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PEMBAGIAN MATERI MINGGUAN
Minggu

Pembahasan

Waktu

1

Definisi zakat, hikmah, faedah dan sarat-

45 menit

saratnya
2

Harta-harta yang wajib dizakati

45 menit

3

Harta-harta yang wajib dizakati

45 menit

4

Yang berhak menerima zakat

45 menit

5

Definisi puasa, hukum, keutamaan dan

45 menit

faedahnya
6

Rukun puasa dan syarat-syaratnya

45 menit

7

Sunnah-sunnah puasa, makruh-makruhnya dan

45 menit

udzur boleh tidak puasa
8

Mid smester

45 menit

9

Hal-hal yang membatalkan puasa dan puasa

45 menit

sunnah
10

Sambungan puasa-puasa sunnah dan hari-hari

45 menit

yang diharamkan dan dimakruhkan puasa
11

Zakat fitrah

45 menit

12

I’tikaf

45 menit

13

Definisi umrah, hukum, keutamaan dan syarat-

45 menit

syaratnya
14

Rukun umrah, wajib-wajibnya dan miqat

45 menit

15

Ihram dan larangan-larangannya, macam-

45 menit

macam fidyah, thawaf dan sa’i
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1

Bab zakat

45 menit

Bab zakat
Definisi zakat : hak yang wajib pada harta tertentu, untuk kalangan tertentu, pada
waktu tertentu.
Kedudukan zakat : zakat adalah salah satu rukun Islam, dan Allah telah
menyertakannya dengan shalat di banyak tempat dalam Al-Qur’an, Allah berfirman :
)43:(البقرة

َّ صالةَ َوآتُوا
 َالرا ِكعِين
ْ الز َكاةَ َو
َّ ار َكعُوا َم َع
َّ  َوأَقِي ُموا ال

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda :

 دا وأإ م مييدا رالييو دا، ليين،

 شيالادة أإ: بنيي اإلالييالل علي مييد
 رواه البخاري ومسلم.قال الصالةا وال جا وصول رمضاإ،و

Islam dibangun atas lima : dua syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji,
dan puasa bulan Ramadhan.
Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, barang siapa yang mengingkari
wajibnya zakat, maka ia kafir, baik ia menunaikannya maupun tidak, dan barangsiapa
yang mengakui wajibnya, tapi ia lalai dalam menunaikannya serta bakhil, maka ia
fasik, dan apabila ada suatu kaum yang bersepakat untuk tidak menunaikannya, maka
mereka diperangi.
Keutamaan zakat :
1- mensucikan jiwa dan harta, ia bukan denda, dan bukan pajak, tapi menambah
perkembangan harta dan menambah barakah, Allah berfirman :
)103 من اآلية:(التوبة

َ ُ صدَقَة ت
 ط ِال ُر ُه ْم َوتُزَ ِكي ِال ْم ِب َالا
َ  ُ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِال ْم

Ambillah dari harta mereka zakat yang membersihkan dan mensucikan mereka. (QS.
Attaubah 103).
2- berbuat baik terhadap sesama, dan saling membantu antara anggota masyarakat.
3- ujian bagi yang berkewajiban, dimana ia mendekatkan diri kepada Allah dengan
menunaikannya.

Syarat wajibnya zakat :
1- Islam : karena ia sebagai pensuci, sedangkan orang musyrik najis.
2- Merdeka : karena budak tidak memiliki sesuatu, dan hartanya adalah milik tuannya.
3- Memiliki nishab : yaitu kadar yang dijadikan oleh agama sebagai batas wajibnya
zakat.

المكتب التعاوني للدعو واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة – قسم التعليم
3

Diktat fiqh level 3
4- kepemilikan penuh : hendaknya kepemilikan tetap, tidak terancam binasa, atau ada
kaitannya denagan hak orang lain.
5- sampai satu tahun : yakni sempurna satu tahun sejak dimiliki.

2

Harta yang wajib dizakati

45 menit

Harta yang wajib dizakati
1- Emas, perak, uang.
2- Hasil pertanian ( biji-bijian dan buah-buahan )
3- Barang dagangan.
4- Hewan ternak.
Macam harta
Emas, perak dan uang :
Emas
Perak
Uang

Nisab

85 gram
2,5 %
595 gram
2,5 %
bila sampai nisab emas 2,5 %
atau perak

Hasil pertanian : (bijibijian dan buah-buahan)
a- bila diairi dengan hujan 618 kg ( 30 sha’ )
dan air sungai
b- bila diairi dengan biaya. 618 kg. ( 30 sha’ )

3

Yang wajib dikeluarkan

10 %
5%

Sambungan harta yang wajib dizakati

Barang dagangan :
Apa saja yang diperjual
belikan dengan tujuan
mendapat keuntungan
Hewan ternak ( onta, sapi
dan kambing ) :
Syarat wajib zakat pada
hewan ternak :
1- Diperuntukkan untuk
diternak, bukan untuk
bekerja.
2- Makan dari padang
rumput ( lebih banyak
) dalam setahun.

Dihargai dengan emas atau
perak, kalau sampai nisah
salah satunya maka wajib

45 menit
2,5 %
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Kambing

40 – 120
121 – 200
201 – lebih

Sapi

Setiap 30 ekor
Setiap 40 ekor

Unta

Kurang dari 25
25 – 35

36 -45
46 – 60
61 – 75
76 – 90
91 – 120
121 – lebih

4

Satu ekor kambing
2 ekor kambing
3 ekor kambing ( setiap
100 ekor, satu ekor )
1 tabi’ ( sapi yang berumur
satu tahun.
1 Musinnah ( sapi yang
berumur 2 tahun )
Setiap lima ekor unta, satu
ekor kambing.
Bint, makhad ( seekor unta
betina berumur satu tahun)
Atau ( seekor unta jantan
berumur dua tahun )
Bint labun ( seekor unta
betina berumur dua tahun )
Hiqqah (unta berumur tiga
tahun )
Jadzah ( unta berumur 4
tahun ).
2 bint. Labun
2 hiqqah
setiap 40 ekor, 1 bint.
Labun, dan setiap 50 ekor,
1 hiqqah.

Yang berhak menerima zakat

45 menit

Yang berhak menerima zakat
Allah berfirman :

ياملِينَ َعلَ ْي َاليا َو ْال ُم ََّلَّفَي ِة قُلُيوبُ ُال ْم َو ِيي
ِ ين َو ْال َع
ِ صدَقَاتُ ِل ْلفُ َق َر
َّ نَّ َما ال،ِ 
َ اء َو ْال َم
ِ سيا ِك
َّ ِْ َو
َّ َضيية ِميين
َّ َِ ال ي ِبي
ُْ َع ِليييم
َّ ين ال
َ س ي ِبي َِ َ ِري
َ يار ِمينَ َو ِييي
ِ الرقَييا ِ َو ْالاَي
ِ
ِ ِْ َوا ْبي
)60: (التوبة ح ِكيم
َ

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, amil, orang muallaf,
memerdekakan budak, orang yang dililit hutang, jihad fisabilillah, dan orang yang di
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perjalanan, suatu ketentuan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha
bijaksana. ( QS. Attaubah 60).
1- Fakir : yaitu orang yang tidak berkecukupan dalam beaya hidupnya.
2- Miskin : yaitu orang yang tidak punya lebih dari separuh kebutuhannya.
3- Amil : apabila tidak mendapatkan gaji.
4- Muallaf : apabila diharapkan masuk islam, atau untuk menguatkan iman mereka.
5- Budak : yaitu budak yang menebus dirinya untuk merdeka, dan tidak tidak punya
uang untuk menebusnya, begitu juga tawanan muslim.
6- Orang yang dililit hutang : 1- berhutang untuk orang lain : untuk mendamaikan
orang yang berselisih. 2- berhutang untuk dirinya sendiri : ia punya hutang dan
tidak mampu untuk membayarnya.
7- Fi sabilillah : orang yang berperang secara sukarela, yang tidak mendapat gaji.
8- Ibnu sabil : orang musafir yang kehabisan bekal.
Catatan umum tentang zakat :
1- Boleh menyalurkan zakat pada semua golongan di atas atau satu golongan saja.
2- Tidak boleh diberikan pada orang kafir ( kecuali bila diharapkan islamnya ).
3- Tidak boleh diberikan pada orang kaya, dan juga keturunan bani Hasyim.
4- Dianjurkan diberikan pada keluarga yang membutuhkan, yang nafkahnya bukan
termasuk kewajibannya.
5- Tidak boleh diberikan pada keluarga yang wajib dinafkahi.
6- Sebaiknya tidak dipindahkan ke Negara lain ( selain Negara orang yang zakat ).
7- Isteri boleh memberikan zakatnya pada suaminya.
8- Barang-barang yang diperuntukkan untuk keperluan pribadi, tidak wajib zakat (
perhiasan emas permata sebaiknya di zakati ).
9- Zakat barang yang disewakan, zakatnya wajib dari keuntungan sewaan bukan dari
harga barang yang disewakan.
10- Zakat pertanian wajib pada waktu panen.
11- Zakat rikaz ( permata simpanan jahiliyah ) seperlima.
12- Zakat wajib dikeluarkan diwaktu wajibnya ( boleh sebelum itu ) dan ia merupakan
hutang bagi mayit yang wajib di bebaskan darinya.

5

Definisi puasa, hukumnya, keutamaan dan
faedahnya

45 menit

Bab puasa
 Definisi puasa :
Dalam arti bahasa : menahan.
Dalam istilah
: beribadah kepada Allah swt dengan menahan diri dari makan dan
minum serta jima’ dan semua yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai
terbenamnya matahari.
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disyariatkannya puasa :
Puasa disyariatkan berdasarkan firman Allah :

ب َعلَي الَّيذِينَ ِم ْين
َ ِالصيَا ُل َك َما ُكت
ِ ب َعلَ ْي ُك ُم
َ ِ يَا أَيُّ َالا الَّذِينَ آ َمنُوا ُكت
ُ َّقَ ْب ِل ُك ْم لَعَل
)183: (البقرة َك ْم تَتَّقُوإ
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS. Al baqarah
183).

َّ ش ِالدَ ِم ْن ُك ُم ال
)185 من اآلية: (البقرةُص ْمن
َ  َ َم ْن
ُ َش ْال َر َ ْلي

Barangsiapa diantara kamu yang mengalami bulan Ramadhan maka hendaklah
berpuasa. ( QS. Al Baqarah 185 ).
Dan Rasulullah saw bersabda :

 دا وأإ م ميدا راليو دا، لين،  شالادة أإ: ( بني اإلالالل عل مد
يتيياء الزكيياةا وصييول رمضيياإا وحييج بيي د ال ييرال ميين،قييال الصييالةا و،و
. رواه البخاري ومسلم.) لين البيال، االتطاع
Islam dibangun atas lima hal : dua syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat,
puasa bulan Ramadhan, haji ke baitullah bagi yang mempu sampai kepadanya. (HR.
Bukhari Muslim ).
 beberapa faedah puasa :
Puasa banyak faedahnya, di antaranya : faedah keimanan – ini yang terpenting- social,
dan kesehatan.
1- Mensucikan jiwa dan membersihkannya dari akhlak tercela.
2- Mengurangi keserakahan pada dunia, dan memperkuat keinginan pada akhirat.
3- Melatih sabar dan taat.
4- Menumbuhkan rasa kasih sayang pada orang fakir dan menanamkan bibit
kecintaan antara sesama muslim.
5- Mengurangi makan, dan mengistirahatkan lambung dan alat pencernaan.
6- Sarana utama untuk mencapai taqwa.
7- Mempersempit jalannya setan.
8- Obat paling ampuh bagi pemuda yang belum mampu menikah.

 Keutamaan puasa :
1- Nabi saw bersabda : … puasa merupakan tameng dari neraka. HR. Bukhari
Muslim.
2- Dari Abu Huarairah Radhiyallahu Anhu ia berkata : Rasulullah saw bersabda :
barangsiapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
maka diampuni dosanya yang telah lalu. HR. Bukhari dan Muslim.
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3- Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata : Rasulullah saw bersabda :
barangsiapa yang qiyam Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari
Allah, maka diampuni dosanya yang lalu. HR. Bukhari Muslim.
4- Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Allah
berfirman : semua amal manusia untuknya kecuali puasa, maka itu untuk aku, dan
aku yang membalasnya, dan puasa adalah prisai, maka apabila salah seorang
kalian berpuasa maka janganlah berbuat rafats, dan berteriak, kalau dicaci oleh
seseorang atau diperangi, maka hendaknya mengatakan : saya sedang berpuasa,
demi yang jiwa Muhammad ditangannya, bau mulut orang yang berpuasa, lebih
baik di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misik, bagi orang yang berpuasa
ada dua kesenangan, bila ia berbuka, ia senang dengan bukanya, dan bila kelak
menemuai Tuhannya ia senang dengan puasanya. HR. Bukhari Muslim.
5- Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi saw bersabda :
apabila datang bulan Ramadhan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan
setan dibelenggu. HR. Bukhari Muslim.

6

Rukun puasa dan syarat-syaratnya

45 menit.

Tanya : dengan apa ditetapkannya bulan Ramadhan?
Pertama : melihat bulan sabit Ramadhan, atau kesaksian seorang yang jujur dan
dipercaya bahwa ia telah melihat bulan. Allah berfirman :
)185 من اآلية:(البقرة

َّ ش ِالدَ ِم ْن ُك ُم ال
ُص ْمن
َ  َ َم ْن
ُ َش ْال َر َ ْلي

Barangsiapa diantara kamu yang mengalami bulan Ramadhan maka hendaklah
berpuasa. ( QS. Al Baqarah 185 ).
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata : Nabi saw bersabda :
berpuasalah dengan melihat bulan. HR. Bukhari Muslim.
Kedua : mencukupkan hitungan bulan sya’ban 30 hari. Dalilnya, apa yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata : Nabi saw
bersabda : apabila bulan tidak kelihatan, maka perkirakanlah. HR. Muslim.
Adapun melihat hilal bulan syawal, maka tidak ditetapkan kecuali dengan kesaksian
dua orang yang terpercaya.


Macam-macam puasa :

a- puasa wajib :
1- puasa bulan Ramadhan.
2- Puasa wajib karena kaffarah
3- Puasa nadzar.

b- puasa yang tidak wajib :
1- puasa sunat.
2- puasa makruh.
3- Puasa haram.
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 Rukun puasa :
1- Niat : harus dari waktu malam sebelum terbitnya fajar ( untuk puasa wajib )
2- Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai
terbenam matahari.
 Syarat-syarat puasa :
1- Islam.
2- baligh.
3- berakal.
4- Muqim.
5- bebas dari
hal-hal yang menghalangi puasa seperti haid dan nifas ( ini husus untuk wanita ).
 Syarat sahnya puasa :
1- Islam.
2- niat dari waktu malam ( untuk puasa wajib )
4- tamyiz.
5- tidak ada haid dan nifas.

7

Sunnah-sunnah puasa, makruhnya dan
udzur tidak berpuasa

3- berakal.

45 menit

 Sunnah-sunnah puasa dan adabnya :
1- Segera berbuka bila yakin matahari telah tenggelam. Rasulullah saw bersabda :
orang-orang senantiasa baik, apabila mereka segera berbuka ) HR. Bukhari
Muslim.
2- Berbuka dengan Ruthab, kurma atau air. Karena hadis Anas : Rasulullah saw
selalu berbuka dengan Ruthab sebelum shalat, kalau tidak ada ruthab, maka
dengan kurma, kalau tidak ada kurma, maka meneguk beberapa teguk air ) HR.
Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi.
3- Berdoa ketika berbuka.
4- Mengakhirkan sahur.
5- Memperbanyak melakukan amalan sunnah.
6- Menyibukkan diri dengan membaca Al Qur’an.
7. Melaksanakan Umrah.
8- Shalat tarawih.
9- I’tikaf.
10- Memperbanyak amal shaleh.
 Makruhnya puasa :
1- Berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ke hidung.
2- Berbohong, berkata dusta, ghibah, adu domba.
3- Hal-hal yang membangkitkan syahwat.
 Udzur- udzur yang membolehkan tidak berpuasa :
1- Musafir.
2- Sakit.
3- Haid dan Nifas.
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4- Menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya, hamil dan menyusui apabila
dihawatirkan akan membahayakan ibu atau anaknya.

9

Hal-hal yang membatalkan puasa dan
puasa sunnah

45 menit

 Hal-hal yang membatalkan puasa :
1- Makan dan minum atau yang semakna.
2- Jima’.
3- Sengaja muntah.
4- Mengeluarkan mani.
5- Haid dan Nifas.
6- Mengambil darah dalam jumlah yang banyak.
7- Niat berbuka.

Hal-hal tersebut di atas tidak membatalkan puasa kecuali dilakukan dengan :
1- Mengetahui ----- lain halnya bila tidak tahu hukunya atau waktu.
2- Sengaja -------- lain halnya orang yang lupa.
3- Suka rela ------ lain halnya bila dipaksa.



Mengkadha’ puasa :
Barangsiapa yang tidak berpuasa sehari atau lebih pada bulan Ramadhan,
maka wajib qadha’, dan bila membatalkan puasa dengan jima’ maka selain qadha’
wajib baginya kaffarah ( denda ) berat yaitu : 1- memerdekakan budak, kalau tidak
dapat 2- berpuasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu 3- memberi makan 60
orang miskin.

 Puasa sunnah :
1- Berpuasa sehari dan tidak puasa sehari ( puasa daud ) : dari Abdullah bin Umar dari
Rasulullah saw bersabda : ( shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya
Daud as. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, beliau tidur
setengah malam, bangun sepertiganya, dan tidur seperenamnya, dan puasa satu
hari dan tidak puasa satu hari ) HR. Bukhari Muslim.
2- Hari senin dan kamis : dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya
Rasulullah saw bersabda : ( Amal di diangkat pada hari senin dan kamis, maka
saya senang bila amal saya diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa ) HR.
Turmudzi.
3- Tiga hari setiap bulan : Abu Hurairah berkata : Kekasihku saw berwasiat kepadaku
dengan tiga hal, dimana saya tidak akan meninggalkannya selama hidup, puasa
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tiga hari setiap bulan, shalat dhuha dan saya tidak tidur sebelum shalat witir ) HR.
Bukhari Muslim.

10

Sambungan puasa sunnah dan hari-hari yang
diharamkan dan dimakruhkan berpuasa

45 menit

4- Enam hari dari bulan syawal : Dari Abu Ayyub bahwasanya Rasulullah saw
bersabda : ( barangsiapa berpuasa Ramdhan kemudian dilanjutkan dengan puasa
enam hari dari bulan syawal, maka seperti puasa setahun ) HR. Muslim.
5- Hari Arafah bagi yang tidak haji : Abu Qatadah berkata : ( Nabi saw ditanya
tentang puasa arafah, maka beliau bersabda : menghapuskan dosa setahun yang
lalu dan setahun yang akan datang ) HR. Muslim.
6- Hari Asyura’ : Abu qatadah berkata : Nabi saw ditanya tentang puasa asyura, maka
beliau bersabada : mengahapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan
datang ) HR. Muslim. Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa
Rasulullah saw bersabda : ( kalau saya masih ada tahun depan niscaya saya puasa
hari kesembilan ) HR. Muslim.
7- Kebanyakan hari Muharram : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya
Rasulullah saw bersabda : ( Puasa yang paling utama setelah ramadhan adalah
bulan Muharram ) HR. Muslim.
8- Kebanyakan hari bulan sya’ban : Aisyah berkata : ( saya tidak melihat Rasulullah
saw berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadhan, dan saya tidak melihat beliau
lebih banyak puasa dari bulan sya’ban ) HR. Bukhari.
9- Puasa sepuluh hari bulan dzul hijjah : sembilan hari yang pertama.
10- Puasa hari Putih : ( tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas ) setiap bulan.
Catatan : yang tidak ada dalilnya yang shahih, maka tidak ada keutamaan
menghususkannya dengan berpuasa, dan tidak boleh berpuasa padanya.
 Hari-hari yang dimakruhkan berpuasa :
1- Hari arafah bagi yang mengerjakan ibadah haji.
2- Puasa hanya pada hari jum’at ( atau hari sabtu atau ahad ).
3- Pusa wishal ( yaitu puasa dua hari atau tiga hari tanpa berbuka sama sekali baik
dengan makan atau minum ).
4- Berpuasa pada hari syak ( yaitu hari terahir bulan sya’ban tangal 30 ).
5- Puasa selamanya.
6- Puasanya wanita tanpa seizin suaminya.

 Hari-hari yang haram puasa padanya :
1- Puasa pada dua hari raya.
2- Hari-hari haid dan Nifas.
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3- Puasanya orang yang hawatir binasa bila berpuasa.
4- Hari-hari tasyriq ( yaitu tanggal sepuluh, sebelas dan dua belas pada bulan dzul
hijjah ).

11

Zakat fitrah

45 menit

Bab zakat fitrah


Definisinya : satu sha’ makanan yang diberikan kepada fakir miskin sebelum
shalat ied, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kelalaian dan rafats.



Jumlahnya : satu sha’ dari makanan pokok penduduk ( sekitar 3 kilo ) yaitu
empat mud ( satu mud sebanyak satu genggam orang laki-laki sedang ).



Hikmah disyariatkannya : sebagaimana dalam riwayat yaitu mensucikan
orang yang berpuasa dari kelalaian dan rafats, dan untuk memberi makan pada
orang miskin, dan mencukupkan mereka agar tidak mengemis pada hari raya,
dan sebagai tanda syukur kepada Allah atas sempurnanya ibadah puasa.



Zakat fitarah wajib atas setiap muslim, baik kecil maupun dewasa, dan juga
wajib atas orang yang wajib atasnya nafkah, seperti isteri, anak, dan kerabat,
dan disunnahkan mengelurkannya untuk anak dalam kandungan.

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata : ( Rasulullah saw
mewajibkan zakat fitrah, satu sha’ gandum, atas semua orang islam, baik hamba
sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa ). Muttafaq
alaih.
Yang berhak menerimanya adalah : para fakir miskin orang islam.
Waktu mengeluarkannya :
Rasulullah memerintahkan agar dikeluarkan sebelum shalat ied, dan boleh
didahulukan satu hari atau dua hari. Dan waktu mengeluarkan yang paling utama
adalah pada hari raya sebelum shalat ied.
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I’tikaf dan lailatul qadar

45 menit

Definisi I’tikaf : dalam arti bahasa adalah tetap. Dan dalam istilah syariat :
tetap dalam masjid untuk melakukan taat kepada Allah azza wajallah.
Disyariatkannya I’tikaf : 1- untuk mengosongkan hati dari segala kesibukan
yang melalaikan terhadap dzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya.
2- Patuh kepada Allah azza wajallah, dan mengharapkan pahala dariNya.



Macam-macam I’tikaf :
a- Wajib : apabila bernadzar kepada Allah, karena sabda Nabi saw (
barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah makan hendaklah taat
kepadaNya ) HR. Bukhari.
b- Sunnah : pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana hadis
Abu Said bahwasanya Rasulullah saw beri’tikaf pada sepuluh hari
pertama, kemudian sepuluh hari kedua, kemudian dikatakan padanya :
sesungguhnya lailatul qadar ada pada sepuluh hari terahir ) HR. Bukhari
Muslim.



Rukun I’tikaf :
1- Orang yang beri’tikaf : berniat tinggal di masjid untuk mendekatkan diri
kepada Allah azza wajalla.
2- Tempat I’tikaf : harus menetap di masjid yang didirikan shalat jamaah di
dalamnya, firman Allah swt :   و تباشييروهن وأنييتم عيياكفوإ ييي المسييا د Al
baqarah 187.



Syarat-syarat I’tikaf :
1- Islam
2- Tamyiz
haid, atau nifas ).

3- suci dari hal yang mewajibkan mandi ( junub,



Yang membatalkan I’tikaf :
1- Keluar dari masjid tanpa ada keperluan.
2- Jima’ di farji, karena firman Allah :   و تباشيروهن وأنيتم عياكفوإ يي المسيا د Ab
baqarah 187.
3- tidak terpenuhi salah satu sarat I’tikaf.



Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang I’tikaf :
- memenuhi keperluan
-makan dan minum
- mandi junub
- wudhu’
-hadir shalat jum’at. Dan tidak menjenguk orang sakit atau menghadiri
janazah, kecuali kalau dia mempersyarakannya.



Yang disunnahkan bagi orang yang beri’tikaf :
1- Menyendiri dan menyibukkan diri dengan amal shalih : ( membaca Qur’an,
dzikir, shalat diluar waktu yang dilarang shalat ).
2- Menghindari hal-hal yang tidak manfaat.
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Lailatul Qadar
Lailatul Qadar merupakan malam yang paling utama sepanjang tahun,
padanya diturunkan Al Qur’an, Allah berfirman :   إناا ننللاااف اي ليلاة ال اد, Allah
mengatakan bahwa lailatul qadar lebih utama dari seribu bulan, dan Nabi saw
mencarinya pada sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, kemudian pada sepuluh hari
kedua, kemudian pada sepuluh hari terahir. (lihat shahih Bukhari, keutamaan lalilatul
qadar 2016 ) dan Rasulullah saw beri’tikaf pada sepuluh hari terahir untuk
mendapatkannya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata : Rasulullah saw
bersabda : ( barangsiapa yang qiyam lailatul qadar karena iman dan mengaharapkan
pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu ) Muttafaq alaih.
Dan dianjurkan untuk berdoa pada malam lailatu qadar, sebagaimana dalam hadis
Aisyah Radhiyallahu Anha belaiu berkata : wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya
mendapatkan lalilatul qadar? Apa yang saya baca ? Rasul berkata : bacalah ( الها إنا
 ) عفو تحب العفو اعف عايHR. Ahmad, Turmudzi dan Nasa’i.
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Rukun Umrah dan wajibnya, serta miqat

45 menit

Bab Umrah
Definisi Umrah : dalam bahasa adalah ziarah.
Dalam istilah syara’ : beribadah kepada Allah dengan thawaf
di ka’bah, shafa dan marwa, dan mencukur atau memotong rambut.
Hukum Umrah : wajib satu kali seumur hidup.
Kapan wajibnya? Jawabnya : segera ketika mampu. Dalilnya adalah : hadis
aisyah Radhiyallahu Anha ketika berkata kepada Nabi saw : apakah wanita
wajib berjihad? Nabi berkata : ia mereka wajib berjihad tanpa berperang yaitu
haji dan umrah.

 Sarat-sarat Umrah :
1- Islam.
2- Merdeka ( sah umrahnya budak, tapi tidak wajib ).
3- Berakal.
4- Baligh ( anak kecil umrahnya sah, tapi tidak wajib).
5- Mampu ( secara fisik, harta, dengan punya yang lebih dari keperluannya ).
6- Ada Mahram bagi wanita seperti : suami, atau orang yang haram baginya.
* Rukun Umrah : 1- Ihram.
2- Thawaf.
3- Sa’i.
Baransiapa yang meninggalkan satu rukun maka tidak selesai umrahnya hingga
melakukannya, kecuali ihram, bila ditinggalkan maka tidak menjadi umrah sama
sekali.
 Wajibnya Umrah :
1- Ihram dari miqat.
2- mencukur atau memotong rambut
3- Thawaf
wada’ ( tidak wajib bagi wanita haid ).
Barangsiapa yang meninggalkan wajib umrah, wajib menyembelih kambing.

 Miqat :
Miqat adalah : batas untuk ibadah baik tempat maupun waktu.
Miaqat ada dua macam : miqat zamani ( husus untuk haji ), maksudnya adalah
bulan-bulan haji yaitu : syawal, dzul qaidah, dan dzul hijjah.
Miqat makani ( untuk haji dan umrah ), ini ada lima :
1- Dzul hulaifah ( Abyar ali ) untuk penduduk madinah.
2- Al juhfah ( dekat rabigh ) untuk penduduk siria, mesir, dan maroko.
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3- Yalamlam ( sekarang dinamakan Assa’diyah ) untuk penduduk Yaman.
4- Qarn Manazil ( sekarang dinamakan Assayl Al Kabir ) untuk penduduk nejed.
5- Dzatu Irqin, untuk penduduk Irak.
Siapa yang melewati miqat-miqat ini selain penduduk yang ada di dalamnya, dan
ia berniat untuk haji atau umrah, maka wajib baginya berihram dari miqat ( lihat :
bulughul maram hadis no 590 – 591 ). Dan bagi yang tinggal setelahnya maka
berihram dari tempat ia berniat.
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Ihram dan larangan-larangannya

45 menit

Definisi : Niat memulai ibadah.
Yang dilakukan ketika ihram :
1- Mandi.
2- Bersih-bersih : membersihkan rambut yang harus dibersihkan, agar tidak
perlu membersihkannya lagi ketika sudah ihram : ( bulu kemaluan, ketiak,
kumis, kuku)
3- Memakai wewangian ( dibadan, bukan di pakaian ).
4- Melapas pakaian yang berjahit ( tanpa membuka aurat ) ini husus untuk
laki-laki.

 Syarat niat :
Banyak orang yang berkeyakinan bahwa ihram adalah memakai pakaian ihram,
dan ini salah, sebab ihram adalah berniat.
 larangan-larangan iharam :
a- larangan umum ( untuk laki-laki dan wanita ).
1- mencukur rambut kepala, begitu juga rambut di badan.
2- memotong kuku, atau memotong sebagian dari kulit.
3- memakai minyak wangi.
4- Akad nikah, begitu pula melamar. ( tidak kena fidyah ).
5- Berpelukan dengan isteri disertai syahwat. ( kalau keluar mani, wajib
menyembelih unta ). Kalau tidak, waji fidyah.
6- jima’. ( wajib fidyah berat ).
7- membunuh hewan buruan. ( wajib fidyah pengganti).
b. larangan untuk orang laki-laki.
1- menutup kepala.
2- Memakai pakaian berjahit. ( semua yang dijahit sesuai dengan bentuk tubuh
atau anggota badan ).
c. larangan bagi wanita.
Kaos tangan, cadar.
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Catatan :
Boleh memakai pakaian ihram sebelum miqat, akan tetapi ihram ( niat ) ketika
ada di miqat.
Boleh mengganti pakaian ihram, juga boleh mencucinya.
Boleh berihram walaupun tidak dalam keadaan suci, akan tetapi tidak afdhal.
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Thawaf, sa’i, mencukur atau memotong
rambut

45
menit

Ada kekurangan sesuai dengan teks bahasa inggris :
= talbiyah dan memulai Umrah.
= Thawaf dan cara-caranya.
= sa’i dan cara-caranya.
= mencukur atau memotong rambut.
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