga kali putaran dari hajar aswad. Lalu 

beliau shalat dua raka‟at dan kembali ke hajar aswad. Kemudian beliau 

pergi ke sumur zam-zam dan meminumnya, lalu mengguyurkan air zam-

zam ke kepalanya.”
1122

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Dzar y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda tentang air zam-zam; 

 

وَأ ًة  َِأ  طَأؼَأ مٌن طُخؼْذ ًَ َِأ  هُخ َأ  َأ َأ ٌن ئِم ًَ ئِم
 

“Sesungguhnya ia penuh berkah, ia adalah makanan yang mengenyangkan 

(dan penawar sakit).”
1123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1121

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 959 dan Ibnu Majah : 2956, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 : 2725. 
1122

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 1218. 
1123

 HR. Muslim Juz 4 : 2473. 



  

515

C. Sunnah-sunnah Sa’i 

Di antara sunnah-sunnah sa‟i adalah : 

 

1. Jika telah mendekati bukit Shafa membaca; 

 

ٌَأ ذَأ  ِّم  ػْذ َأوَأ َأ فَأ َأ خُخ َح  اْذ َأ ْذ َأ  َأ يْذ زَأ  فَأوَأ
ؼَأ اِم ِم  َاِم يْذ شَأ ةَأ هِم َّأ وَأ ْذ َّأ اْذ َى  اَل َأ   ئِم

نٌن  لِم ْذ  ٌن ػَأ
َى  َاَأ شَأ  ِم اِم عَأ  َأ ْذ ًة  فَأ َْ يْذ  َأ َأ هَأ َّأ وَأ   ِِم َْ َأ  ِم   َأىْذ  َأ َ

َِم لَأ ْذ  .ػَأ
 

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka 

barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa 

baginya mengerjakan sa‟i antara keduanya. Dan barangsiapa mengerjakan 

suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha 

Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”
1124

 

 

Dan mengucapkan; 

 

َِم  َأ ْذ َأ ُخ    ِموَأ   َأ َأ َأ  َاُخ  ِم
 

”Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.”
1125

 

 

2. Disunnahkan bagi laki-laki yang kuat untuk berjalan cepat di antara dua 

tanda hijau yang dipasang di sebelah kanan dan kiri jalan sa‟i. Di sanalah 

dahulu Hajar, ibunda Isma‟il berlari-lari mencari air. Dan hendaknya ketika 

melewati tanda hijau tersebut mengucapkan; 

 
 

مُخ  َأ ْذ َأ َأػَأ ُّج  ْلْذ ًْذ َأ  ْلْذ ًَ َأ  َأ نْذ ئِم زَأ َّأ  ْذ  ْذ 
بِّهِم   ْذ ِم   َأ

 

“Wahai Rabb-ku ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha 

Agung lagi Maha Mulia.”
1126

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1124

 QS. Al-Baqarah : 158. 
1125

 HR. Muslim Juz 2 : 1218. 
1126

 HR. Ibnu Abi Syaibah : 4/68, dengan sanad yang shahih. 
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3. Berdiri di atas bukit Shafa dan Marwah dengan menghadap Kiblat untuk 

berdzikir dan berdoa, dengan mengangkat tangan 

Dzikir yang dibaca adalah; 

 

ِم  لَأٔ  ُخ ِّه َْأ ػَأ ُُخ َّأ وْذ ُخ  َُخ  اْذسَأ اَأ َّأ لْذ ُخ  وُخ َُخ  اْذ َُخ اَأ ٍُخ َلَأ شَأ ِم ْذ َأ اَأ زْذ َأ َّأ ََل  َاُخ  ََأ ئِم اَأ َلَأ ئِم
مَأ  َُأ َأ َّأ ٍُخ  ًَألَأ َأ ػَأ ْذ َأ َّأ ٍُخ  ػْذ َأ َّأ ًْذدَأ َأ  ٍُخ  َأ زْذ َأ َّأ ََل  َاُخ  ََأ ئِم اَأ  ْذ ٌن َلَأ ئِم

ٍا  َأ ِم يْذ شَأ
ٍُخ  زْذ َأ َّأ َأزْذ َأ بَأ    ْلْذ

 

“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya Kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia 

Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Allah saja. Dia telah melaksanakan janji-Nya, 

menolong hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian.”
1127

 

 

Doa dilakukan di antara bacaan dzikir tersebut sebanyak tiga kali. Artinya 

membaca dzikir tersebut, lalu berdoa, kemudian membaca dzikir lagi, lalu 

berdoa lagi, lalu membaca dzikir lagi, setelah itu berjalan menuju Marwah 

atau Shafa. 

 

 

Wajib Umrah 

Wajib umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam 

ibadah umrah. Jika tidak dikerjakan, maka umrahnya tetap sah namun harus 

membayar dam (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur 

syar‟i, maka pelakunya berdosa. Wajib umrah ada dua, yaitu : 

 

1. Ihram dari miqat 

Miqat adalah tempat untuk memulai ihram. Tidak diperbolehkan bagi 

orang yang ingin umrah untuk melewati miqat tanpa melakukan ihram. 

Seorang yang melewatinya tanpa ihram, maka ia harus kembali ke miqat 

untuk melaksanakan ihram. Jika ia tidak kembali dan berihram dari 

tempatnya tersebut, maka ia wajib membayar dam, namun umrahnya tetap 

sah. Adapun jika ia berihram sebelum miqat, maka umrahnya sah, namun 

dimakruhkan.  

 

 

 

 

                                                 
1127

 HR. Muslim Juz 2 : 1218. 
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2. Tahallul 

Tahallul ini mengakhiri masa larangan-larangan ihram. Tahallul 

adalah mencukur atau memotong rambut. Para ulama‟ telah bersepakat 

bahwa bagi laki-laki mencukur gundul rambutnya adalah lebih utama 

daripada hanya memendekkannya.
1128

 Tidak sah hanya memendekkan atau 

menggundul sebagian rambut kepala saja. Namun harus memendekkan atau 

menggundul seluruh rambut kepada. Dan yang utama adalah memulai 

memotong rambut dari sisi kanan kepala.  

 

Adapun bagi wanita adalah cukup memotong satu ruas jari dari 

rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ْذ ُخ 
لِم لَأٔ  اٌِّهِم َأ اِم  اَ  ْذ ًَوَأ  ػَأ ، ئِم قٌن لْذ لَأٔ  اٌِّهِم َأ اِم  اْذسَأ  .اَأ ْذسَأ ػَأ

 

“Tidak ada cukur rambut bagi wanita. Sesungguhnya bagi wanita hanyalah 

memotong (rambutnya) sedikit.”
1129

 

 

Berkata Abu Dawud 5; 

“Aku mendengar Imam Ahmad 5 ditanya tentang wanita, “Apakah ia 

cukup memotong sedikit rambut kepalanya?” Ia menjawab, “Ya. Hendaknya 

ia mengarahkan semua rambutnya ke bagian depan kepalanya, kemudian 

memotong dari ujung-ujung rambutnya tersebut seujung jari.”
1130

 

 

 

Larangan-larangan Ihram 

Ada beberapa hal yang terlarang bagi seorang yang telah berihram, 

antara lain : 

 

1. Mencukur rambut dan memotong kuku 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

َُخ  َل سِم يُخ هَأ َِأ ْذ لُخغَأ  اْذ َ ٔ  َأ ْذ اُخّ َأ ُخنْذ زَأ ْ   ُخ لِم ُخ َلَأ  َأسْذ  َّأ

 

“Dan jangan kalian mencukur (rambut) kepalamu, sebelum qurban sampai 

di tempat penyembelihannya.”
1131 

                                                 
1128

 Syarah Shahih Muslim, 5/54. 
1129

 HR. Abu Dawud : 1984. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 5403. 
1130

 Tanbihat „ala Ahkam. 
1131

 QS. Al-Baqarah : 196. 
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2. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengenakan penutup kepala dan 

pakaian yang berjahit 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

ْْذ ُخ  يَأ  اثِّهِم َأ بِم  َأ  َأ  َأ ُخ مُخ هِم سْذ ِم  هَأ   َألْذ َأسُخ  اْذوُخ
ْْذ َأ  َاِم خُخ ًة  َأ  َأ  َأ   َأ ُخ  َأَى  َأ

َلَأ  َّأ وَأ اِمنَأ  ؼَأ َلَأ  اْذ َّأ صَأ  وُخ ْْذ   اْذ ُخ َلنَأ َلَأ  َألْذ ِم ُخ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ  َاَأ  َأ
يِم  لَأ ْذ ََل  َأزَأ ٌن َلَأ  َأدِم ُخ  اٌَؼْذ َلَأ  اْذ ِم َأ  َأ ئِم َّأ ًِمسَأ  َلَأ  اْذ َأ َأ  َّأ  

اِم ِّم ْذ َأ  اَ  َأ 
يَأ  اثِّهِم َأ بِم  ْْذ  هِم َلَأ  َألْذ َأ ُخ َّأ يِم  يَأ  اْذ َأؼْذ َأ ْذ وَأ   َأ ْذ َأ َأ هِم ُِخ اْذ َأ ْذ َأؼْذ َّأ يِم  لْذ َأسْذ  ُخ َأ ْذ لْذ َأ فَأ

اُخ  َْأ َأ َلَأ  اْذ َّأ َُخ  اَ ػْذ َأ َأ ىُخ   َ ئًة  هَأ  .شَأ ْذ

 

“Bahwa seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, pakaian apa yang 

boleh dipakai oleh orang yang berihram?” Rasulullah a bersabda, “Tidak 

boleh memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan sepatu kecuali 

seorang yang tidak memiliki sandal, maka ia boleh menggunakan sepatu 

namun hendaknya ia memotong bagian bawah mata kaki. Dan janganlah 

memakai pakaian yang diolesi za‟faran dan wars.”
1132

 

 

Namun jika seorang laki-laki menutup kepalanya dengan sesuatu yang 

terpisah dengan kepalanya –seperti; payung, pohon, dan sebagainya,- maka 

hal itu diperbolehkan. 

 

3. Bagi wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar dan kaos 

tangan  

Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Umar p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َلَأ  َألْذ ِمسِم  اْذ َأ َأ زَأ ْذيِم  َّأ هَأ ُخ  سْذ ِم وَأ ْذ َأةُخ  اْذوُخ  ِم  اْذ
ٌْذ َأ ِم َلَأ  َأ  َّأ

 

“Dan janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan sarung 

tangan.”
1133

 

 

 

 

                                                 
1132

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 1177, lafazh ini milik 

keduanya. 
1133

 HR. Bukhari Juz 2 : 1838, Tirmidzi Juz 3 : 833, dan Abu Dawud : 1825. 
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Namun seorang wanita diperbolehkan untuk menutup wajahnya 

dengan mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, ketika kaum laki-laki yang 

bukan mahram lewat didekatnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm n. Diriwayatkan dari 

„Aisyah i, ia berkata; 

 

َلنَأ  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ َلٔ  َاُخ ػَأ   َأ
ْْذ ِم  َاِم غَأ  َأ ُخ يُخ هَأ ًَأسْذ َّأ ٌَأ   ىَأ  ِم ّْذ  َأ ىَأ  ا ُّج ْذ َأ ىُخ  َأوُخ ُّج

لَأٔ  َِأ  ػَأ يْذ  َأ ْذ ِم َِأ  هِم لْذ َأ  َأ ًَأ  خِم زْذ َأ  اَأ ْذ ئِم ٌَأ   َأ َأ ّْذ   ِم ذَأ  زَأ ذَأ اِم ، فَأ هَأ اٌن سْذ َأ هُخ
ٍُخ  ٌَأ  ًَأ   َأشَأ ْذ زْذ َّأ ذَأ  خَأ  اِم َِأ  فَأ ِِم خْذ  .َّأ

 

“Sekelompok orang melintas dihadapan kami, sedangkan kami waktu itu 

sedang berihram bersama Rasulullah a. Jika sekelompok orang tersebut 

berada sejajar dengan kami, (maka) salah seorang di antara kami 

mengulurkan jilbabnya dari kepalanya sampai ke wajahnya. Lalu jika kami 

telah melewati (barisan mereka), kami singkapkan jilbab itu (dari wajah 

kami).”
1134   

 

4. Memakai wangi-wangian 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, 

Rasulullah a bersabda; 

 

اُخ  َْأ َأ َلَأ  اْذ َّأ َُخ  اَ ػْذ َأ َأ ىُخ   َ ئًة  هَأ  َأ بِم شَأ ْذ
يَأ  اثِّهِم ْْذ  هِم َلَأ  َألْذ َأ ُخ  .َّأ

 

“Dan janganlah memakai pakaian yang diolesi za‟faran dan wars.”
1135

 

 

5. Melamar dan melakukan akad nikah 

Diriwayatkan dari „Utsman bin „Affan y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َلَأ  َأ ْذ ُخ ُخ  َّأ ٌْذ َأرُخ  َلَأ  ُخ َّأ مُخ  سْذ ِم ٌْذ ِمرُخ  اْذوُخ  .َلَأ  َأ

 

“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; menikah, 

dinikahkan, dan melamar.”
1136

 

                                                 
1134

 HR. Abu Dawud : 1833. 
1135

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 1177, lafazh ini milik 

keduanya. 
1136

 HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa‟i Juz 5 : 2842, 

dan Abu Dawud : 1841. 
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6. Memotong pepohonan dan mengambil barang temuan di tanah haram 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda pada hari Fathu Makkah; 

 

َْأ زَأ َأ مٌن  ُِخ َأ ْذ َأ فَأ َّأ ْلْذ َّأ اِم  لَأقَأ  اَ وَأ  مَأ  َأ ْْذ َُخ  َاُخ  َأ َ هَأ لَأ َأ زَأ َُأ َأ   اْذ َأ َى  ئِم
اَأنْذ  َّأ يْذ 

لِم ٍ   َأ ْذ َأزَأ َِم ْلِم َ   اْذ ِم َأ  ُخ فِم ْذ َُخ اَأنْذ  َأسِم ًَ ئِم َّأ مِم  اْذ ِم َأ هَأ ِم  ْْذ اَأٔ  َأ  ئِم
هَأ ِم  َاِم  ِمسُخ ْذ

مِم  اْذ ِم َأ هَأ ِم َلَأ  ْْذ اَأٔ  َأ  ئِم
هَأ ِم  َاِم َْأ زَأ َأ مٌن  ِمسُخ ْذ ُِخ َِأ ٍ  فَأ ًَأ يْذ 

ََل  َأ ػَأ ًة هِم يْذ ئِم
َ  اِم  َأسِم

اُخ  ْْذ َلَأ  ُخ ْذ َألَأٔ ٍُخ  ُخؼْذ َأ ُخ شَأ َّأ َِأ   َ فَأ يْذ ػَأ ََل هَأ َلَأ  َألْذ َأ ِم ُخ ئِم َّأ ٍُخ  ٌَأَ  ُخ  َأ ْذ ُخ َلَأ  ُخ َّأ  
نْذ  ِِم ْْذ ِم اِم ُخ ُخ َّأ نْذ  ِِم ٌِم َُخ اِم َأ ْذ ًَ اِم  َأ فَأ

ذْذ ِم ِم ََل  إلْذ ْْذ َأ  َاِم ئِم َ  اُخ  َأ   َأ ُخ ؼَأ َُأ  فَأ َأ  َأ  اْذ  َأ َأ
 َأ 
ذْذ ِم ِم ََل  إلْذ  .فَأ َأ  َأ ئِم

 

”Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah haramkan ketika diciptakan 

langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai Hari 

Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk 

seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, kecuali satu saat 

disiang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah 

sampai Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh 

diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) barang temuannya, 

kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut 

tumbuh-tumbuhannya yang masih segar.” Al-‟Abbas y berkata, ”Wahai 

Rasulullah, kecuali Idzkhir,
1137

 karena ia digunakan untuk penutup liang 

lahat kuburan dan untuk (penutup atap) rumah para sahabat.” Kemudian 

Rasulullah a bersabda, ”Kecuali idzkhir.”
1138

 

 

7. Berburu hewan darat atau menunjukkan hewan yang akan diburu 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa orang yang sedang ihram haram 

untuk berburu.
1139

 Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

  َ مَأ   ُخزِم زُخ ِّهِم َّأ  
ةِم اِملَ َ   َأ َّأ َُخ هَأ َأ ػًة  اَأ ُخنْذ  طَأؼَأ هُخ َّأ لَأ ْذ ُخنْذ  اَأ ُخنْذ  َأ ْذ ُخ  اْذ َأسْذ ِم  ػَأ

يْذ  ْ   َاَأ  اَ ِم َّأ  َ ُخ هًة   هْذ ُخنْذ زُخ ُخ ىَأ   َأ ْذ ُخ  اْذ َأ ِّهِم هَأ  دُخ ّْذ شَأ ُخ   ُخسْذ
َِم اَأ ْذ  .ئِم

 

                                                 
1137

 Tumbuhan yang harum baunya. 
1138

 HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya. 
1139

 Syarah Shahih Muslim, 8/344. 
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”Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) 

dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang 

yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang 

buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah 

Yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.”
1140

 

 

8. Melakukan jima‟, hal-hal yang dapat mendorong kepada jima‟, berbuat 

kefasikan, dan berbantah-bantahan 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْْذ َأ  َلَأ فُخ ُخ َّأ فَأثَأ  َح فَأ َأ  َأ َي  اْذسَأ ِِم يْذ فَأ َأ َأ فِم ْذ هَأ اٌن فَأوَأ ْْذ لُخ ؼْذ ُِخ ٌن هَأ حُّج  َأشْذ  َأاْذسَأ
حِّهِم  َلَأ خِم َأ  َأ فِمي  اْذسَأ  َّأ

 

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang 

menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak 

boleh rafats,
1141

 berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa 
mengerjakan haji.”

1142
 

 

Berkata Jabir bin „Abdillah p; 

 

ةِم  َّأ وَأ ْذ ّْذ اْذ يَأ  اَلَ    ْْذ َأ  َأ ْذ َ ٔ  َأ ُخ َُخ زَأ بُخ  هْذ َأ َأ َأ  َلَأ  َأ ْذ َأ

 

“Janganlah seorang mendekati isterinya hingga ia melaksanakan (sa‟i) 

antara Shafa dan Marwah.”
1143

 

 

 

Catatan : 

 Penduduk Makkah yang ingin berhaji, maka mereka berihram dari 
rumahnya. Adapun jika mereka ingin umrah, maka mereka ihram di 

luar tanah haram dari segala penjuru. Ini adalah penjelasan Syaikh 

Shalih bin Ghanim As-Sadlan 2. 

 

 Diperbolehkan untuk mencuci pakaian ihram dan menggantinya 
dengan pakaian ihram yang baru atau yang telah dicuci. Ini adalah 

fatwa dari Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5.  

 

                                                 
1140

 QS. Al-Ma‟idah : 96. 
1141

 Rafats adalah kata-kata yang mengarah kepada jima‟. 
1142

 QS. Al-Baqarah : 167. 
1143

 HR. Bukhari Juz 2 : 1544. 
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 Diperbolehkan thawaf dengan berbincang-bincang. Namun yang lebih 

utama adalah diam. Hal ini berdasarkan Nabi a bersabda; 

 

مَأ  َِم  اْذ َأ َأ ََل  َأَى  َاَأ  َأ َأ ذَأ فِم ْذ ةٌن ئِم َْأ  ُخ  ِم اْذ َأ ْذ ِم  َأ َأ  . َأا َ

 

”Thawaf di baitullah adalah shalat. Hanya saja Allah 

memperbolehkan berbicara didalamnya.”
1144

 

 

 Sa‟i tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil. 
Namun disunnahkan untuk melakukan Sa‟i dalam keadaan berwudhu. 

Sehingga jika seorang wanita mengalami haidh, maka ia tetap 

diperbolehkan untuk melakukan sa‟i. Berkata Imam Ahmad 5; 

“Jika seorang wanita sudah thawaf seputar Ka‟bah kemudian ia 

mengalami haidh, maka hendaknya ia terus melanjutkan dengan sa‟i 

antara Shafa dan Marwah, kemudian ia boleh pergi.”
1145

 

 

 Apabila seorang sedang melakukan thawaf atau sa‟i, lalu tiba-tiba 

wudhunya batal atau iqamah shalat dikumandangkan, maka ia 

menyempurnakan thawaf atau sa‟inya dari tempat dimana ia berhenti, 

tanpa harus memulai dari awal. Kemudian ia menambahnya sampai 

selesai. Ini adalah penjelasan Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin 

Baz 5. 

 

 Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan umrah 

seorang diri tanpa ditemani mahramnya. Hal ini sebagaimana 

keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah a, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

ٍم  ْْذ ةَأ  َأ  ْذ َأ
 َأ هَأ ِم

مِم  اْذ ِم ِم  َأىْذ  ُخ َأ فِم ْْذ َّأ اْذ َأ  
يُخ  ِم َاِم هِم هْذ َأ َأٍة  ُخإْذ

َلَأ  َأسِم ُّج َلِم
هَأ ٌن  َِأ  زُخ ْذ ؼَأ ٍ  اَأ ْذسَأ هَأ لَأ اَأ ْذ  َّأ

 

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan 

Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) perjalanan sehari semalam 

tanpa ditemani mahramnya.”
1146

 

 

                                                 
1144

 HR. Syafi‟i. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

121. 
1145

 Tanbihat „ala Ahkam. 
1146

 HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1339. 
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Namun jika seorang wanita tetap melakukan umrah dengan tanpa 

ditemani mahramnya, maka ia berdosa namun umrahnya tetap sah. 

Hal ini sebagaimana fatwa dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani 5. 

 

 Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminum pil penunda 
haidh selama melakukan umrah. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 

„Abdullah Al-Fauzan 2; 

“Tidak mengapa seorang wanita menggunakan pil atau semacamnya 

yang dapat menahan datangnya haidh, jika hal tersebut tidak 

membahayakan kesehatannya. Apabila ia menggunakannya dan 

haidhnya pun tertahan, maka ia boleh berpuasa, shalat, dan thawaf. 

Semua itu sah baginya, sebagaimana wanita suci lainnya.”
1147

  

 

 Diperbolehkan bagi wanita yang ihram untuk memakai kaos kaki. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Sesungguhnya larangan yang ditetapkan atas wanita yang ihram 

adalah khusus memakai kedua kaos tangan. Adapun wanita yang 

memakai kedua kaos kaki, (maka) tidak mengapa, bahkan 

memakainya diperintahkan di dalam thawaf dan shalat.”
1148

 

 

 Mengulang umrah ada dua macam, antara lain : 
 Mengulang umrah dengan melakukan beberapa kali perjalanan, 

maka ini hukumnya adalah mustahabb (dianjurkan). Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟. 

 

 Mengulang umrah dengan satu perjalanan, maka ini tidak 

disyari‟atkan. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh 

Nabi a dan para sahabatnya o. Dan karena thawaf disekitar 

Ka‟bah lebih utama daripada melakukan sa‟i atau keluar untuk 

melakukan umrah yang baru. Akan tetapi jika seorang belum 

melakukan umrah sebelum pelaksanaan haji, maka ia 

diperbolehkan melaksanakan umrah. Ini adalah pendapat Syaikh 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1147

 Tanbihat „ala Ahkam. 
1148

 Fatawa Al-Mar‟atul Muslimah. 
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ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH 
 

 

Keutamaan Kota Madinah 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٌَأ َأ طَأ  َأ َأ ئِم  وَأ ِم ْذ َؤ  اْذ  .َى  َاَأ  َأؼَأ اَأٔ  َأ

 

“Sesungguhnya Allah q menamakan Madinah dengan Thabah (negeri yang 

baik).”
1149

 

 

Keutamaan Masjid Nabawi dan Shalat di Dalamnya 

Disunnahkan bagi seorang muslim untuk berziarah ke Masjid Nabawi 

dan shalat di dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

يَأ  اْذوَأ ْذ خِم ِم  ٍِم هِم يْذ  َأ ْذ ِم
ٍة فِم يْذ  َأاْذفِم  َأ َأ َُأ َأ   َأ ْذ ٌن هِم يْذ 

دِم ِم يْذ هَأ ْذ
ةٌن فِم  َأ َأ

دِم َأ  اْذسَأ َأ مَأ  ََل  اْذوَأ ْذ  .ئِم

 

“Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya, 

kecuali di Masjidil Haram.”
1150

 

 

Keutamaan Raudhah 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Zaid Al-Mazini y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٌَ ِم  يْذ  ِم َأ  ِم  اْذدَأ ضَأ ٌن هِم ّْذ يْذ  َأ ٌْذ َأ ِم هِم َّأ يْذ 
يَأ  َأ ْذ ِم  .هَأ   َأ ْذ

 

“Antara rumahku dan mimbarku (terdapat) taman dari taman-taman 

Surga.”
1151

 

 

 

 

 

                                                 
1149

 HR. Muslim Juz 2 : 1385. 
1150

 HR. Bukhari Juz 1 : 1133 dan Muslim Juz 2 : 1394, lafazh ini miliknya. 
1151

 HR. Bukhari Juz 1 : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1390. 
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Keutamaan Shalat di Masjid Quba’ 

Diriwayatkan dari Sahl bin Hunaif y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َُخ  ةًة،  َأ ىَأ اَأ َِم  َأ َأ َلٔ فِم ْذ ، فَألَأ دِم َأ  ُخ َأ اَأ ، ثُخَن  َأ َأٔ هَأ ْذ َِم يْذ  َأ ْذ ِم
َِ َأ فِم يْذ  َأ َأ هَأ
ةٍ  وْذ َأ أَأخْذ ِم ػُخ  . َأ

 

“Barangsiapa yang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia mendatangi 

masjid Quba‟ dan shalat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti 

pahala umrah.”
1152

 

 

Mengunjungi Baqi’ dan Uhud 

Disunnahkan mengunjungi kuburan Baqi‟ dan syuhada Uhud untuk 

memberi salam kepada mereka dan beristighfar untuk mereka. Rasulullah a 

bersabda tentang gunung Uhud; 

 

َُخ  ًُخسِم ُّج َّأ ٌَأ   َى  ُخزُخ ًة  خَأ َأ ٌن  ُخسِم ُّج  .ئِم

 

“Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun 

mencintainya.”
1153

 

                                                 
1152

 HR. Ibnu Majah : 1412. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6154. 
1153

 HR. Bukhari Juz 2 : 1411 dan Muslim Juz 2 : 1393, lafazh ini miliknya. 


