KATA PENGANTAR
Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah
kepada nabi kita Muhammad shallahu 'alaihi wasallam, yang tidak ada
lagi nabi sesudahnya.
Menyebarkan ilmu-ilmu Islam memiliki pengaruh yang sangat besar
dalam menjelaskan hakikat Islam, mengokohkan sendi-sendi agama, serta
membangkitkan umat.
Tujuan mulia inilah yang diusahakan oleh pihak Universitas Islam
Madinah untuk merealisasikannya melalui dakwah dan pendidikan.
Untuk ikut andil dalam hal tersebut maka bagian kajian dan riset ilmiah di
Universitas telah mempersiapkan berbagai
program ilmiah yang
konstruktif, diantaranya : Membuat dan menerbitkan kajian-kajian yang
berbobot tentang Islam dan berbagai keindahannya, didasari keinginan
yang tulus untuk membekali generasi umat Islam dengan berbagai
pengetahuan yang otentik lagi valid tentang Islam, aqidah dan syariatnya.
Kajian tentang Rukun Iman ini merupakan salah satu program
tersebut, yang mana bagian riset dan kajian ilmiah telah mengerahkan
beberapa tenaga dosen di Universitas untuk menulisnya, kemudian tim
ilmiah mengoreksi hasil tulisan tersebut, lalu menyempurnakan berbagai
kekurangan dan menerbitkannya dalam bentuk yang layak, serta berusaha
menghubungkan setiap masalah dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan
Sunnah.
Pihak riset dan kajian ilmiah mempunyai keinginan besar lewat kajian
ini dalam memberikan peluang bagi umat Islam di seluruh dunia untuk
mendapatkan berbagai pengetahuan agama yang bermanfaat, oleh karena
itu kajian ini diterjemahkan kedalam berbagai bahasa dunia dan
diterbitkan serta dimasukkan ke jaringan internet.
Kami berdoa semoga Allah membalas pemerintah Kerajaan Saudi
Arabia dengan balasan yang setimpal atas sumbangan-sumbangannya
yang sangat besar dalam berkhidmat kepada Islam, menjaga serta
menyebarkannya, begitu pula atas segala bantuan serta perhatian yang
diberikannya kepada Universitas Islam Madinah.
Kami berdoa kepada Allah semoga kajian ini bermanfaat, serta
memberikan kemudahan dalam penerbitan kajian-kajian berikutnya dan
kami berdoa semoga Allah mengarahkan kita semua kepada apa yang
dicintai dan diridhoiNya, serta menjadikan kita semua para dai dan
pembela kebenaran.
Semoga salawat, salam serta berkah tercurah untuk hamba dan
rasulNya: nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.
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RUKUN PERTAMA
Syahadat Lailaha illallah dan Muhammad Rasulullah
Kedua kalimat syahadat ini merupakan pintu gerbang Islam dan
rukunnya yang sangat agung. Seseorang tidak bisa disebut muslim
kecuali dengan mengucapkan dua kalimat tersebut, serta mengamalkan
kandungannya. Dengan mengucapkan dua kalimat ini seorang yang kafir
menjadi muslim.
1. Makna Syahadat Lailaha illallah
Yaitu : Mengucapkannya dan mengetahui maknanya serta
mengamalkan kandungannya secara lahir dan batin.
Adapun mengucapkannya, tetapi tanpa mengetahui maknanya dan
mengamalkan kandungannya, maka menurut ijma' para ulama hal itu
tidak ada gunanya, bahkan itu hanya akan menjadi bumerang baginya.
Dalam syahadat ini ada dua rukun, yaitu nafi dan itsbat. Nafi artinya
meniadakan ketuhanan dari selain Allah, sedangkan itsbat artinya :
menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah, tidak ada sekutu bagiNya.
Syahadat ini juga mengandung arti kafir kepada thaghut (yaitu: segala
yang disembah selain Allah, dan ia rela, baik itu berupa manusia, batu,
kayu, hawa nafsu dan syahwat) dan membenci serta berlepas diri
daripadanya. Barangsiapa yang mengucapkannya tapi tidak kafir kepada
apa-apa yang disembah selain Allah, berarti dia belum mewujudkan
kalimat syahadat ini.
Allah berfirman :

.[١٦٣ : ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[ﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﻦﻤﺣ ﺍﻟﺮﻮ ﺇﻻﹼ ﻫ ﻻ ﺇِﻟﹶﻪﺍﺣِﺪ ﻭﻜﹸﻢ ﺇِﻟﹶﻪﺇِﻟﹶﻬ]ﻭ
"DanTuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang
berhak disembah kecuali Dia. Yang Maha Pemurah lagi Maha
penyayang" (Al Baqarah: 163).
Dan Allah berfirman :

ِﺓﻭﺮ ﺑِﺎﻟﻌﻚﺴﻤﺘ ﺍﺳﻣِﻦ ﺑِﺎﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﺆﻳ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕِ ﻭﻜﹾﻔﹸﺮ ﻳﻦ ﻓﹶﻤﻲ ﺍﻟﻐ ﻣِﻦﺪﺷ ﺍﻟﺮﻦﻴﺒ ﺗﻳﻦ ﻗﹶﺪ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﺍﻩ]ﻻﹶ ﺇِﻛﹾﺮ
.[٢٥٦ : ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﻠِﻴﻢ ﻋﻤِﻴﻊﺍﷲُ ﺳﺎ ﻭ ﻟﹶﻬﺎﻡﻔِﺼﺛﹾﻘﹶﻰ ﻻ ﺍﻧﺍﻟﻮ
"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu
barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah,
maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat
yang t idak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui" (Al Baqarah: 256).
Makna Ilah yaitu tuhan yang berhak disembah. Barangsiapa yang
meyakini bahwa ilah adalah sang pencipta, pemberi rezki, atau yang
kuasa menciptakan (segala sesuatu), lalu menganggap beriman dengan
hal tesebut cukup, tanpa mengesakan Allah dalam ibadah, maka syahadat
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lailaha illallah yang ia ucapkan di dunia tidaklah memasukkannya ke
dalam Islam, dan tidak pula bisa membebaskannya dari siksa abadi di
akhirat nanti.
Allah berfirman :

ِـﺖ ﺍﳌﹶﻴ ﻣِـﻦ ﺍﳊﹶـﻲﺮِﺝﺨ ﻳﻦﻣ ﻭﺎﺭﺼ ﻭﺍﻷَﺑﻊﻤ ﺍﻟﺴﻠِﻚﻤ ﻳﻦﺽِ ﺃﹶﻣﺎﺀِ ﻭﺍﻷَﺭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻗﹸﻜﹸﻢ ﻣﺯﺮ ﻳﻦ]ﻗﹸﻞﹾ ﻣ

: ﺍﻵﻳـﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ،[ﻘﹸـﻮﻥﹶﺘﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﷲُ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﺗﻴ ﻓﹶﺴﺮ ﺍﻷَﻣﺮﺑﺪ ﻳﻦﻣ ﻭ ﺍﳊﹶﻲ ﻣِﻦﺖ ﺍﳌﹶﻴﺮِﺝﺨﻳﻭ
.[٣١
"Katakanlah ! Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan
bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan
penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati
dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang
mengatur segala urusan ? Maka mereka akan menjawab : Allah. Maka
katakanlah ! Mengapa kamu tidak bertaqwa (kepadaNya)" (Surat Yunus:
31).
Allah berfirman :

ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﺔٍ ﻣﺠﻬ ﺑ ﺫﹶﺍﺕﺍﺋِﻖﺪﺎ ﺑِﻪِ ﺣﻨﺘﺒﺎﺀً ﻓﹶﺄﹶﻧﺎﺀِ ﻣﻤ ﺍﻟﺴﻦﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﺰﺃﹶﻧ ﻭﺽﺍﺕِ ﻭﺍﻷَﺭﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﻠﹶﻖ ﺧﻦ]ﺃﹶﻣ
.[٦٠

: ﺍﻵﻳﺔ:ﻤﻞ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨ،[ﺪِﻟﹸﻮﻥﹶﻌ ﻳﻡ ﻗﹶﻮﻢﻞﹾ ﻫ ﺍﷲ ﺑﻊ ﻣﺎ ﺃﹶﺇِﻟﹶﻪﻫﺮﺠﻮﺍ ﺷﺒِﺘﻨﺃﹶﻥﹾ ﺗ

"Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang
menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air
itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali
tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah
ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang
yang menyimpang (dari kebenaran)(QS. An Naml: 60).
Dan Allah berfirman :
.[٨٧

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ،[ﻓﹶﻜﹸﻮﻥﺆﻰ ﻳ ﺍﷲ ﻓﹶﺄﹶﻧﻘﹸﻮﻟﹸﻦﻢ ﻟﹶﻴﻠﹶﻘﹶﻬ ﺧﻦﻢ ﻣﻬﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳﻟﹶﺌِﻦ]ﻭ

" Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: Siapakah yang
menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab: Allah, maka
bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)"(QS.
Az Zukhruf: 87).
2. Syarat-syarat Kalimat Tauhid
1. Mengetahui maknanya – baik nafi ataupun itsbat – yaitu :
menafikan ibadah kepada selain Allah, dan menetapkan ibadah
hanya kepadaNya, tidak ada sekutu bagiNya. Dan tidak ada yang
berhak untuk disembah selainNya.
2. Yakin, tidak ragu. Artinya : Menuturkannya dengan penuh
keyakinan, ketentraman hati, serta meyakini kandungannya
dengan keyakinan yang pasti.
3. Menerima, tidak menolak. Artinya : Menerima semua apa yang
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dikandung kalimat tersebut dengan hati dan lidahnya, yaitu
dengan membenarkan semua berita, mentaati semua perintah,
menjauhi segala larangan dan tidak bersikap menolak dan
mentakwil terhadap nash-nash.
4. Tunduk dan patuh, tidak ingkar. Artinya : Tunduk kepada apa
yang dikandung oleh kalimat tersebut secara lahir dan batin.
5. Membenarkan, tidak mendustakan. Artinya : Diucapkan dengan
benar dari hatinya. Apa yang dihatinya selaras dengan (apa yang
diucapkan) lidahnya, dan lahirnya selaras dengan (keyakinan
yang ada) di batinnya.
Maka barangsiapa yang mengucapkan kalimat syahadat dengan
lidahnya, tapi hatinya mengingkari makna yang dikandungnya, maka
tidak ada gunanya, sama halnya dengan orang-orang munafik yang
berbeda apa yang diucapkan lidah mereka dengan apa yang ada dalam
hati mereka.
6. Ikhlas; tidak syirik. Artinya : Memurnikan amalan dari seluruh
unsur syirik dengan niat yang benar.
Allah berfirman :
.[٥

: ﺍﻵﻳﺔ،ﻨﺔ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴ،[َﻔﹶﺎﺀﻨ ﺣﻦﻳ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﻠِﺼِﲔﺨﻭﺍ ﺍﷲ ﻣﺪﺒﻌﻭﺍ ﺇﹶﻻﱠ ﻟِﻴﺎ ﺃﹸﻣِﺮﻣ]ﻭ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadaNya "(QS Al Bayyinah: 5).
7. Cinta; tidak benci. Yaitu : mencintai kalimat tauhid ini,
mencintai kandungannya dan mencintai orang-orang yang
komitmen dengannya, serta membenci hal-hal yang berlawanan
dengan itu. Tandanya : Mendahulukan apa-apa yang dicintai
Allah, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya, serta
membenci apa yang dibenci Allah sekalipun hal itu disenangi
nafsunya. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan
rasulNya, serta membenci mereka yang membenci Allah dan
RasulNya.
Allah berfirman :

ﻭﻥﹶ ﻣِﻦﺪﺒﻌﺎ ﺗﻣِﻤﻜﹸﻢ ﻭﺍﺀُ ﻣِﻨﺮﺎ ﺑ ﺇﹶﻧﻣِﻬِﻢ ﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟِﻘﹶﻮﻪﻌ ﻣ ﻭﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺍﻫِﻴﻢﺮﺔﹲ ﻓِﻲ ﺇِﺑﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹸﺳﺖ ﻛﹶﺎﻧ]ﻗﹶﺪ

ﻩ[]ﺳـﻮﺭﺓـﺪﺣﻮﺍ ﺑِـﺎﷲِ ﻭﻣِﻨﺆﻰ ﺗﺘﺪﺍﹰ ﺣﺎﺀُ ﺃﹶﺑﻀﻐﺍﻟﺒﺓﹸ ﻭﺍﻭﺪ ﺍﻟﻌﻜﹸﻢﻨﻴﺑﺎ ﻭﻨﻨﻴﺍ ﺑﺪﺑﺎ ﺑِﻜﹸﻢ ﻭﻧﻭﻥِ ﺍﷲ ﻛﹶﻔﹶﺮﺩ
.[٤:  ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ
"Sesungguhnya sudah ada suri teladan yang baik bagimu pada
Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka
berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri dari
kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari
kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan
kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah
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saja " (QS Al Mummtahanah : 4).
Allah berfirman :

ﺎﹰ ﷲِ[ ]ﺳـﻮﺭﺓﺒ ﺣﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷﻨﻦ ﺁﻣ ﺍﷲِ ﻭﺍﻟﱠﺬِﻳﺐﻢ ﻛﹶﺤﻬﻮﻧ ِﺤﺒﺍﺩﺍﹰ ﻳﺪﻭﻥِ ﺍﷲِ ﺃﹶﻧ ﺩﺨِﺬﹸ ﻣِﻦﺘ ﻳﻦﺎﺱِ ﻣ ﺍﻟﻨﻣِﻦ]ﻭ
.[١٦٥ : ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah
tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaiman
mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat
cinta kepada Allah" (QS Al Baqarah : 165).
Barangsiapa yang mengucapkan Lailaha illah dengan ikhlas dan penuh
keyakinan, bebas dari syirik besar dan kecil, bid'ah-bid'ah dan segala
maksiat, maka berarti dia orang yang mendapat hidayah di dunia dan di
akhirat kelak akan selamat dari siksa neraka.
Setiap hamba wajib menyempurnakan syarat-syarat ini, artinya syaratsyarat ini harus ada pada dirinya serta komitmen terhadapnya, tanpa harus
menghafalnya.
Kalimat "Laa ilaaha illallah" yang agung ini merupakan tauhid
uluhiyyah, yaitu tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan
antara para nabi dan kaum mereka. Untuk merealisasikan tauhid inilah
para rasul diutus.
Sebagaimana firman Allah:

.[٣٦ : ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ.[ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﻨِﺒﺟﺘ ﺍﻭﺍ ﺍﷲَ ﻭﺪﺒﻮﻻﹰ ﺃﹶﻥِ ﺍﻋﺳﺔٍ ﺭﺎ ﻓِﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﺜﹾﻨﻌ ﺑﻟﹶﻘﹶﺪ]ﻭ
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat
(untuk menyerukan): "Sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut itu."
(An Nahl: 36).
Dan firman Allah:

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ.[ِﻭﻥﺪﺒﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﻻ ﺇِﻟﹶﻪﻪﻪِ ﺃﹶﻧﻮﺣِﻲ ﺇِﻟِﻴﻮﻝٍ ﺇِﻻﱠ ﻧﺳ ﻣِﻦ ﺭﻠِﻚ ﻗﹶﺒﺎ ﻣِﻦﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻣ]ﻭ
.[٢٥
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu,
melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan
(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku."
(Al Anbiyaa: 25).
Apabila disebut kata tauhid maka yang dimaksud adalah tauhid
uluhiyyah.
Definisi tauhid uluhiyyah adalah: menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan
yang hak disembah (diibadahi) oleh semua makhlukNya dan memurnikan
ibadah kepadaNya tanpa menyekutukanNya.
Nama-nama tauhid uluhiyah.
Tauhid ini dinamakan tauhid uluhiyyah atau ilahiyyah karena ia didasari
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kemurnian cinta yang sangat dalam (taalluh) kepada Allah semata.
Tauhid ini dinamakan juga:
a. Tauhid ibadah atau ubudiyyah karena ia didasari kemurnian ibadah
kepada Allah semata.
b. Tauhid iradah (keinginan) karena ia didasari keinginan mendapat
ridha Allah dalam segala amalan.
c. Tauhid qashd (maksud) karena ia didasari keikhlasan niat/maksud
yang menyebabkan ikhlasnya ibadah untuk Allah semata.
d. Tauhid thalab (permohonan) karena ia didasari permintaan kepada
Allah semata.
e. Tauhid amal, karena ia didasari keikhlasan amal untuk Allah
semata.
Hukum tauhid uluhiyyah
Tauhid uluhiyyah fardhu atas semua hamba, mereka tidak dikatakan
beragama Islam kecuali dengan mengimani tauhid ini, dan tidak akan
selamat dari siksa neraka melainkan dengan meyakini dan mengamalkan
tuntutan-tuntutannya. Ia merupakan hal pertama yang wajib diyakini dan
diamalkan oleh seorang mukallaf dan hal pertama yang harus diserukan
dan diajarkan, berbeda dengan orang yang meyakini selain itu.
Dalil tentang fardhunya tauhid ini adalah perintah yang terdapat dalam Al
Quran dan Sunnah, dan sesungguhnya tidak Allah menciptakan makhluk
dan menurunkan kitab-kitabNya untuk mewujudkan tauhid ini.

Allah berfirman:
.[٣٦

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪ.[ﺂﺏﺇِﻟِﻴﻪِ ﻣﻮ ﻭﺩﻋ ﻪِ ﺃﹶ ﺑِﻪِ ﺇِﻟﹶﻴﺮِﻙﻻﹶ ﺃﹸﺷ ﺍﷲَ ﻭﺪﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋﺕﺎ ﺃﹸﻣِﺮﻤ]ﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻧ

"Katakanlah: Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah
Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya
kepadaNya aku seru (manusia) dan hanya kepadaNya aku kembali." (Ar
Ra'd: 36).
.[٥٦: ﺍﻵﻳﺔ،ﻭﻥِ[]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﹼﺍﺭﻳﺎﺕﺪﺒﻌ ﺇِﻻﱠ ﻟِﻴﺲ ﻭﺍﻹِﻧﺍﳉِﻦ

ﻠﹶﻘﹾﺖﺎ ﺧﻣ]ﻭ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembahKu." (Adz Dzariyat: 56).
Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz radhiallahu
anhu:

 ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﻙ،ﻝ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲﻚ ﺗﺄﰐ ﻗﻮﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺃﻭ))ﺇﻧ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲬﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔٍ؛ ﻓﺈﻥ ﻫـﻢ ﺃﻃـﺎﻋﻮﻙ ﻟـﺬﻟﻚ

 ]ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ،((...ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘـﺮﺍﺋﻬﻢ
.[ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
6
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"Sesungguhnya engkau akan menghadapi suatu kaum dari Ahli Kitab,
maka jadikanlah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah
bersaksi bahwa tiada tuhan yang hak disembah selain Allah, jika mereka
menaati hal itu, beritahulah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat
lima kali dalam sehari semalam, jika mereka menaati hal itu, beritahulah
bahwa Allah mewajibkan zakat yang harus dibayar oleh orang kaya
diantara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir." (H.R. Bukhari
dan Muslim).
Tauhid ini merupakan amal yang paling afdal secara mutlak, dan amal
yang paling agung dalam menghapus dosa. Dalam sebuah hadis marfu'
yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim dari Utban radhiallahu anhu:

.(( ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ:))ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
"Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang
mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallah" dan dengan ucapan itu ia hanya
mengharap ridha Allah."
Kesamaan misi para rasul dalam menegakkan kalimat tauhid.
Misi dakwah para rasul adalah sama yaitu meyeru kaumnya kepada
kalimat 'Laa Ilaaha Illallah" dan mengancam mereka yang berpaling
darinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak ayat. Allah
berfirman:

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ.[ِﻭﻥﺪﺒﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﻻ ﺇِﻟﹶﻪﻪﻪِ ﺃﹶﻧﻮﺣِﻲ ﺇِﻟِﻴﻮﻝٍ ﺇِﻻﱠ ﻧﺳ ﻣِﻦ ﺭﻠِﻚ ﻗﹶﺒﺎ ﻣِﻦﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻣ]ﻭ
.[٢٥
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan
Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada tuhan (yang hak)
melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Al
Anbiya: 25).
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memberi perumpamaan
tentang kesamaan misi dakwah para rasul ini, dengan menjelaskan bahwa
para rasul itu bersaudara sebapak; ibu mereka berlainan, agama mereka
satu. Agama para rasul adalah satu yaitu tauhid sekalipun syariat mereka
berbeda-beda. Sebagaimana anak-anak, adakalanya ibu mereka berlainan
tetapi ayah mereka satu.
3. Makna syahadat Muhammadun Rasulullah.
a. Makna syahadat Muhammadun Rasulullah adalah menaati perintahnya,
membenarkan segala yang diberitakannya, menjauhi semua larangannya
dan tidak melakukan suatu ibadah kecuali sesuai dengan apa yang telah
disyariatkannya.
b. Merealisasikan syahadat Muhammadun Rasulullah.
Syahadat Muhammadun Rasulullah akan terealisasi dengan keimanan dan

7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

keyakinan yang sempurna bahwa Muhammad shallallahu alaihi wasallam
itu adalah hamba dan utusan Allah, Allah mengutusnya kepada seluruh
Jin dan Manusia, beliau adalah penutup para nabi dan rasul, beliau juga
adalah hamba yang dekat kepada Allah dan tidak memiliki sifat
ketuhanan sedikitpun. Syahadat ini juga akan terealisasi dengan
mengikutinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan
komitmen terhadap sunnahnya baik dalam bentuk ucapan, perbuatan
maupun keyakinan.
Allah berfirman:
.[١٥٨

 ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ.[ﺟﻤِﻴﻌﺎﹰ ﻜﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﺇِﻟﹶﻴﺳﻲ ﺭ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ]ﻗﹸﻞﹾ ﻳ

"Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah
kepadamu semua." (Al A'raf: 158).
Dan firman Allah:
.[٢٨

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ.[ﺬِﻳﺮﺍﹰﻧﺸِﲑﺍﹰ ﻭﺎﺱِ ﺑ ﺇِﻻﱠ ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ ﻟِﻠﻨﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭﻣ]ﻭ

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada ummat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan." (Saba': 28).
Dan firman Allah:

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.[ﲔﺒِﻴ ﺍﻟﻨﻢﺎﺗﺧﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﻭﺳ ﺭﻟﹶﻜِﻦ ﻭﺎﻟِﻜﹸﻢﻦ ﺭِﺟﺪٍ ﻣ ﺃﹶﺑﺎﹰ ﺃﹶﺣﺪﻤﺤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ]ﻣ
.[٤٠
"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di
antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (Al
Ahzab: 40).
Dan firman Allah:
.[٩٣

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ.[ﻮﻻﹰﺳﺮﺍﹰ ﺭﺸ ﺇِﻻﱠ ﺑﺖﻞﹾ ﻛﹸﻨﻲ ﻫﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ]ﻗﹸﻞﹾ ﺳ

"Katakanlah: Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang
manusia yang menjadi rasul?" (Al Israa: 93).
Merealisasikan Syahadat Muhammadun Rasulullah mencakup beberapa
hal:
Pertama: Mengakui risalahnya dan meyakininya dalam hati.
Kedua : Mengucapkan dan mengakuinya secara terang-terangan dengan
lisan.
Ketiga: Mengikutinya yaitu dengan mengamalkan kebenaran yang
dibawanya dan meninggalkan segala kebatilan yang dilarangnya.
Allah berfirman:

 ]ﺳﻮﺭﺓ.[ﻭﻥﹶﺪﺘﻬ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻮﻩﺒِﻌﺍﺗﺎﺗِﻪِ ﻭﻛﹶﻠﹾﻤ ﺑِﺎﷲِ ﻭﻣِﻦﺆ ﺍﻟﺬﱠﻱ ﻳﻲ ﺍﻷُﻣﺒِﻲﻮﻟِﻪِ ﺍﻟﻨﺳﺭﻮﺍ ﺑﺎﷲِ ﻭ]ﻓﹶﺂﻣِﻨ
.[١٥٨ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, nabi yang ummi
yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-
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kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." (Al A'raaf:
158).
Keempat: Membenarkan semua yang diberitakannya.
Kelima: Mencintainya lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, harta,
anak, ayah dan semua manusia, karena beliau adalah Rasulullah dan
mencintainya sama dengan mencintai Allah.
Hakekat mencintai Rasulullah adalah mengikutinya dengan menaati
semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, membelanya dan
memberikan loyalitas kepadanya.
Allah berfirman:

 ﻣـﻦ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤـﺮﺍﻥ.[ﻜﹸﻢﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢﻔِﺮﻐﻳ ﺍﷲُ ﻭﻜﹸﻢﺒِﺒﺤﻮﻧِﻲ ﻳﺒِﻌﻮﻥﹶ ﺍﷲَ ﻓﹶﺎﺗﺤِﺒ ﺗﻢﺘ]ﻗﹸﻞﹾ ﺇِﻥﹾ ﻛﹸﻨ
.[٣١ :ﺍﻵﻳﺔ
"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah dan, ikutilah aku,
niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." (Ali
Imran: 31).
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiallahu anhu:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ]ﻣﺘ.((ﻰ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ))ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘ
.[t ﺃﻧﺲ
"Tidak sempurna iman salah seorang diantara kamu hingga aku lebih
dicintainya daripada bapaknya, anaknya dan manusia seluruhnya."
(Muttafaq Alaih).
Dan firman Allah:

 ]ﺳـﻮﺭﺓ.[ـﻮﻥﹶ ﺍﳌﹸﻔﹾﻠِﺤﻢ ﻫ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌِﻚﻪﻌﺰِﻝﹶ ﻣ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹸﻧﻮﺭﻮﺍ ﺍﻟﻨﻌﺒ ﻭﺍﺗﻭﻩﺮﺼﻧ ﻭﻭﻩﺰﺭ ﻋﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻭﻨ ﺁﻣ]ﻓﹶﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ
.[١٥٧ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
"Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan
kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang berunutung." (Al
A'raaf: 157).
Keenam: Meyakini bahwa Sunnahnya merupakan sumber syari'at Islam
sebagaimana halnya Al Qur'an, maka ia tidak boleh dipertentangkan
dengan akal.
Ketujuh: Mengamalkan Sunnahnya, mendahulukan sabdanya daripada
perkataan semua manusia, menerimanya secara penuh dan menjadikan
syariatnya sebagai hakim serta ridha dengannya.
Allah berfirman:

ﺖﻴﺎ ﻗﹶﻀﻤﺟﺎﹰ ﻣﺮﻔﹸﺴِﻬِﻢ ﺣﻭﺍ ﻓِﻲ ﺃﹶﻧﺠِﺪ ﻻ ﻳ ﺛﹸﻢﻢﻬﻨﻴ ﺑﺮﺠﺎ ﺷ ﻓِﻴﻤﻮﻙﻜﱢﻤﺤﻰ ﻳﺘﻮﻥﹶ ﺣﻣِﻨﺆ ﻻﹶ ﻳﻚﺑﺭ]ﻓﹶﻼﹶ ﻭ
.[٦٥ : ﺍﻵﻳﺔ،ﺴﺎﺀ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨ.[ﻠِﻴﻤﺎﹰﺴﻮﺍ ﺗﻠﱢﻤﺴﻳﻭ
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"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati
mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima
dengan sepenuhnya." (An Nisaa: 65).
4. Keutamaan Dua Kalimat Syahadat.
Kalimat Tauhid memiliki keutamaan yang agung, hal itu telah
disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah, diantaranya:
a. Ia merupakan Rukun Islam yang pertama, juga merupakan pondasi
agama. Ia adalah hal pertama yang diimani seorang hamba ketika
masuk Islam dan karena kalimat ini langit dan bumi tegak.
b. Dengan merealisasikannya berarti seseorang telah mengesakan
Allah dan menjadikan syariat Nabi Muhammad shallallahu alaihi
wasallam sebagai sumber hukum.
c. Ia merupakan faktor terpeliharanya darah dan harta, barangsiapa
mengucapkannya maka darah dan hartanya terpelihara.
d. Kalimat "Laa Ilaaha Illallah" adalah amalan yang paling afdal
secara mutlak dan merupakan amalan paling agung dalam
menghapus dosa. Kalimat ini memberatkan timbangan amal
kebaikan pada hari Kiamat dan merupakan faktor penyebab
masuknya seseorang ke dalam surga serta selamat dari neraka.
Seandainya tujuh langit dan tujuh bumi diletakkan di daun
timbangan dan kalimat "Laa Ilaaha Illallah" di daun timbangan
yang lain niscaya kalimat Laa Illaaha Illallah lebih berat.
Imam muslim meriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Ubadah
radhiallahu anhu:

.((ﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭﺪﺍﹰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺣﺮ))ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤ
"Barangsiapa bersaksi bahwa tiada tuhan yang hak disembah selain
Allah dan Muammad itu adalah hamba dan utusanNya maka Allah
tidak akan memasukannya ke dalam Neraka."
e. Dalam kalimat ini berpadu zikir, do'a dan pujian, ia mencakup do'a
yang ditujukan untuk beribadah dan untuk memohon, ia juga
merupakan zikir yang paling banyak dan paling mudah diamalkan.
Kalimat ini dinamakan juga kalimat thayyibah (baik), urwatul wutsqa
(tali buhul yang kuat) dan kalimatul ikhlash. Dengan kalimat ini langit
dan bumi tegak. Karena untuk mewujudkan kalimat ini diciptakannya
semua makhluk, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab.
Disyariatkan untuk menyempurnakannya berbagai hal yang wajib dan
sunat. Demi tegaknya kalimat ini dikumandangkan jihad. Barangsiapa
mengucapkan kalimat ini serta mengamalkannya dengan benar, ikhlas,
menerima dan penuh cinta, maka Allah akan memasukkannya ke
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dalam surga bagaimanapun amalannya.
RUKUN KEDUA: SALAT
Salat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya dan
sangat jelas dalil-dalilnya.
Salat mendapat perhatian dan prioritas utama dalam Islam.
Keutamaan salat dan kedudukannya diantara ibadah-ibadah yang lain
telah dijelaskan dalam Islam. Ia merupakan sarana penghubung antara
seorang hamba dengan Tuhannya. Ia juga merupakan gambaran ketaatan
seorang hamba akan segala perintah Tuhannya.
1. Definisi Salat
Secara etimologi salat berarti do'a.
Allah berfirman:
.[١٠٣ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،ﻢ[ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦﺳ

ﻚﻼﹶﺗﻬِﻢ ﺇِﻥﱠ ﺻﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻ]ﻭ

"Dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu
(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka." (At Taubah : 103).
Secara terminologi salat adalah ibadah yang mencakup perkataan
dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan
salam.
Perkataan yang dimaksud adalah takbir (Allahu Akbar), membaca
Al Quran, tasbih (Subhanallah), berdo'a dan seterusnya.
Sedangkan perbuatan yang dimaksud adalah berdiri, ruku, sujud,
duduk dan seterusnya.
2. Urgensi Salat di Kalangan Para Nabi dan Rasul
Salat termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan atas agamaagama samawi terdahulu, yaitu sebelum diutusnya Nabi
Muhammad shallallahu alaihi wasallam.
Nabi Ibrahim berdo'a kepada Allah agar beliau dan keturunannya
termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendirikan salat,
sebagaimana tertera dalam Al Quran:
.[٤٠

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ.[ﺘِﻲﻳ ﺫﹸﺭﻣِﻦﻼﹶﺓِ ﻭ ﺍﻟﺼﻘِﻴﻢﻠﹾﻨِﻲ ﻣﻌ ﺍﺟﺏ]ﺭ

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang
tetap mendirikan salat." (Ibrahim : 40).
Demikian juga dengan Nabi Ismail, beliau memerintahkan
keluarganya agar melakukukan salat. Allah berfirman:
.[٥٥

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺮﱘ.[ِﻛﹶﺎﺓﺍﻟﺰﻼﺓِ ﻭ ﺑِﺎﻟﺼﻠﹶﻪ ﺃﹶﻫﺮ ﹾﺄﻣﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ]ﻭ

"Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan
zakat." (Maryam : 55).
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Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dalam firmanNya:
.[١٤

: ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﻃﹶﻪ.[ﻼﹶﺓﹶ ﻟِﺬِﻛﹾﺮِﻱﺃﹶﻗِﻢِ ﺍﻟﺼﻧِﻲ ﻭﺪﺒﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﷲُ ﻻﹶ ﺇِﻟﹶﻪﻲ ﺃﹶﻧ]ﺇِﻧ

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak)
selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk
mengingatKu." (Thaahaa : 14).
Dan Allah telah mewasiatkan kepada Nabi Isa agar mendirikan
salat dalam firmanNya:

: ﺍﻵﻳـﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﻣـﺮﱘ.[ﺎﹰﻴ ﺣﺖﻣﺎ ﺩﻛﹶﺎﺓِ ﻣﺍﻟﺰﻼﹶﺓِ ﻭﺎﻧِﻲ ﺑِﺎﻟﺼﺻﺃﹶﻭ ﻭﺖﺎ ﻛﹸﻨ ﻣﻦﻛﺎﹰ ﺃﹶﻳﺎﺭﺒﻠﹶﻨِﻲ ﻣﻌﺟ]ﻭ
.[٣١
"Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja
aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat
dan (menunaikan) zakat selama aku hidup." (Maryam : 31).
Allah telah menetapkan kewajiban salat kepada Nabi Mukammad
pada malam Isra Mi'raj. Pada mulanya Allah mewajibkan 50 kali
salat dalam sehari semalam, namun kemudian kewajiban itu terus
dikurangi sampai akhirnya Allah mewajibkan hanya 5 kali salat
dalam sehari semalam. Salat lima waktu ini apabila dilaksanakan
dengan sempurna pahalanya sama dengan melakukan 50 kali salat.
Salat wajib 5 waktu tersebut adalah: Subuh, Dzuhur, Asar,
Maghrib dan Isya. Ini telah menjadi kesep
Dalil-dalil Perintah Salat
Banyak sekali dalil perintah salat, antara lain:
Pertama: Di dalam Al Quran.
Firman Allah:
.[٤٣

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁﺗﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗِﻴﻤ]ﻭ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat." (Al Baqarah : 43).
Firman Allah Ta'ala:
.[١٠٣

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[ﻗﹸﻮﺗﺎﹰﻮﺎﺑﺎﹰ ﻣ ﻛِﺘﻣِﻨِﲔﻠﹶﻰ ﺍﳌﹸﺆ ﻋﺖﻼﹶﺓﹶ ﻛﹶﺎﻧ]ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺼ

"Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman." (An Nisa : 103).
Firman Allah Ta'ala:

 ]ﺳـﻮﺭﺓ.[ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺗﺆﻳﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﻘِﻴﻤﻳﻔﹶﺎﺀَ ﻭﻨ ﺣﻦﻳ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﻠِﺼِﲔﺨﻭﺍ ﺍﷲَ ﻣﺪﺒﻌﻭﺍ ﺇِﻻﱠ ﻟِﻴﺎ ﺃﹸﻣِﺮﻣﻭ
.[٥ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،ﻨﺔﺍﻟﺒﻴ
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama
dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan
zakat." (Al Bayyinah : 5).
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Kedua: Di dalam Hadis.
1. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma:
Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 ﻭﺇﻗـﺎﻡ،  ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ،))ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
. ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ،ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
"Islam dibangun di atas lima landasan: Bersaksi tiada Tuhan selain
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat,
menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan
Ramadhan." (Muttafaq Alaih).
2. Hadis yang driwayatkan dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu,
di dalamnya dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam bersabda:

،))ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
((... ﻭﺗﺼﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﲢﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼﹰ،ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﺆﰐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
"Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan
Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah,
mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan
dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu sanggup melakukan
perjalanan ke sana." (H.R. Muslim).
3. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma:
Bahwasanya ketika Raslullah shallallahu alaihi wasallam
mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda:

 ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃـﺎﻋﻮﺍ ﻟـﺬﻟﻚ،))ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ...ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲬﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ
"Serulah mereka supaya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan
Muhammad itu utusan Allah, jika mereka melakukannya, beritahulah
mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu
dalam sehari semalam." (Muttafaq Alaih).
Ketiga: Ijma'.
Ulama sepakat bahwa salat lima waktu disyariatkan dalam Islam dan
hukumnya adalah wajib.
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4. Hikmah Disyariatkannya Salat.
Diantara hikmah disyariatkannya salat adalah:
1. Bukti penghambaan seseorang kepada Allah. Dengan salat
seseorang akan merasa bahwa ia adalah hambaNya dan akan
senantiasa mempunyai keterikatan dengan Penciptanya.
2. Salat menjadikan pelakuya memiliki hubungan yang kuat
dengan Allah.
3. Salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan
mungkar serta menghapus dosa-dosa dan kesalahan.
Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma
beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

ﺮ ﺟﺎﺭ ﻏﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ))ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻛﻤﺜﻞ
.ﲬﺲ ﻣﺮﺍﺕ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
"Perumpamaan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai
yang mengalir di depan pintu (rumah) salah seorang diantara
kamu, lalu dia mandi di sungai tersebut lima kali setiap hari."
(H.R. Muslim).
5. Salat dapat menentramkan hati, menenangkan jiwa dan
membebaskan seseorang dari berbagai problema yang
menghimpitnya. Oleh karenanya Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam menjadikan salat sebagai permata hatinya,
jika ditimpa suatu perkara beliau segera melakukan salat.
Sampai-sampai beliau bersabda:

.))ﻳﺎ ﺑﻼﻝ ﺃﺭﺣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ
"Wahai Bilal, tenangkanlah hati kita dengan salat". (H.R.
Ahmad).
6. Orang Yang Wajib Melaksanakan Salat.
Salat diwajibkan atas setiap muslim/muslimah yang telah baligh
dan berakal.
Orang kafir tidak wajib melaksanakan salat, artinya mereka tidak
dituntut melaksanakannya karena kekafirannya, akan tetapi di
akhirat kelak mereka akan disiksa karena mereka mampu
melaksanakannya dengan jalan masuk Islam, tetapi mereka tidak
melakukannya. Sebagaimana difirmankan Allah:

ـﺎﻛﹸﻨ & ﻭﻜِﲔ ﺍﳌِـﺴﻄﹾﻌِﻢ ﻧﻚ ﻧﻟﹶﻢ & ﻭﻠﱢﲔ ﺍﳌﹸﺼ ﻣِﻦﻚ ﻧ & ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻢﻘﹶﺮ ﻓِﻲ ﺳﻠﹶﻜﹶﻜﹸﻢﺎ ﺳ]ﻣ

، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌـﺪﺛﹼﺮ.[ﻘِﲔﺎ ﺍﻟﻴﺎﻧﻰ ﺃﹶﺗﺘﻳﻦِ & ﺣﻡِ ﺍﻟﺪﻮ ﺑِﻴﻜﹶﺬﱢﺏﺎ ﻧﻛﹸﻨ & ﻭ ﺍﳋﹶﺎﺋﻀِﲔﻊ ﻣﻮﺽﺨﻧ
.[٤٧-٤٢ :ﺍﻵﻳﺎﺕ
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"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?
Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang
yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan
orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil
bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami
mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami
kematian." (AL Muddattsir : 42-47).
Salat juga tidak diwajibkan atas anak laki-laki karena mereka
bukan mukallaf. Demikian juga dengan orang gila, wanita yang
sedang haid atau nifas disebabkan ada faktor penghalang.
Adapun anak-anak yang telah berumur 7 tahun maka kewajiban
orang tua/walinya lah menyuruh mereka melaksanakan salat.
Apabila pada umur 10 tahun mereka tidak mau melaksanakannya,
maka mereka harus dipukul sampai mereka terbiasa
melakukannya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis.
7. Hukum Orang yang Meninggalkan Salat.
Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir dan keluar
dari agama Islam (murtad), karena ia telah bermaksiat di hadapan
Allah yaitu meninggalkan perkara yang diwajibkan atasnya. Maka
hendaklah ia bertaubat. Apabila ia bertaubat dan kembali
melaksanakannya maka ia telah kembali kepada Islam. Tetapi
apabila enggan bertaubat berarti ia telah murtad, dan apabila ia
mati maka mayatnya tidak boleh dimandikan, dikafani, disalatkan
dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.
8. Syarat-syarat Salat.
1. Beragama Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Telah masuk waktu salat
5. Berniat
6. Menghadap Kiblat
7. Menutup aurat. Batasan aurat bagi laki-laki adalah dari
pusat sampai lutut. Sedangkan perempuan semua anggota
badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan pada waktu
salat.
8. Membersihkan badan, pakaian dan tempat salat dari najis.
9. membersihkan hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar
dengan mandi junub.
9. Waktu-waktu salat
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1. Salat Dzuhur: Dari tergelincirnya matahari (codongnya
matahari sedikit ke arah barat sampai bayang-bayang
sesuatu sama dengan bendanya.
2. Salat Ashar: Dari habisnya waktu Dzuhur sampai ukuran
bayang-bayang sesuatu dua kali lebih panjang dari
bendanya.
3. Salat Maghrib: Dari terbenamnya matahari sampai
menghilangnya mega merah.
4. Salat Isya: Dari habisnya waktu Maghrib sampai
pertengahan malam.
5. Salat Subuh: Dari terbit fajar sampai sebelum matahari
terbit.
Berdasarkan hadis yang diriwwyatkan dari Abdullah bin Amru
radhiallahhu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
bersabda:

 ﻭﻭﻗـﺖ،))ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻛﺎﻥ ﻇﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻄﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮ
 ﻭﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ، ﻭﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻐﺐ ﺍﻟﺸﻔﻖ،ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺼﻔﺮ ﺍﻟﺸﻤﺲ
 ﻓﺈﺫﺍ، ﻭﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﳉﺮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ،ﺇﱃ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻷﻭﺳﻂ
. ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ(( ﺍﳊﺪﻳﺚ
"Waktu salat Dzuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan
ukuran bayang-bayang seseorang sama dengannya sampai waktu salat
Ashar belum tiba, waktu salat Ashar yaitu selama cahaya matahari
belum menguning, waktu salat Maghrib adalah selama mega merah
belum menghilang, waktu salat Isya adalah sampai pertengahan malam
sedangkan waktu salat Subuh adalah dari terbit fajar sampai matahari
belum terbit. Apabila matahari terbit, janganlah engkau lakukan salat."
(H.R. Muslim).
10.Bilangan Rakaat Salat.
Salat wajib lima waku semuanya berjumlah 17 rakaat, dengan
rincian sebagai berikut:
1. Dzuhur : 4 rakaat.
2. Ashar : 4 rakaat.
3. Maghrib : 3 rakaat.
4. Isya
: 4 rakaat.
5. Subuh : 2 rakaat.
Barangsiapa menambah atau mengurangi bilangan-bilangan
tersebut dengan sengaja maka salatnya batal. Tetapi jika hal itu ia
lakukan karena lupa maka hendaklah ia melakukan sujud sahwi.
Bilangan-bilangan tersebut berlaku bagi yang muqim, sedangkan bagi
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yang musafir disunatkan mengqashar salat yang berjumlah empat rakaat
menjadi dua rakaat.
Setiap muslim wajib melaksanakan salat wajib lima waktu pada waktuwaktu yang telah ditetapkan, kecuali ada uzur syar'i seperti tertidur, lupa
atau bepergian (musafir). Barangsiapa meninggalkan salat karena lupa
atau tertidur maka ia wajib melakukan salat yang ditinggalkannya itu
ketika ingat.
10. Rukun-rukun Salat.
1. Berdiri bagi yang mampu.
2. Takbiratul Ihram.
3. Membaca surat Al Fatihah.
4. Ruku.
5. Bangkit dari ruku.
6. Sujud dengan tujuh anggota badan.
7. Bangkit dari sujud.
8. Membaca do'a Tasyahud Akhir.
9. Duduk Tasyahud Akhir.
10. Tuma'ninah dalam semua rukun.
11. Melakukan rukun-rukun tersebut dengan tertib (berurutan).
12. Salam.
11. Wajib-wajib Salat.
Wajib salat ada delapan:
1. Semua takbir dalam salat selain takbiratul ihram.
2. Membaca

(( ))ﲰـﻊ ﺍﷲ ﳌـﻦ ﲪـﺪﻩbagi imam dan munfarid,

sedangkan ma'mum tidak wajib membacanya.
3. Membaca

(())ﺭﺑﻨـﺎ ﻭﻟـﻚ ﺍﳊﻤـﺪ

baik bagi imam, ma'mum

maupun munfarid.
4. Membaca ((ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
5.
6.

 ))ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊketika ruku.
Membaca (( ))ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ ﺍﻷﻋﻠﻰketika sujud.
Membaca (( ))ﺭﺏ ﺍﻏﻔﺮ ﱄketika duduk diantara dua sujud.

7. Membaca do'a Tasyahud Awal, yaitu:

 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬـﺎ ﺍﻟـﻨﱯ ﻭﺭﲪـﺔ ﺍﷲ،))ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ
، ﺃﺷـﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ،ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
((ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
Atau do'a lain yang serupa dengan itu.
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8. Duduk Tasyshud Awal.
Barangsiapa meninggalkan salah satu wajib salat ini dengan
sengaja maka batal lah salatnya, dan barangsiapa
meninggalkannya karena tidak tahu atau lupa maka hendaklah
ia melakukan sujud sahwi.
12. Salat Berjamaah.
Bagi laki-laki hendaklah melaksanakan salat wajib lima waktu di
mesjid secara berjamaah untuk memperoleh ridha dan pahala dari
Allah. Pahala salat berjamaah dua puluh derajat lebih afdal
dibanding salat munfarid. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis
yang diriwayatkan dar Ibnu Umar radhialahu anhuma, bahwa
Rasulullah shallalahu alaihi wasallam bersabda:

.))ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺬ ﺑﺴﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﺔ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"Salat berjamaah pahalanya dua puluh tujuh derajat lebih afdal
daripada salat munfarid." (Muttafaq Alaih).
Adapun wanita, salat di rumahnya lebih afdal daripada salat di
mesjid.
13.Hal-hal ang Membatalkan salat.
Salat seseorang batal dengan melakukan salah satu hal-hal
berikut:
1. Makan dan minum dengan sengaja, berdasarkan ijma' ulama
bahwa barangsiapa makan dan minum ketika salat maka dia
wajib mengulangi salatnya.
2. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan salat.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam
radiallahu anhu, beliau berkata:

 ﻳﻜﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺇﱃ ﺟﻨﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ،))ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ
( ﻓﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ٢٣٨ : ﺣﱴ ﻧﺰﻟﺖ }ﻭﻗﻮﻣﻮﺍ ﷲ ﻗﺎﻧﺘﲔ{ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
.ﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢﻭ
"Pada mulanya kami bercakap-cakap di dalam salat, seseorang
biasa berbicara dengan teman disampingnya ketika salat,
sampai akhirnya turun ayat 'Berdirilah karena Allah (dalam
salatmu) dengan khusyu' (Al Baqarah : 238), sejak itu kami
diperintahkan untuk diam dan dilarang bicara (ketika salat)."
(H.R. Bukhari dan Muslim).
Dan berdasarkan Ijma Ulama bahwa barangsiapa berbicara
dalam salat dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan salat
maka salatnya batal.
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3. Banyak bergerak dengan sengaja, kriteria banyak bergerak
adalah: sampai orang lain menyangka bahwa ia tidak sedang
melakukan salat.
4. Meninggalkan salah satu rukun atau syarat salat dengan
sengaja tanpa ada uzur syar'i, seperti salat tanpa bersuci dari
hadas terlebih dahulu atau salat tanpa menghadap Kiblat.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda
kepada seorang Arab Badui yang tidak benar gerakan
salatnya:

(())ﺍﺭﺟﻊ ﻓﺼﻞ ﻓﺈﻧﻚ ﱂ ﺗﺼﻞ
"Kembalilah dan ulangi salatmu sesungguhnya kamu belum
salat"
5. Tertawa dalam salat, berdasarkan Ijma Ulama
bahwa tertawa membatalkan salat.
14.Waktu-waktu Terlarang Melakukan Salat
1. Setelah salat Subuh sampai matahari naik sepenggalahan.
2. Waktu Istiwa (ketika matahari tepat berada di tengah-tengah
langit).
3. Setelah salat Asar sampai terbenam matahari.
Dalil tentang makruhnya melakukan salat pada waktu-waktu
tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir,
dia berkata:

))ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻨﻬﺎﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻠﻲ ﻓـﻴﻬﻦ
 ﻭﺣﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﻗـﺎﺋﻢ، ﺣﲔ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﺯﻏﺔ ﺣﱴ ﺗﺮﺗﻔﻊ،ﻭﺃﻥ ﻧﻘﱪ ﻓﻴﻬﻦ ﻣﻮﺗﺎﻧﺎ
ﻒ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻐﺮﻭﺏ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺏ(( ﺭﻭﺍﻩ ﻭﺣﲔ ﺗﻀﻴ،ﺍﻟﻈﻬﲑﺓ ﺣﱴ ﲤﻴﻞ ﺍﻟﺸﻤﺲ
.ﻣﺴﻠﻢ
"Rasulullah shallallahu alahi wasallam melarang kami
melakukan salat dan menguburkan mayat pada tiga waktu
berikut: Ketika matahari terbit sampai naik (sepenggalahan),
ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit sampai
tergelincir dan ketika matahari akan tebenam sampai benarbenar terbenam." (H.R. Muslim).
Dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'ad radhiallahu anhu,
bahwa Nabi shallallahu alaihi wasalam bersabda:

 ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠـﺮ،))ﻻ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ
.ﺣﱴ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
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"Tidak ada salat setelah salat Asar sampai matahari terbenam
dan tidak ada salat setelah salat Subuh sampai matahari terbit."
(Muttafaq Alaih).
15.Tata Cara Pelaksanaan Salat
Setiap muslim wajib beriqtida' (mengikuti) kepada Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah bagaimana cara
pelaksanaan salat. Berdasarkan sabda beliau shallallahu alahi
wasallam:

.))ﺻﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﱐ ﺃﺻﻠﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
"Salatlah sebagaimana kamu sekalian melihat aku salat." (H.R.
Bukhari).
Apabila hendak melakukan salat, Rasulullah berniat untuk salat
dengan hatinya. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa beliau
melafalkan niatnya. Kemudian beliau bertakbir dengan membaca
"Allahu Akbar" seraya mengangkat kedua tangannya hingga
bertepatan dengan kedua bahunya, terkadang sampai bertepatan
dengan kedua telinganya, kemudian beliau meletakkan tangan
kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkan keduanya di atas
dadanya, setelah itu membaca salah satu do'a iftitah, diantaranya:

 ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﻏﲑﻙ، ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺟﺪﻙ، ﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﲰﻚ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﲝﻤﺪﻙ
"Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan memujiMu, Maha Suci
namaMu, Maha Tinggi kemuliaanMu dan tiada Tuhan yang hak
disembah selainMu."
Lalu beliau membaca surat Al Fatihah dan salah satu surat dalam
Al Quran, kemudian beliau bertakbir dengan mengangkat
tangannya lalu ruku, ketika ruku beliau luruskan punggungnya, jika
saja secawan air diletakkan di atas punggungnya niscaya air itu
tidak akan tumpah, dalam rukunya beliau membaca ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ

( Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) tiga kali.
Kemudian beliau bangkit dari ruku seraya membaca

،ﲰﻊ ﺍﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ

( ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻟﻚ ﺍﳊﻤـﺪAllah Maha Mendengar siapa yang memujinya, Ya

Tuhan kami bagiMu segala puji) sambil mengangkat kedua
tangannya sampai beliau berdiri tegak.
Setelah itu beliau bertakbir lalu sujud. Ketika sujud beliau
merenggangkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya hingga
tampak ketiaknya yang putih, juga memapankan dahi dan
hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan jari-jari
kakinya diatas tempat sujud sambil mengucapkan
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ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ ﺍﻷﻋﻠﻰ

(Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) tiga kali.
Kemudian beliau duduk iftirasy yaitu duduk di atas kaki kirinya
dengan
menegakkan
telapak
kaki
kanannya
serta
menghadapkannya ke arah Kiblat seraya membaca do'a

ﺭﺏ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ ﻭﺍﺭﲪﲏ ﻭﺍﺟﱪﱐ ﻭﺍﺭﻓﻌﲏ ﻭﺍﻫﺪﱐ ﻭﻋﺎﻓﲏ ﻭﺍﺭﺯﻗﲏ
"Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku,
angkatlah derajatku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku dan berilah
aku rizki."
Kemudian bertakbir dan sujud kembali. Selanjutnya beliau berdiri
kembali untuk melakukan rakaat kedua.
Demikianlah yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lakukan
di setiap rakaat. Apabila beliau duduk setelah dua rakaat untuk
Tasyahud Awal beliau membaca:

، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗـﻪ،)ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ
 ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤـﺪﺍﹰ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
(ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
"Segala penghormatan, pujian dan kebaikan hanya bagi Allah.
Keselamatan, rahmat Allah dan berkatNya semoga tercurah
kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Keselamatan semoga
tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang salih. Aku
bersaksi bahwa tiada tuhan yang hak disembah selain Allah dan
aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusanNya."
Setelah selesai membaca do'a ini beliau berdiri sambil bertakbir,
apabila telah sempurna berdiri beliau baru mengangkat kedua
tangannya.
Apabila beliau duduk untuk Tasyahud Akhir yaitu akhir rakaat
ketiga dalam salat Maghrib dan akhir rakaat keempat pada salat
Dzuhur, Asar dan Isya beliau duduk tawarruk, yaitu duduk di atas
bumi dan mengeluarkan telapak kaki kirinya dari bawah betis
kanannya, sedangkan telapak kaki kanannya ditegakkan dan
dikadapkan ke Kiblat, sementara itu jari-jari tangan kanannya
beliau genggam sambil berisyarat dengan telunjuknya atau
menggerak-gerakkannya sedangkan pandangannya tertuju kepada
telunjuknya tersebut sambil membaca :

، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗـﻪ،)ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ
 ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤـﺪﺍﹰ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
 ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ.ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
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 ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺭﻛﺖ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﳏﻤﺪ،ﺇﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ
(ﺇﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ
"Segala penghormatan, pujian dan kebaikan hanya bagi Allah.
Keselamatan, rahmat Allah dan berkatNya semoga tercurah
kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Keselamatan semoga
tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang salih. Aku
bersaksi bahwa tiada tuhan yang hak disembah selain Allah dan
aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusanNya.
Ya Allah limpahkanlah karunia yang banyak kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan karunia
yang banyak kepada keluarga Ibrahim dan limpahkanlah berkah
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau
limpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim; sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Mulia.
Setelah selesai membaca do'a tasyahud akhir, beliau megucapkan
salam (ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

 )ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲsambil memalingkan wajahnya

ke samping kanan kemudian kiri, hingga tampak kedua pipinya
yang putih.
Cara pelaksanaan salat yang tersebut di atas telah dijelaskan dalam
banyak hadis.
Inilah sebagian hukum yang berkaitan dengan salat yang mana ia
merupakan penentu baik buruknya amalan. Apabila salat seseorang
baik, maka akan baiklah semua amalannya. Tetapi apabila salatnya
rusak maka akan rusak pulalah semua amalannya.
Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari
Kiamat. Apabila salat dilakukan dengan sempurna maka akan
beruntunglah dengan memperoleh keridhaan Allah. Namun apabila
tidak dilakukan dengan sempurna maka ia akan celaka dan binasa.
Salat juga dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar,
serta membersihkan jiwa dari nafsu-nafsu jahat dan akhlak tercela.
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RUKUN KETIGA
ZAKAT
1. Definisi Zakat
Secara etimologi zakat artinya berkembang dan bertambah.
Zakat juga berarti memuji, membersihkan dan memperbaiki.
Harta yang dikeluarkan dinamakan zakat karena dengannya
barakah harta semakin bertambah dan pelakunya menjadi bersih
dari dosa dengan mendapat ampunan dari Allah.
Secara terminologi zakat adalah kewajiban menyisihkan jenis
harta tertentu untuk disalurkan kepada sekelompok orang
tertentu pada waktu tertentu.
2. Kedudukan Zakat dan Hikmah Pensyariatannya
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Di dalam
Al Quran zakat sering disebut secara bergandengan dengan
salat. Antara lain firman Allah:
.[٤٣

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺁﺗﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗِﻴﻤ]ﻭ

.[٥

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،ﻨﺔ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴ،[ﻛﹶﺎﺓﹶﻮﺍ ﺍﻟﺰﺗﺆﻳﻼﹶﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﻘِﻴﻤﻳ]ﻭ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta
orang-orang yang ruku." (Al Baqarah : 43).
Dan firmanNya:
"Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat."
(Al Bayyinah : 5).
Dalam hadis yang diriwayatkan da ri ibnu Umar radhiallahu
anhuma Rasulullah shallallahu alahi wasallam bersabda:

((....))ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
"Islam dibangun di atas lima perkara....." diantaranya adalah
"Membayar zakat" (Muttafaq Alaih)
Allah mensyariakan zakat untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir
dan tamak serta menebarkan rasa solidaritas di kalangan orang
fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Juga untuk
membersihkan harta sekaligus menjadikannya senantiasa
berkembang dan mendatangkan berkah serta menjaganya dari
kerusakan dan kebinasaan, sehingga terciptalah kemaslahatan
bersama dan terwujudlah kehidupan yang sejahtera dan bahagia.
Tentang hikmah mengeluarkan zakat ini Allah tegaskan dalam
firmanNya:
.[١٠٣

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ،[ﺎﻬِﻢ ﺑِﻬﻛﱢﻴﺰﺗﻢ ﻭﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪﺍﻟِﻬِﻢ ﺻﻮ ﺃﹶﻣﺬﹾ ﻣِﻦ]ﺧ
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"Ambillah zakat dai sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At Taubah:
103).
3. Hukum Membayar Zakat
Membayar zakat hukumnya wajib bagi muslim pemilik harta
tertentu apabila telah mencapai nisabnya dan terpenuhi syaratsyaratnya, hingga anak kecil dan orang gila pun, maka
kewajiban wali merekalah mengeluarkan zakatnya.
Barangsiapa dengan sengaja mengingkari kewajiban zakat
padahal ia mengetahui hukumnya, maka ia telah kafir.
Dan baransiapa enggan membayarnya karena kikir dan bersikap
meremehkan, maka ia tergolong orang fasik dan pelaku dosa
besar. Apabila mati dalam keadaan seperti ini maka hukumnya
berada di bawah kehendak Allah, berdasarkan firmanNya:

ﻣﻦ،]ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ،[ُﺎﺀـﺸ ﻳـﻦﻥﹶ ﻟِﻤﻭﺎ ﺩ ﻣﻔِﺮﻐﻳ ﺑِﻪِ ﻭﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔِﺮﻐ]ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶ ﻳ
.[٤٨:ﺍﻵﻳﺔ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan
Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa
yang dikehendakiNya." (An Nisaa: 48).
Apabila masih hidup maka diambil darinya zakat secara paksa
dan dia dihukum karena telah melakukan perbuatan haram.
Allah telah mengancam orang yang enggan membayar zakat
dengan firmanNya:

ﻡ ﻮﺬﹶﺍﺏٍ ﺃﹶﻟِﻴﻢٍ & ﻳﻌﻢ ﺑﻫﺸﺮ
 ﺒِﻴﻞِ ﺍﷲِ ﻓﹶﺒﺎ ﻓِﻲ ﺳﻬﻔِﻘﹸﻮﻧﻨﻻﹶ ﻳﺔﹶ ﻭﺍﻟﻔِﻀ ﻭﺐﻭﻥﹶ ﺍﻟ ﱠﺬﻫﻜﹾﻨِﺰ ﻳﻦﺍﻟﱠﺬِﻳ]ﻭ
ﻢﺗـﺰـﺎ ﻛﹶﻨﺬﹶﺍ ﻣ ﻫﻢﻫﻮﺭ ﹸﻇﻬ ﻭﻢﻬﻮﺑﺟﻨ  ﻭﻢﻬﺎﻫﺎ ِﺟﺒﻯ ﺑِﻬﻜﹾﻮ ﻓﹶﺘﻢﻨﻬﺎﺭِ ﺟﺎ ﻓِﻲ ﻧﻬﻠﹶﻴﻰ ﻋﻤﺤﻳ
.[٣٥-٣٤

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ،[ﻭﻥﹶﻜﹾﻨِﺰ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﻓﹶﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻣﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻷَﻧ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada merek, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka
Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilak harta
bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
(At Taubah: 34-35).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah rahiallahu anhu, beliau berkata:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 ﻓﻴﺠﻌـﻞ،))ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﱰ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﲪﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬـﻨﻢ
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ﺎ ﺟﻨﺒﺎﻩ ﻭﺟﺒﻴﻨﻪ ﺣﱴ ﳛﻜﻢ ﺍﷲ ﻟﲔ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  ﻓﻴﻜﻮﻯ،ﺻﻔﺎﺋﺢ
((...ﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻳﺮﻯ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ
"Tidaklah seorang pemilik kekayaan yang tidak mengeluarkan
zakatnya melainkan akan dibakar di neraka Jahannam dan
diambilkan untuknya lempengan batu-batu panas yang lebar,
kemudian batu-batu itu disetrikakan ke badannya dan kedua
keningnya, sampai Allah memutuskan hukum atas hambahambanya pada hari yang lamanya sama dengan 50. 000 tahun,
kemudian setiap jiwa akan melihat tempat kembalinya, ke
surga atau ke neraka." (Muttafaq Alaih dengan lafaz hadis
berdasarkan riwayat Muslim).
4. Syarat Wajib Zakat
Syarat wajib zakat ada lima:
Pertama: Beragama Islam, maka zakat tidak diwajibkan atas
orang kafir.
Kedua : Merdeka, menurut pendapat kebanyakan ulama zakat
tidak diwajibkan atas hamba sahaya dan mukatab
(hamba yang sedang dalam transaksi dengan tuannya
untuk memerdekakan dirinya dengan suatu
kesepakatan) karena keduanya tidak mempunyai hak
memiliki harta.
Ketiga : Telah mencapai nisab, maka harta yang belum
mencapai nisabnya tidak wajib dizakati.
Keempat: Kepemilikan yang sempurna. Oleh karena itu ada
beberapa kategori harta yang tidak wajib dizakati,
antara lain:
- harta yang berada di tangan seorang mukatab (harta
yang
akan
dijadikan
tebusan
untuk
kemerdekaannya).
- Prosentase laba yang belum diterima oleh seorang
mudharib (pengelola modal pada sistem
mudharabah).
- Piutang pada orang yang berada dalam kesulitan
sampai ia membayarnya.
- Harta yang diwakafkan untuk urusan-urusan sosial,
seperti bantuan bagi para mujahid, dana untuk
pembangunan mesjid, bantuan untuk fakir miskin
dan lain sebagainya.
Kelima: Telah mencapai haul.
Harta yang belum mencapai haulnya tidak wajib
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dizakati, kecuali tanaman yang wajib dizakati seperti
biji-bijian dan buah-buahan tertentu maka haulnya
adalah ketika tiba masa panennya dan ia siap dipetik.
Berdasarkan firman Allah:

 ﻓﻴﺠﻌـﻞ،ﻢﻱ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﲪﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬـﻨﺰٍ ﻻ ﻳﺆﺩ))ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻨ
ﺎ ﺟﻨﺒﺎﻩ ﻭﺟﺒﻴﻨﻪ ﺣﱴ ﳛﻜﻢ ﺍﷲ ﺑﲔ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﰲ ﻳـﻮﻡ ﻛـﺎﻥ  ﻓﻴﻜﻮﻯ،ﺻﻔﺎﺋﺢ
.((...ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﲬﺴﲔ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻳﺮﻯ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻣـﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻨـﺔ ﻭﺇﻣـﺎ ﺍﻟﻨـﺎﺭ
.[ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ.]ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
(dengan dikeluarkan zakatnya)." (Al An'am: 141).
Demikian juga halnya dengan logam dan harta karun,
hukum haulnya seperti hukum haul tanaman karena ia
merupakan hasil bumi.
Sedangkan hewan ternak dan perdagangan haulnya
adalah haul ternak/modal pertama digabung dengan
hasil ternak atau laba yang diperoleh.
Dalam zakat tidak disyaratkan baligh dan berakal, karenanya
kebanyakan ulama mewaibkan zakat pada harta anak-anak dan orang gila.
5. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati.
Ada lima jenis harta yang wajib dizakati:
Pertama: Emas, perak dan mata uang yang sedang beredar.
Zakatnya sebesar 2,5% dan hanya waib dizakati apabila telah
mencapai haul dan nisab.
Untuk emas nisabnya adalah 20 mitsqal, 1 mitsqal = 4,25 gram.
Jadi nisab emas adalah 85 gram.
Sedangkan perak nisabnya adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975
gram. Maka nisab perak adalah 595 gram.
Adapun mata uang yang sedang beredar/berlaku nisabnya harus
menyamai nilai nisab emas dan perak. Oleh karena itu nisab
mata uang boleh jadi berubah-ubah tergantung harga emas dan
perak.
Apabila dengan uang tersebut mampu membeli satu nisabemas
atau perak, maka ia wajib dizakati, apapun nama mata uangnya
(riyal, dinar, ..., dolar atau lainnya) dan apapun jenisnya (uang
logam, uang kertas atau lainnya).
Seperti kita ketahui nilai mata uang sifatnya labil, dapat berubah
dari waktu ke waktu, maka seseorang yang akan membayar
zakat mata uang harus melihat terlebih dahulu harganya di
pasaran.
Apabila barang-barang berharga (emas' perak dan mata uang)
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telah melebihi nisabnya, maka kelebihannya tersebut harus
dizakati sebesar 2.5%.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiallahu anhu,
beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 ﻭﻟـﻴﺲ،))ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻮﻝ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ
ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﻭﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻮﻝ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻧـﺼﻒ
(( ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺯﻛﺎﺓ ﺣﱴ ﳛﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻮﻝ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﺒﺤﺴﺎﺏ ﺫﻟﻚ،ﺩﻳﻨﺎﺭ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
"Jika engkau memiliki perak sebanyak 200 dirham dan telah
mencapai haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5
dirham. Dan emas tidak wajib dizakati sampai engkau memiliki
20 dinar, maka zakatnya adalah 1/2 dinar. Sedangkan yang
lebih dari itu wajib dizakati sebesar itu pula (2,5 % nya) dan
setiap harta tidak wajib dizakati sebelum mancapai haulnya."
(Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud).
Ulama sepakat bahwa perhiasan (emas dan perak) apabila
untuk disimpan atau disewakan saja maka wajib dizakati.
Sedangkan apabila untuk dipakai, menurut pendapat yang kuat,
wajib dizakati. Berdasarkan keumuman nas yang mewajibkan
zakat pada emas dan perak, diantaranya hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Turmudzi:

ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ))ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻨﱯ
،ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﺑﻨﺔ ﳍﺎ ﻭﰲ ﻳﺪ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﺴﻜﺘﺎﻥ ﻏﻠﻴﻈﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ
ﻤﺎ ﻳﻮﻡ  "ﺃﻳﺴﺮﻙ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺭﻙ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ، ﻻ: ﺃﺗﻌﻄﲔ ﺯﻛﺎﺓ ﻫﺬﺍ؟ ﻗﺎﻟﺖ:ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ
،ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ؟" ﻓﺨﻠﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﺄﻟﻘﺘﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
(( ﳘﺎ ﷲ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ:ﻭﻗﺎﻟﺖ
"Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiallahu
anhum: Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallalahu
alaihi wasallam, ia ditemani anak perempuannya yang
mengenakan dua buah gelang yang tebal. Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam bertanya kepadanya: Apakah engkau telah
mengeluarkan zakatnya? Wanita itu menjawab: Tidak.
Rasulullah bersabda: Sudikah kamu jika kelak di hari Kiamat
Allah pakaikan untukmu dua buah gelang dari api neraka?
Wanita itu melepas gelang anaknya lalu melemparkannya ke
hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam seraya berkata:
Keduanya untuk Allah dan RasulNya."
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Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya:

ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ))ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
 ﺻﻨﻌﺘﻬﻦ ﺃﺗﺰﻳﻦ: ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ؟ ﻓﻘﻠﺖ:ﻓﺮﺃﻯ ﰲ ﻳﺪﻱ ﻓﺘﺨﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻫـﻦ: ﻗﺎﻝ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ، ﻻ:ﻦ؟ ﻗﻠﺖ ﺃﺗﺆﺩﻳﻦ ﺯﻛﺎ: ﻗﺎﻝ،ﻟﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.((ﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ
"Dari Aisyah radhiallahu anha, beliau berkata: Rasulullah
masuk ke rumahku, beliau melihat aku mengenakan beberapa
cincin perak, lalu beliau bertanya: Ini apa, Aisyah? Aku
menjawab: Aku sendiri yang membuatnya untuk erhias
dihadapan engkau, ya Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah
sudah kamu bayar zakatnya? Aku menjawab: Tidak (Masya
Allah), Rasulullah bersabda: Cukuplah neraka sebagai
balasannya."
Adapun jenis logam dan perhiasan selain emas dan perak,
menurut salah satu pendapat ulama, tidak wajib dizakati, kecuali
jika unuk diperjual belikan maka itu termasuk dalam kategori
zakat perdagangan.
Kedua : Binatang ternak.
Yaitu unta, sapi dan kambing. Bianatang-binatang ini wajib
dizakati apabila digembalakan (yaitu apabila di sepanjang
haulnya atau pada sebagian besar masa haulnya dilepas untuk
mencari makan sendiri) serta telah mencapai nisab dan
haulnya.
Berdasarkan sabda Rasulullah shallalahu alaihi wasallam:

))ﰲ ﻛﻞ ﺇﺑﻞ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
"Setiap unta yang digembalakan wajib dizakati." (H.R. Ahmad,
Abu Daud dan Nasa'i).
Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam:

.))ﰲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﰲ ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
"Wajib
tidaknya
zakat
kambing
penggembalannya." (H.R. Bukhari)
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tergantung

pada

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiallahu
anhhu: Bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya ketika beliau
mengutusnya ke Bahrain;
Bismillahirrahmanirrahim.
Berikut ini adalah kewajiban zakat yang Rasulullah wajibkan
atas kaum muslimin berdasarkan perintah Allah. Barangsiapa
diminta zakat sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah ia
membayarnya. Dan barangsiapa diminta di luar ketentuannya
maka janganlah membayarnya.
Ketentuan itu adalah sebagai berikut:
Dari 24 ekor unta ke bawah zakatnya adalah kambing, setiap 5
ekor unta 1ekor kambing.
Apabila jumlahnya mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya
1 ekor bintu makhod.
Jika jumlahnya 46 sampai 60 ekor, maka zakatnya 1 ekor
hiqqah, yaitu unta betina yang menjadi incaran unta jantan.
Apabila jumlahnya 61 sampai 65 ekor, maka zakatnya satu ekor
jidz'ah.
Apabila jumlahnya 65 sampai 90 ekor, maka zakatnya 2 ekor
bintu labun.
Apabila jumlahnya 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor
hiqqah.
Apabila jumlahnya lebih dari 120 ekor, maka untuk setiap 40
ekor zakatnya 1 ekor bintu labun dan untuk setiap 50 ekor, 1
ekor hiqqah.
Barangsiapa hanya hanya memiliki 4 ekor unta, maka itu tidak
wajib dizakati, kecuali atas kerelaan pemiliknya.
Apabila jumlahnya 5 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing.
Sedangkan untuk zakat kambing tergantung pada masa
penggembalaannya.
Jika jumlahnya mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, maka
zakatnya 1 ekor kambing.
Apabila melebihi120 ekor sampai 200 ekor, maka zakatnya 2
ekor kambing.
Apabila melebihi 200 ekor sampai 300 ekor, maka untuk setiap
100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.
Apabila jumlah kambing gembalaan seseorang kurang dari 40
ekor (39 ekor ke bawah), maka itu tidak wajib dizakati kecuali
atas kerelaan pemiliknya." (H.R. Bukhari).
Apabila hewan ternak yang dimiliki mencapai nisab sejak awal
haul, kemudian pada pertengahan haul berkembang biak, maka
haul anaknya mengikuti haul induknya.
Tetapi apabila jumlahnya baru mencapai nisab setelah
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berkembang biak maka awal haulnya dihitung sejak jumlahnya
genap mencapai nisab.
Jika hewan ternak tersebut hanya untuk diperdagangkan, maka
zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Dan apabila ia
digunakan sebagai tunggangan atau sarana saja maka ia tidak
wajib dizakati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah radhiallahu anhu:

.))ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻻ ﻓﺮﺳﻪ ﺻﺪﻗﺔ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
"Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat hambanya dan
hewan tunggangannya." (H.R. Bukhari dan Muslim).
Ketiga: Tanaman dan buah-buahan.
Berdasarkan kesepakatan ulama, tanaman dan buah-buahan wajib
dizakati apabila telah mencapai nisab, yaitu 5 wasq. Berdasarkan
sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

.))ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"Tanaman yang kurang dari 5 wasq tidak wajib dizakati."
(Muttafaq Alaih).
1 wasq sama dengan 60 sha' , jadi nisab tanaman adalah 300 sha'
atau kurang lebih 652,800 kg.
Dalam zakat tanaman tidak disyaratkan mencapai haul.
Berdasarkan firman Allah:
.[١٤١

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.[ِﺎﺩِﻩﺼ ﺣﻡﻮ ﻳﻘﱠﻪﻮﺍ ﺣﺁﺗﻭ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
dikeluarkan zakatnya)." (Al An'am: 141).
Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% untuk tanaman yang
diairi secara alami dan 5% bagi yang pengairannya
membutuhkan biaya atau usaha. Berdasarkansabda Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam:

ـﻘﻲ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﺳ،ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﺜﺮﻳﺎﹰ ﺍﻟﻌـﺸﺮ))ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷ
.ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ(( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
"Tanaman yang diairi (disirami) dengan air hujan, air sungai, air
mata air atau diupahkan, zakatnya 10%, dan yang disirami
dengan kincir air atau disirami sendiri, zakatnya 5%." (H.R.
Bukhari).
Keempat: Harta Perniagaan.
Yaitu semua jenis barang yang diperdagangkan. Ia merupakan
harta zakat yang paling umum jenisnya dan paling luas
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cakupannya.
Zakatnya wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab,
dengan emas dan perak sebagai standarnya (20 dinar atau 85
gram emas dan 200 dirham atau 595 gram perak).
Yaitu dengan mengkalkulasi jumlah seluruh harga barang ketika
telah mencapai haulnya dan menyesuaikannya dengan nisab
emas atau perak, dengan pertimbangan nisab apa yang lebih
menguntungkan orang fakir miskin. Dengan catatan harga
barang yang dikalkulasi bukan harga belinya di awal haul,
melainkan harga beli ketika haulnya sempurna.
Zakat yang wajib dikeluarkan dalam perdagangan adalah 2,5%.
Jika modal dasar telah mencapai nisab sejak awal haul, maka
laba yang diperoleh haulnya mengikuti haul modal (tidak perlu
menunggu haul baru). Tetapi apabila modal dasar baru mencapai
nisab setelah dikalkulasikan dengan laba, maka haulnya dihitung
sejak nisabnya sempurna.
Kelima: Logam dan harta karun.
a. Logam
Semua jenis hasil bumi yang bernilai selain tumbuhtumbuhan, seperti emas, perak, besi, kuningan, permata,
migas dan sebagainya.
Benda-benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya,
berdasarkan firman Allah:

.[ِﺽ ﺍﻷَﺭـﻦﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻨﺟﺮﺎ ﺃﹶﺧﻣِﻤ ﻭﻢﺘﺒﺎ ﻛﹶﺴﺎﺕِ ﻣﺒ ﻃﹶﻴﻔِﻘﹸﻮﺍ ﻣِﻦﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃﹶﻳ]ﻳ
.[٢٦٧

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu." (Al Baqarah: 267)
Dan tidak diragukan lagi bahwa logam merupakan salah satu
diantara rizki yang Allah keluarkan dari bumi.
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mencapai nisab
merupakan syarat wajib zakat pada logam. Zakat yang wajib
dikeluarkan adalah 2,5% dikiaskan kepada kadar wajib zakat
emas dan perak. Tetapi pada logam tidak disyaratkan
mencapai haul, melaikan wajib dizakati ketika ia diperoleh
(ditemukan).
b. Harta Karun
Harta karun adalah benda-benda peninggalan zaman
Jahiliyyah atau orang-orang kafir terdahulu yang ditemukan
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di dalam bumi. Baik itu ditemukan di wilayah Darul Islam,
Darul Harbi atau Darul 'Ahdi.
Biasanya pada benda-benda itu atau pada sebagiannya
terdapat tanda-tanda kekufuran, seperti nama-nama mereka,
nama raja-raja mereka, gambar-gambar mereka, tanda salib
atau gambar patung-patung mereka.
Adapun jika yang terdapat pada benda-benda itu tanda-tanda
keIslaman, seperti nama Nabi shallallahu alaihi wasallam,
nama salah seorang khalifah atau ayat-ayat Al Quran, maka
itu dinamakan luqathah. Dan jika tidak terdapat tanda apapun
seperti pada bejana, perhiasan atau emas batangan, itu pun
dinamakan luqathah yang tidak boleh dimiliki begitu saja
oleh penemunya sebelum diketahui siapa pemiliknya. Karena
itu termasuk harta milik seorang muslim yang belum
diketahui kapan benda-benda itu hilang dari pemiliknya.
Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta karun adalah 20%,
berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam bersabda:

(())ﻭﰲ ﺍﻟﺮﻛﺎﺯ ﺍﳋﻤﺲ
"Dan pada harta karun, zakatnya adalah 1/5 nya (20%)."
Menurut sebagian besar ulama, kadar wajib ini berlaku untuk
semua harta karun, baik dalam jumlah banyak maupun
sedikit. Penyalurannya sama dengan penyaluran fa'i dan
ulama sepakat bahwa sisanya menjadi milik si penemu.
Berdasarkan amalan Umar radhiallahu anhu yang
mengembalikan sisa harta karun kepada orang yang
menemukannya.
6. Penyaluran Zakat
Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, mereka
adalah
Pertama: Orang fakir.
Yaitu orang yang tidak mendapatkan kebutuhan
primer/pokok
dalam
kesehariannya
atau
mendapatkannya tetapi hanya sedikit/ sangat
kekurangan. Maka mereka diberi bagian zakat yang
dapat mencukupi kebutuhan pokoknya untuk jangka
waktu satu tahun.
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Kedua : Orang miskin.
Yaitu orang yang 50% atau lebih dari kebutuhan
pokoknya terpenuhi, tapi belum mencukupi. Artinya
keadaan mereka lebih baik dari orang fakir, maka
mereka diberi bagian zakat yang dapat menutupi
kekurangan mereka untuk jangka waktu satu tahun.
Ketiga : Amil zakat.
Yaitu orang yang bertugas menagih, mengumpulkan dan
menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
Mereka diberi bagian zakat sebagai upah atas jerih paah
mereka.
Keempat: Muallaf, mereka terbagi dua golongan:
- Orang kafir: yaitu mereka yang diharapkan mau
masuk Islam atau mau menghentikan kejahatannya
kepada kaum muslimin setelah diberi zakat.
- Orang Islam (orang kafir yang baru masuk Islam):
diberi zakat untuk menguatkan keimanannya atau
dengan harapan supaya temannya yang masih kafir
tertarik masuk Islam.
Kelima : Hamba sahaya.
Yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya,
namun tidak memiliki harta untuk menebusnya. Maka
ia diberi zakat sebanyak tebusan yang dapat
memerdekakannya dari perbudakan.
Sebagian ulama berpendapat tentang bolehnya membeli
budak dengan harta zakat dengan tujuan membebaskan
mereka dari perbudakan.
Keenam: Orang yang punya hutang (gharim).
Mereka ada dua macam: Gharim linafsih dan gharim
lighairih.
Gharim linafsih adalah orang yang berhutang untuk
keperluan dirinya sendiri kemudian dia tidak mampu
membayarnya. Maka ia diberi zakat sebanyak
hutangnya.
Gharim lighairih adalah orang yang berhutang untuk
mendamaikan orang yang bersengketa. Maka ia diberi
zakat untuk membantu menutupi hutangnya sekalipun
ia orang kaya.
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Ketujuh: Fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah yang
tidak mendapatkan tunjangan/honor dari baitul mal.
Kedelapan: Ibnu sabil.
Yaitu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan
untuk kembali ke negerinya. Maka ia diberi zakat
sebanyak biaya yang memungkinkan ia dapat kembali
ke tempat asalnya.
Allah menyebutkan delapan golongan ini dalam firmanNya:

ﻓِﻲ ﻭﺎﺭِﻣِﲔﺍﻟﻐﻗﹶﺎﺏِ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﺮ ﻭﻢﻬﻟﱠﻔﹶﺔِ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﺍﳌﹸﺆﺎ ﻭﻠﹶﻴﻬ ﻋﺎﻣِﻠِﲔﺍﻟﻌﺎﻛِﲔِ ﻭﺍﳌﹶﺴﺍﺀِ ﻭ ﻟِﻠﹾﻔﹸﻘﹸﺮﻗﹶﺎﺕﺪﺎ ﺍﻟﺼﻤ]ﺇِﻧ
.[٦٠

: ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻵﻳﺔ.[ﻜِﻴﻢ ﺣﻢﻠِﻴﺍﷲُ ﻋ ﺍﷲِ ﻭﻦﺔﹰ ﻣﻀﺒِﻴﻞِ ﻓﹶﺮِﻳﻦِ ﺍﻟﺴﺍﺑﺒِﻴﻞِ ﺍﷲِ ﻭﺳ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Kaya." (At Taubah: 60)
7. Zakat Fitrah.
a. Hikmah Pensyariatannya.
Zakat fitrah disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa
dari laghwu dan rafats (yang dilakukannya selama berpuasa) serta
memberi makan orang-orang miskin dan mencegah mereka dari
meminta-meminta di Hari Raya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas
radhiallahu anhuma, beliau berkata:

))ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻠـﺼﺎﺋﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﻐـﻮ
.ﻭﺍﻟﺮﻓﺚ ﻭﻃﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah
untuk mensucikan orang yang berpuasa dari laghwu dan rafats
serta untuk memberi makan orang-orang miskin." (H.R. Abu Daud
dan Ibnu Majah).
b. Hukum Zakat Fitrah.
Zakat fitrah wajib atas setiap muslim dan muslimah, dewasa dan
anak-anak, orang yang merdeka dan hamba sahaya. Berdasarkan
hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma,
beliau berkata:

))ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺻﺎﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﲤـﺮ ﺃﻭ
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، ﻭﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ،ﺻﺎﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺷﻌﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﳊﺮ
.ﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻣﺮ
"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah
bulan Ramadhan berupa satu sha ' kurma atau satu sha' gandum
kepada kaum muslimin: hamba sahaya dan orang merdeka, lakilaki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, serta memerintahkan
agar dibayarkan sebelum manusia keluar untuk menunaikan salat
(Ied)." (Muttafaq Alaih).
Disunatkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama janin (bayi yang
masih berada dalam kandungan).
Setiap muslim hanya diwajibkan membayar zakat fitrah dirinya dan
orang yang wajib dinafkahinya seperti istri atau keluarga dekat, dan
tidak diwajibkan kecuali atas orang yang mempunyai kelebihan
makanan pokok pada Hari Raya dan malamnya baik untuk dirinya
maupun untuk orang yang menjadi tanggungannya.
c. Kadar Zakat Fitrah.
Kadar wajib zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan pokok yang
lazim dimakan oleh penduduk daerahnya masing-masing. Baik
berupa gandum, kurma, kismis, keju, beras atau jagung. Satu sha'
kurang lebih 2,176 kg.
Menurut pendapat jumhur ulama tidak boleh membayar zakat ini
dalam bentuk uang atau lainnya (yang seharga dengan kadar yang
ditetapkan), karena hal itu bertentangan dengan perintah
Rasululullah shallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat
radhiallahu anhum.
d. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.
Ada dua kategori waktu pembayaran zakat fitrah:
- Waktu jawaz (boleh): yaitu satu atau dua hari
sebelum Hari Raya Iedul Fitri.
- Waktu fadhilah (afdal): yaitu dari terbit fajar hari
Iedul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya salat
Ied. Berdasarkan perintah Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam agar membayar zakat fitrah
sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan
salat Ied.
Zakat ini tidak boleh ditunda pembayarannya setelah
salat Ied, apabila seseorang membayarnya setelah salat
Ied maka itu termasuk sadaqah, dan ia berdosa atas
keterlambatan ini.
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5. Penyaluran Zakat Fitrah.
Zakat fitrah disalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin, karena
mereka lebih berhak dibanding yang lainnya.

36
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

RUKUN KEEMPAT :
BERPUASA DI BULAN RAMADAN
1.

Defenisi Puasa :
Puasa secara etimologi artinya : Menahan diri
Secara terminologi berarti : Menahan diri dari segala yang
membatalkan, mulai dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari.
2. Hukum berpuasa :
Berpuasa di bulan Ramadhan adalah salah satu rukun Islam dan
merupakan salah satu unsur bangunannya yang sangat penting,
berdasarkan firman Allah:

 ]ﺳـﻮﺭﺓ.[ﻘﹸﻮﻥﹶﺘﻠﱠﻜﹸﻢ ﺗ ﻟﹶﻌﻠِﻜﹸﻢ ﻗﹶﺒ ﻣِﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻋﺎ ﻛﹸﺘِﺐ ﻛﹶﻤﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻮﺍ ﻛﹸﺘِﺐﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃﹶﻳ]ﻳ
.[١٨٣ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ
Dan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar,
Rasullah saw bersabda :

،ﻛﺎﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰ،ﻼﺓ ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼ،ﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺃﻥﹼ ﳏﻤ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ:))ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
.[ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(( ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﻭﺣﺞ،ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ
"Islam dibangun di atas lima landasan: Bersaksi bahwa tiada tuhan yang
hak disembah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan
salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan
ibadah haji." (Muttafaq Alaih).
Berpuasa pada bulan Ramadhan mulai diwajibkan kepada umat Islam
pada tahun ke-2 Hijriah.
2.

Keutamaan dan hikmah berpuasa :
Bulan Ramadhan merupakan musim untuk memperbanyak ibadah,
dan kesempatan untuk meraih karunia dan nikmat yang banyak, yang
mana Allah akan anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendakiNya. Dengan demikian kebaikan mereka akan bertambah banyak, derajat
mereka semakin meningkat, dosa mereka akan dihapus, hubungan mereka
dengan sang Khaliq semakin kuat, serta hati mereka penuh takut dan
takwa kepada-Nya. Allah akan memberikan mereka ganjaran dan pahala
yang besar, serta mereka akan meraih ridho-Nya.
Diantara dalil yang menjelaskan keutamaan berpuasa adalah sebagai
berikut :
Firman Allah :

ﻢ ﻜﹸ ﻣِـﻨﻬِﺪ ﺷﻦﻗﹶﺎﻥِ ﻓﹶﻤﺍﻟﻔﹸﺮﻯ ﻭ ﺍﳍﹸﺪﻦ ﻣﺎﺕﻨﻴﺑﺎﺱِ ﻭ ﻟِﻠﻨﺪﻯﺁﻥﹸ ﻫﺰِﻝﹶ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟﻘﹸﺮﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺃﹸﻧﻀﻣ ﺭﺮﻬ]ﺷ
 ﺑِﻜﹸـﻢﺮِﻳﺪﻻﹶ ﻳ ﻭﺮﺴ ﺍﻟﻴ ﺍﷲُ ﺑِﻜﹸﻢﺮِﻳﺪ ﻳﺮﺎﻡٍ ﺃﹸﺧ ﺃﹶﻳﻦﺓﹲ ﻣﻔﹶﺮٍ ﻓﹶﻌِﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﺮِﻳﻀﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬﺍﻟﺸ
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: ﺍﻵﻳـﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘـﺮﺓ.[ﻭﻥﻜﹸﺮﺸﻠﱠﻜﹸﻢ ﺗﻟﹶﻌﺍﻛﹸﻢ ﻭﺪﺎ ﻫﻠﹶﻰ ﻣﻭﺍ ﺍﷲَ ﻋﺮﻜﹶﺒﻟِﺘﺓﹶ ﻭﻜﹾﻤِﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻌِﺪﻟِﺘ ﻭﺮﺴﺍﻟﻌ
.[١٨٥
“(Beberapa hari yang ditentukan ialah) bulan Ramadhan, bulan yang
didalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenal petunjuk itu dan pembeda
(antara yang hak dan dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, dan barangsiapa
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang
lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan hendaklah kamu
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah
atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur .
c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu
‘anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
.(())ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﳝﺎﻧﺎﹰ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺑﺎﹰ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ

“Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan berdasarkan iman dan
ikhlas mengharap pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu” (H.R. Bukhari dan Muslim).
c. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu,
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

، ﻓﺈﻧﻪ ﱄ ﻭﺃﺟﺰﻱ ﺑﻪ، ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺼﻮﻡ:U  ﻗﺎﻝ ﺍﷲ،))ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ
 ﻭﳋﻠﻮﻑ ﻓﻴﻪ، ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ ﻭﻓﺮﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ، ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻓﺮﺣﺘﺎﻥ،ﻳﺪﻉ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻲ
.((ﺃﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺭﻳﺢ ﺍﳌﺴﻠﻚ
“Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dari sepuluh
sampai tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu
untukKu dan hanya Aku lah yang akan membalasnya, dia tinggalkan
hawa nafsu dan makanannya karena mengharap ridhaKu, orang yang
berpuasa itu akan memperoleh dua kegembiraan; kegembiraan ketika
berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya (di hari
kiamat), dan bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah
daripada harumnya minyak Misk” (H.R. Bukhari dan Muslim dengan
lafaz hadis sesuai dengan riwayat Muslim).
d. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam bersabda:

.(())ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ ﺩﻋﻮﺓ ﻻ ﺗﺮﺩ
“Doa orang yang berpuasa menjelang berbukanya adalah mustajab”
(H.R. Ibnu Majah).
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Oleh karena itu hendaknya orang yang berpuasa memanfaatkan waktu
berbukanya dengan berdoa kepada Allah supaya meraih rahmatNya,
sehingga mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
e. Allah menyediakan pintu di surga yang tidak akan dimasuki
kecuali oleh orang-orang yang berpuasa sebagai penghormatan
dan keistimewaan bagi mereka. Diriwayatkan oleh Sahl bin
Sa’ad radhiallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
bersabda:

 ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺃﻏﻠـﻖ: "ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ" ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﻴﻞ:))ﺇﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺎﺑﺎﹰ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ
.((ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺣﺪ
“Sesungguhnya di Surga ada satu pintu yang bernama “ar Rayyan” ,
di hari Kiamat akan diserukan: Manakah orang-orang yang melaksanakan
puasa, apabila mereka semua telah masuk ditutuplah pintu tersebut dan
tidak seorangpun boleh memasukinya” (H.R. Bukhari dan Muslim).
f. Puasa akan memberikan syafa’at kepada pelakunya pada hari
Kiamat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash radhiallahu
anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺸﻬﻮﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺭﺏ،))ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺸﻔﻌﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.(( ﻓﻴﺸﻔﻌﺎﻥ: ﻗﺎﻝ. ﻣﻨﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺸﻔﹼﻌﲏ ﻓﻴﻪ: ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﻓﺸﻔﹼﻌﲏ ﻓﻴﻪ
“Puasa dan Al Quran akan memberikan syafa’at pada hari kiamat.
Puasa akan berkata: Wahai Tuhanku aku telah mencegahnya dari
makanan dan hawa nafsu maka izinkanlah aku memberi syafa’at
kepadanya, dan Al Quran pun akan berkata: Aku telah membuatnya tidak
tidur di malam hari maka izinkanlah aku memberi syafa’at kepadanya,
maka Allah pun memberikan syafa’at kepada keduanya”. (H.R. Ahmad)
g. Puasa melatih seorang muslim bersifat sabar dan tabah sekaligus
meninggalkan syahwat, hawa nafsu yang buruk dan hal-hal yang menjadi
kesenangannya.
4.
Syarat Wajib Puasa.
Ulama sepakat bahwa puasa wajib atas setiap muslim yang baligh,
berakal, sehat dan tidak sedang dalam perjalanan (mukim), bagi
wanita disyaratkan suci dari haid atau nifas.
5.
a.

Adab-adab Puasa.
Menghindari ghibah (membicarakan kejelekan orang
lain), namimah (mengadu domba) dan perbuatan serta
perkataan
lainnya yang dapat menyakiti hati atau
mencemarkan nama baik seseorang. Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam bersabda:
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.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ.((ﻭﺷﺮﺍﺑﻪ

))ﻣﻦ ﱂ ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﻉ ﻃﻌﺎﻣﻪ

“Barangsiapa (berpuasa namun) tidak meninggalkan perkataan
atau perbuatan dusta, maka lapar dan dahaganya tidak ada nilainya
(sia-sia) di sisi Allah” (H.R. Bukhari).
b.
Tidak meninggalkan makan sahur, karena dengan
makan sahur seseorang dapat melakukan aktivitasnya di siang
hari dengan semangat dan optimal. Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam sangat menganjurkan orang yang berpuasa untuk
makan sahur, beliau bersabda:

U  ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﳚﺮﻉ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺟﺮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺎﺀ ﻓـﺈﻥ ﺍﷲ، ﻓﻼ ﺗﺪﻋﻮﻩ،))ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺃﻛﻠﺔ ﺑﺮﻛﺔ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ.((ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺴﺤﺮﻳﻦ
“Makan sahur itu penuh berkah maka janganlah kamu tinggalkan
walaupun hanya dengan minum seteguk air karena sesungguhnya
Allah melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur
dan para malaikat pun memohonkan ampun bagi mereka” (H.R.
Ahmad).
c.
Menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya,
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
.[ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ]ﻣﺘ.(())ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳋﲑ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﻄﺮ

“Umat ini akan tetap berada dalam keadaan baik selama mereka
menyegerakan berbuka” (H.R. Bukhari dan Muslim)
d.
Berusaha mengawali berbuka dengan rutab (kurma
basah) atau tamar (kurma kering), karena itu merupakan sunah
Rasulullah, Anas radhiallahu anhu berkata:

 ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜـﻦ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺭﻃﺒﺎﺕ ﻓﺘﻤﺮﺍﺕ، ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻃﺒﺎﺕr ))ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ.((ﺣﺴﺎ ﺣﺴﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ
“Sebelum melaksanakan salat Maghrib Rasulullah berbuka dengan
beberapa buah rutab, apabila tidak ada beliau berbuka dengan
tamar, apabila tidak ada beliau minum beberapa teguk air” (H.R.
Abu Daud).
e.
Memperbanyak bacaan Al Quran, berzikir, memuji
Allah, sedekah, berbuat baik, mengerjakan salat-salat sunat
serta amal-amal saleh lainnya. Berdasarkan hadir yang
diriwayatkan
oleh Abdullah bin Abas radhiallahu anhuma beliau berkata:

، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺣﲔ ﻳﻠﻘـﺎﻩ ﺟﱪﻳـﻞ، ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳋﲑr ))ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﺣﲔ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺟﱪﻳـﻞr  ﻓﻠﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻓﻴﺪﺍﺭﺳﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﻭﻛﺎﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.((ﺃﺟﻮﺩ ﺑﺎﳋﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ
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“Rasulullah adalah orang yang sangat pemurah, lebih-lebih lagi di
bulan Ramadhan ketika beliau didatangi oleh Jibril. Pada bulan ini
Jibril menemui Rasulullah setiap malam kemudian Rasulullah
membacakan Al Quran di hadapan Jibril. Dan ketika ditemui Jibril
kepemurahan Rasulullah lebih dari hembusan angin yang
membawa rahmat” (H.R. Bukhari dan Muslim).
6.
a.

Hal-hal yang Membatalkan Puasa.
Makan dan minum di siang hari dengan sengaja dan
hal-hal lain yang membatalkan puasa seperti menggunakan
infus atau mengkonsumsi obat-obatan melalui mulut karena itu
termasuk kategori makan dan minum, sedangkan mengeluarkan
sedikit darah untuk diperiksa di laboratorium, tidak
membatalkan puasa.
b.
Berjima’ (menggauli istri) di siang hari Ramadhan,
barangsiapa melakukannya maka ia harus segera bertaubat
kepada Allah karena telah menodai kesucian bulan Ramadhan.
Disamping itu ia wajib mengqadha puasanya dan membayar
kifarat berupa: memerdekakan seorang hamba sahaya, apabila
tidak ada maka dia wajib berpuasa selama dua bulan berturutturut dan apabila tidak mampu maka dia harus memberi makan
enam puluh orang miskin, untuk setiap orang setengah sha ’
gandum atau makanan pokok lainnya yang biasa dikonsumsi di
daerahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah radhiallahu anhu, beliau berkata:

 ﻣﺎ ﻟـﻚ؟: ﻗﺎﻝ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫﻠﻜﺖ: ﻓﻘﺎﻝ، ﺇﺫ ﺟﺎﺀﻩ ﺭﺟﻞr ))ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ
. ﻻ: ﻫﻞ ﲡﺪ ﺭﻗﺒﺔ ﺗﻌﺘﻘﻬـﺎ؟ ﻗـﺎﻝ:r  ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﰐ ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ:ﻗﺎﻝ
 ﻓﻬﻞ ﲡﺪ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎﹰ؟: ﻗﺎﻝ. ﻻ: ﻓﻬﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻡ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ؟ ﻗﺎﻝ:ﻗﺎﻝ
ﻕـﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﲤﺮ ـ ﻭﺍﻟﻌﺮ ﺑﻌr  ﺍﻟﻨﱯ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﹸﺗِﻲr  ﻓﻤﻜﺚ ﺍﻟﻨﱯ: ﻗﺎﻝ. ﻻ:ﻗﺎﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻘـﺮ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ. ﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ: ﻗﺎﻝ. ﺃﻧﺎ: ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ،ﺍﳌﻜﺘﻞ ـ
. ﻓﻮﺍﷲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻻﺑﺘﻴﻬﺎ ـ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳊﺮﺗﲔ ـ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺃﻓﻘﺮ ﻣﻦ ﺃﻫـﻞ ﺑـﻴﱵ،ﻣﲏ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.[ﻭﻣﺴﻠﻢ

 ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(( ﺃﻃﻌﻤﻪ ﺃﻫﻠﻚ: ﰒ ﻗﺎﻝ. ﺣﱴ ﺑﺪﺕ ﺃﻧﻴﺎﺑﻪr ﻓﻀﺤﻚ ﺍﻟﻨﱯ

"Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, datang
seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah celaka aku,
Rasulullah bertanya: Ada apa denganmu? Laki-laki itu menjawab:
Aku telah menggauli istriku sedangkan aku dalam keadaan puasa
(di bulan Ramadhan), Rasulullah bertanya: Apakah ada seorang
hamba sahaya yang mampu engkau merdekakan? Ia menjawab:
Tidak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kembali: Apakah kamu
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mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Laki-laki itu
menjawab: Tidak ya Rasulullah, Rasulullah bertanya kembali:
Apakah kamu mempunyai makanan yang cukup untuk dibagikan
kepada enam puluh orang miskin? Laki-laki itu menjawab; Tidak
punya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah terdiam, ketika kami
sedang menunggu tiba-tiba datang seseorang membawa
sekeranjang kurma ke hadapan Nabi, lalu beliau bertanya: Mana
orang yang bertanya tadi? Laki-laki tadi menjawab: Saya ya
Rasulullah. Rasulullah bersabda: Ambillah kurma ini dan
sedekahkanlah. Laki-laki itu bertanya: Kepada orang yang lebih
miskin daripadaku ya Rasulullah? Demi Allah di kota ini tidak ada
keluarga yang paling miskin daripada keluargaku. Mendengar itu
Rasulullah tertawa sampai nampak gigi taringnya, kemudian beliau
bersabda: Berikan kurma itu kepada keluargamu”. (H.R. Bukhari
dan Muslim).
c.
Keluar air mani karena ciuman, bersentuhan, onani
atau pandangan yang disertai syahwat dan berulang-ulang.
Apabila air mani keluar karena sebab-sebab tersebut maka
puasanya batal dan wajib diqadha namun ia tetap
menyempurnakan puasanya sampai tiba waktu berbuka, dalam
hal ini tidak ada kifarat atasnya, namun dia harus segera
bertaubat menyesali perbuatannya serta berusaha menjauhi halhal yang dapat membangkitkan syahwatnya. Adapun air mani
yang keluar karena mimpi tidak membatalkan puasa hanya saja
ia wajib mandi junub.
d.
Muntah dengan sengaja, dengan berusaha
mengeluarkan apa yang telah dimakannya dari mulutnya.
Sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan
puasa, berdasarkan sabda Rasulullah shallalahu alaihi
wasallam:

 ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﻓﻠـﻴﻘﺾ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑـﻮ،))ﻣﻦ ﺫﺭﻋﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ
.ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
"Barangsiapa muntah tanpa sengaja maka ia tidak wajib
mengqadha (puasanya), dan barangsiapa muntah dengan
sengaja, maka ia wajib mengqadha (puasanya)." (H.R Abu
Daud dan Tirmidzi).
e.
Keluar darah haid atau nifas meskipun beberapa saat
sebelum tiba waktu berbuka.
Sebaiknya orang yang sedang berpuasa tidak berbekam supaya
terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya dan tidak
menjadi donor darah kecuali dalam keadaan darurat. Adapun darah
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yang keluar karena mimisan, batuk, luka, gigi yang dicabut atau
sejenisnya, semua itu tidak membatalkan puasa.
7.
a.

Beberapa hukum yang berhubungan dengan puasa
Permulaan bulan Ramadhan harus berdasarkan pada
ru’yat hilal, berdasarkan firman Allah:
.[١٨٥

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻬِﺪﻦ ﺷ]ﻓﹶﻤ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan
itu." (Al Baqarah: 185).
Untuk menetapkan ru’yat cukup dengan persaksian seorang
muslim yang adil. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Ibnu Umar radhiallahu anhuma, beliau berkata:

.(( ﺃﱐ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﺼﺎﻡ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺑـﺼﻴﺎﻣﻪr ))ﺗﺮﺍﺀﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳍﻼﻝ ﻓﺄﺧﱪﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻭﻏﲑﳘﺎ
"Orang-orang ramai mengintip hilal kemudian aku megabarkan
kepada Rasulullah bahwa aku telah menyaksikannya, lalu
Rasulullah pun mulai berpuasa dan memerintahkan semua
orang agar berpuasa”. (H.R. Abu Daud, Darimi dan yang
lainnya).
Keputusan dimulainya puasa Ramadhan diserahkan kepada
pemerintah (pemimpin) masing-masing negara dan keputusan
tersebut wajib ditaati. Jika pemimpin suatu negara bukan
muslim maka keputusan ditetapkan oleh majlis ulama (atau
sejenisnya) setempat demi menjaga persatuan umat.
Dalam menetapkan ru’yat boleh menggunakan teropong atau
semacamnya. Dan tidak boleh menetapkan permulaan serta
akhir
bulan Ramadhan berdasarkan perhitungan kalender
tetapi harus berdasarkan ru’yat. Allah ta’ala berfirman:
.[١٨٥

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢ ﻣِﻨﻬِﺪﻦ ﺷ]ﻓﹶﻤ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa
pada bulan itu." (Al Baqarah: 185).
Maka setiap muslim yang mukallaf dan mukim (tidak sedang
bepergian) pada bulan Ramadhan, wajib berpuasa baik waktu
siangnya lebih panjang atau lebih pendek.
Menurut pendapat ulama yang paling kuat, yang dijadikan
standar dalam permulaan puasa Ramadhan di setiap negara
adalah ru'yat hilal di tempat terbitnya, karena ulama sepakat
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sebagaimana telah diketahui bahwa munculnya hilal di setiap
tempat berbeda-beda. Rasulullah shallallahu alaiihi wasallam:

 ]ﺃﺧﺮﺟﻪ.(( ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮﺍ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎﹰ))ﺻﻮﻣﻮﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻭﺃﻓﻄﺮﻭﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻏﹸﻢ
.[ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Berpuasalah (awal bulan Ramadhan) jika kamu melihat hilal
dan berbukalah (akhir bulan Ramadhan) jika kamu melihatnya
dan apabila penglihatanmu terhalang awan (langit mendung)
genapkanlah bulan Sya’ban sampai tiga puluh hari” (H.R.
Bukhari dan Muslim)
b.
Orang yang akan berpuasa harus berniat pada malam
harinya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallau alaihi
wasallam:

.[ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ]ﻣﺘ.(( ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ،ﺎﺕ))ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴ
“Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, dan
amalan setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya” (H.R.
Bukhari dan Muslim).
Dan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiallahu anha, bahwa
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
 ]ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻔـﺼﺔ.((ﻟﻪ

))ﻣﻦ ﱂ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎﻡ
.[ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ

“Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar maka
puasanya tidak sah” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan
Nasa’I).
c.
Seseorang tidak boleh meninggalkan puasa
Ramadhan kecuali apabila ada uzur syar’i seperti sakit, musafir,
wanita yang sedang haid, nifas, hamil atau menyusui.
Allah Ta’ala berfirman:

: ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[ﺮﺎﻡٍ ﺃﹸﺧ ﺃﹶﻳﻦﺓﹲ ﻣﻔﹶﺮٍ ﻓﹶﻌِﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﺮِﻳﻀﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻣﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻨﻦ]ﻓﹶﻤ
.[١٨٤

“ Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari
yang lain." (Al Baqarah: 184).
Orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan terpaksa harus
makan dan minum obat-obatan diperbolehkan berbuka dan ia
wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya tersebut.
Demikian pula dengan wanita hamil dan menyusui boleh
berbuka apabila ia khawatir puasanya akan berdampak negatif
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bagi kesehatannya, dan mereka wajib mengqada puasanya
berdasarkan kesepakatan ulama, karena kedudukan mereka
seperti orang sakit yang khawatir akan kondisi kesehatannya.
Sedangkan wanita hamil dan menyusui yang khawatir dengan
berpuasa akan berdampak negatif bagi kesehatannya dan
kesehatan anaknya atau kesehatan anaknya saja boleh berbuka
dan mereka wajib mengqadha puasanya berdasarkan hadis
marfu’ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

(( ﻭﻋﻦ ﺍﳊﺒﻠﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿـﻊ،))ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
“Sesungguhnya Allah memberikan rukhsah (dispensasi)
mengqashar shalat bagi musafir dan rukhsah untuk tidak
berpuasa dan bagi wanita hamil dan menyusui”. (H.R. Nasa’I,
Ibnu Khuzaimah dan perawi lainnya).
Adapun laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia dan tidak
sanggup berpuasa boleh tidak berpuasa dan wajib membayar
fidyah berupa memberi makan satu orang miskin setiap
harinya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Atha
bahwa beliau mendengar Abdullah bin Abas radhiallahu
anhuma membaca ayat

.[١٨٤ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[ٍﻜِﲔ ﻣِﺴﺎﻡﺔﹲ ﻃﹶﻌﻳ ﻓِﺪﻪﻄِﻴﻘﹸﻮﻧ ﻳﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻋ] ﻭ
"Dan wajib bagi orang-orang yangberat menjalankannya(jika
mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu: memberi
makan seorang miskin." (Al Baqarah: 184).
kemudian Ibnu Abas berkata: ayat ini tidak dinasakh maknanya
bagi laki-laki dan wanita yang berusia lanjut dan tidak mampu
berpuasa (boleh berbuka) dan wajib memberi makan satu orang
miskin setiap harinya”. (H.R. Bukhari).
d.

Bermusafir merupakan salah satu uzur dibolehkannya
berbuka puasa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas
radhiallahu anhu:

 ]ﻣﺘﻔﻖ.(( ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺐ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻄﺮ ﻭﻻ ﺍﳌﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢr ))ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ
.[ﻋﻠﻴﻪ
"Kami pernah bermusafir dengan Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam, beliau tidak mencela orang yang berpuasa dan tidak
pula mencela orang yang berbuka." (Muttafaq Alaih).

45
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

RUKUN KELIMA
HAJI
1. Devinisi Haji
Secara etimologi: Sengaja menuju.
Dalam bahasa Arab ada ungkapan: ﻓـﻼﻥ

ﺣﺞ ﺇﻟﻴﻨﺎ

artinya

Si Fulan datang (menuju) kepada kita.
Secara terminologi: Sengaja menuju kota Mekah untuk
menunaikan ibadah (manasik haji) dengan cara, waktu
dan syarat-syarat tertentu.
2. Hukum Haji
Ulama sepakat bahwa menunaikan ibadah haji hukumnya
wajib bagi mereka yang mampu, sekali seumur hidup, ia
adalah salah satu Rukun Islam yang lima yang
merupakan landasan agama Islam.
Allah berfirman:

ِﻦ ﻋ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻏﹶﻨِﻲ ﻛﹶﻔﹶﺮﻦﻣﺒِﻴﻼﹰ ﻭﻪِ ﺳ ﺇِﻟﹶﻴﻄﹶﺎﻉﺘﻦِ ﺍﺳﻴﺖِ ﻣ ﺍﻟﺒﺎﺱِ ﺣِﺞﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻟِﻠﹶﻪِ ﻋ]ﻭ
.[٩٧ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[ﺎﻟﹶﻤِﲔﺍﻟﻌ
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah". (Ali Imran: 97).
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 ﻭﺇﻗﺎﻡ،ﺪﺍﹰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺃﻥﹼ ﳏﻤ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ:))ﺑﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
.[ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(( ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﻭﺣﺞ، ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ،ﻛﺎﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰ،ﻼﺓﺍﻟﺼ
"Islam didirikan di atas lima landasan: Bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan
Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di
bulan Ramadhan dan melakukan haji ke Baitullah".
(Muttafaq Alaih).
Ketika melakukan Haji Wada' Rasulullah bersabda:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣـﺴﻠﻢ.((ـﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺤﺠ))ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺞ
"Wahai manusia sesungguhnya Allah mewajibkan haji
atasmu maka lakukanlah". (H.R. Muslim).
3. Keutamaan Haji dan hikmah penyariatannya.
Banyak nas yang menyebutkan tentang keutamaan haji,
diantaranya firman Allah:
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 ٍﻖﻤِﻴ ﻋ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﹶﺞ ﻣِﻦﺄﹾﺗِﲔﺎﻣِﺮٍ ﻳﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺿﻋﺎﻻﹰ ﻭ ﺭِﺟﻮﻙﺄﹾﺗ ﻳﺎﺱِ ﺑِﺎﳊﹶﺞﺃﹶﺫﱢﻥﹾ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ]ﻭ
 ﻣِﻦﻢﻗﹶﻬﺯﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻣﺎﺕٍ ﻋﻠﹸﻮﻣﻌﺎﻡٍ ﻣ ﺍﷲِ ﻓِﻲ ﺃﹶﻳﻢﻭﺍ ﺍﺳﺬﹾﻛﹸﺮﻳ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﺎﻓِﻊﻨﻭﺍ ﻣﺪﺸﻬ
 & ﻟِﻴ
.[٢٨-٢٧ : ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ.[ِﺎﻡﻌﺔِ ﺍﻷَﻧﻬِﻴﻤﺑ
"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan
haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan
berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang
datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka
menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya
mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah
ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada
mereka berupa binatang ternak". (Al Hajj: 27-28).
Manfaat haji bagi kaum muslimin mencakup aspek duniawi dan
ukhrawi, berbagai bentuk ibadah ritual dilakukan di dalam haji
seperti thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah,
wukuf di Arafah, mabit di Mina dan Muzdalifah, melontar
Jumrah, menyembelih hewan kurban, mencukur rambut,
banyak menyebut nama Allah (berzikir) dengan tujuan
mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan diri di
hadapanNya dan mengharap ampunanNya. Oleh karena itu haji
merupakan ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa pelakunya
dan memasukannya ke surga.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata:
Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
bersabda:

 ]ﺭﻭﺍﻩ.(( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ ﻭﱂ ﻳﻔﺴﻖ ﺭﺟﻊ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻛﻴﻮﻡ ﻭﻟﺪﺗـﻪ ﺃﻣـﻪ))ﻣﻦ ﺣﺞ
.[ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
"Barangsiapa melakukan ibadah haji tanpa melakukan rafats
dan perbuatan fasik niscaya dosa-dosanya akan diampuni
(bersih dari dosa) seperti pada hari dia dilahirkan." (H.R.
Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, dia berkata:

: ﰒ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ.(( ))ﺇﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ: ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﻱr ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.[ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(( ﻣﱪﻭﺭ ))ﺣﺞ: ﰒ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ.(())ﺟﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
"Rasulullah ditanya tentang amalan apa yang paling afdal,
beliau bersabda: Beriman kepada Allah dan RasulNya. Beliau
ditanya kembali: Kemudian apa lagi? Beliau bersabda: Berjihad
di jalan Allah. Beliau ditanya kembali: Kemudian apa lagi?
Beliau bersabda: Haji yang mabrur." (Muttafaq Alaih).
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Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, dia berkata:
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

ﻤﺎ ﻳﻨﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﻜﲑ ﺧﺒﺚ ﺍﳊﺪﻳـﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﺈ))ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﳊﺞ

: ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣـﺬﻱ ﻭﻗـﺎﻝ.(( ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﺍﳌﱪﻭﺭﺓ ﺛﻮﺍﺏ ﺇﻻﹼ ﺍﳉﻨﺔ،ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﻀﺔ
.[ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
"Lakukanlah haji dan umrah secara berkesinambungan,
sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran dan
menghapus dosa-dosa sebagaimana ubupan tukang besi
menghilangkan karat besi, emas dan perak, dan haji mabrur itu
tidak ada balasan baginya selain surga." (H.R. Tirmizi, beliau
berkata: derajat hadis ini hasan sahih).
Diantara manfaat lain ibadah haji adalah bertemunya kaum
muslimin dari seluruh penjuru dunia di tempat yang paling dicintai
Allah, mereka saling kenal mengenal dan tolong menolong dalam
melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ucapan, zikir dan amalan
mereka sama. Ini semua merupakan traning bagi mereka agar
senantiasa bersatu dalam mempertahankan aqidah, melaksanakan
ibadah dan mencapai tujuan. Pertemuan ini menjadikan mereka
saling mengenal sebagai realisasi firman Allah:

 ﺍﷲﺪﻜﹸﻢ ﻋِﻨﻣﻓﹸﻮﺍ ﺇِﻥﱠ ﺃﹶﻛﹾﺮﺎﺭﻌﺎﺋِﻞﹶ ﻟِﺘﻗﹶﺒﻮﺑﺎﹰ ﻭﻌ ﺷﺎﻛﹸﻢﻠﹾﻨﻌﺟﺜﹶﻰ ﻭﺃﹸﻧ ﺫﹶﻛﹶﺮٍ ﻭﻦﺎﻛﹸﻢ ﻣﻠﹶﻘﹾﻨﺎ ﺧ ﺇِﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ]ﻳ
.[١٣ : ﺍﻵﻳﺔ،]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ.[ﺧﺒِﲑ ﻠِﻴﻢ ﺇِﻥﱠ ﺍﷲَ ﻋﻘﹶﺎﻛﹸﻢﺃﹶﺗ
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal
menganal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Al
Hujuraat : 13).
Syarat-syarat Wajib Haji
Ulama sepakat bahwa syarat wajib haji ada lima, yaitu:
- Beragama Islam
- Berakal (tidak gila)
- Baligh
- Merdeka (bukan hamba sahaya)
- Mampu mengerjakannya (secara materi, fisik dan aman
dalam perjalanan).
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Bagi wanita disyaratkan adanya mahram yang menemaninya
selama melakukan haji. Berdasarkan sabda Rasulullah shallalahu
alaihi wasallam:

 ]ﻣﺘﻔـﻖ.(())ﻻ ﳛﻞﹼ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﲑﺓ ﻳﻮﻡ ﺇﻻﹼ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺫﻭ ﳏـﺮﻡ
.[ﻋﻠﻴﻬﺎ
"Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan RasulNya tidak
boleh melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali
bersama mahramnya". (Muttafaq Alaih).
Ulama mengklasifikasikan syarat-syarat ini kepada tiga macam:
Pertama, syarat wajib dan sah, yaitu Islam dan berakal. Maka
ibadah haji tidak wajib atas orang kafir dan orang gila. Dan apabila
mereka lakukan maka hajinya tidak sah karena mereka adalah
orang-orang yang amal ibadahnya tidak diterima.
Kedua, syarat wajib dan ijza (memadai), yaitu baligh dan merdeka.
Artinya apabila seorang anak yang belum baligh atau hamba
sahaya melakukan haji, maka hajinya sah tetapi kewajiban haji
belum gugur (lepas) dari mereka.
Ketiga, syarat wajib saja, yaitu memiliki kemampuan. Apabila
seseorang yang tidak memiliki kemampuan, melakukan haji
dengan susah payah, tanpa membawa bekal atau tanpa
menunggang kendaraan maka hajinya sah.
B. Hukum Menghajikan Seseorang.
Ulama sepakat bahwa barangsiapa yang meninggal dunia sebelum
memenuhi syarat wajib haji maka tidak ada kewajiban baginya
melakukan haji. Dan barangsiapa meninggal dunia sementara ia
sudah memenuhi syarat wajib haji, apakah kewajiban hajinya
gugur atau tidak?
Yang benar Insya Allah, bahwa kewajiban hajinya tidak gugur dan
ahli warisnya yang harus menghajikannya dengan menggunakan
harta si mayit, baik si mayit tadi mewasiatkannya ataupun tidak.
Hukumnya wajib seperti halnya membayar hutang. Berdasarkan
hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abas radhiallahu anhuma:

 ))ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟـﻮ: ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝr  ﻓﺄﺗﻰ ﺃﺧﻮﻫﺎ ﺍﻟﻨﱯ،))ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻧﺬﺭﺕ ﺃﻥ ﲢﺞ ﻓﻤﺎﺗﺖ
.(( ))ﻓﺎﻗﻀﻮﺍ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺃﺣـﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓـﺎﺀ: ﻗﺎﻝ. ﻧﻌﻢ:ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺘﻚ ﺩﻳﻦ ﺃﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﻪ؟(( ﻗﺎﻝ
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
"Bahwasanya seorang perempuan bernazar akan menunaikan haji
kemudian dia meninggal, lalu datanglah saudaranya kepada
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perkara
ini, kemudian beliau bersabda: Jika saudarimu itu mempunyai
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hutang, apakah kamu akan membayarnya? Laki-laki itu berkata:
Ya. Rasulullah bersabda: Maka bayarlah hutangmu kepada Allah
sesungguhnya ia lebih berhak dibayar." (H.R. Nasa'i).
C. Apabila seseorang belum melaksanakan haji bolehkah ia
melakukan haji untuk orang lain?
Yang benar: Seseorang tidak boleh melakukan haji untuk orang
lain sebelum ia sendiri melaksanakannya. Berdasarkan sebuah
hadis masyhur:

، ﺃﺥ ﱄ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺐ ﱄ: ﻣﻦ ﺷﱪﻣﺔ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ، ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﱪﻣﺔ: ﲰﻊ ﺭﺟﻼﹰ ﻳﻘﻮﻝr ))ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
 ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﰒ ﺣـﺞ ))ﺣﺞ: ﻗﺎﻝ. ﻻ: ﺣﺠﺠﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ؟ ﻗﺎﻝ:ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
.((ﻋﻦ ﺷﱪﻣﺔ
"Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendengar
seorang laki-laki berkata: Labbaika atas nama Subrumah,
Rasulullah bersabda: Siapa Subrumah itu? Dia berkata: Saudaraku
( kerabatku ). Rasulullah bersabda: Apakah kamu telah
melaksanakan haji untuk dirimu sendiri? Laki-laki itu berkata:
Belum. Rasulullah bersabda: Lakukanlah haji untuk dirimu sendiri
setelah itu lakukanlah untuk Subrumah." (H.R. Ahmad, Abu Daud,
Ibnu Majah dan Baihaqi, dan disahihkan oleh Baihaqi).
Dan dibolehkan melakukan haji untuk orang yang lemah (sudah
tua dan tidak mampu malakukan haji), berdasakan hadis yang
diriwayatkan dari Fadhl bin Abbas radhiallahu anhuma:

 ﺃﺩﻛـﺮﺕ ﺃﰊ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﰲ ﺍﳊـﺞ:))ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﺜﻌﻢ ﻗﺎﻟﺖ
]ﻣﺘﻔﹼـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ.((ﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺠ.ﻧﻌﻢ: ﻋﻨﻪ؟ﻗﺎﻝﺷﻴﺨﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﺃﻓﺄﺣﺞ
.[ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ
"Bahwasanya seorang perempuan dari Khats'am berkata: Ya
Rasulullah diantara hal yang diwajibkan Allah atas hambanya
adalah melaksanakan haji, Ayahku adalah seorang yang sudah
sangat tua, dia tidak kuat menunggang kendaraan, bolehkah saya
melaksanakan haji untuknya? Rasulullah bersabda: Ya." Hal itu
terjadi ketika Haji Wada. (Muttafaq Alaih, dengan lafaz hadis
berdasarkan riwayat Bukhari).
Apakah haji merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan
atau boleh ditunda pelaksanaannya?
Pendapat ulama yang benar Insya Allah, bahwa apabila syaratsyarat wajib haji telah terpenuhi maka ia harus segera
dilaksanakan, berdasarkan keumuman firman Allah:
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: ﻣﻦ ﺍﻵﻳـﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[ﻼﹰﺒِﻴﻪِ ﺳ ﺇِﻟﹶﻴﻄﹶﺎﻉﺘﻦِ ﺍﺳﺖِ ﻣﻴ ﺍﻟﺒﺎﺱِ ﺣِﺞﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻟِﻠﹶﻪِ ﻋ]ﻭ
.[٩٧

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia tehadap Allah,
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah." (Ali Imran : 97)
Dan firmanNya:
.[١٩٦ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ِﺓﹶ ﻟِﻠﹶﻪﺮﻤ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍ ﺍﳊﹶﺞﺃﹶﺗِﻤ]ﻭ
"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah" (Al
Baqarah : 196).
Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiallahu anhuma
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑـﻮ ﺩﺍﻭﺩ.(( ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ،))ﺗﻌﺠﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﺞ
.[ﺤﻪﻭﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤ
"Bersegeralah kamu melaksanakan haji yang wajib, karena siapa
pun diantara kamu tidak tahu apa yang akan menimpanya." (H.R.
Abu Daud, Ahmad dan Hakim, dan disahihkan oleh Hakim).
RUKUN-RUKUN HAJI
Rukun haji ada empat:
a. Berniat Ihram
b. Wukuf di Arafah
c. Tawaf Ziarah
d. Sa'i antara Safa dan Marwah
Haji tidak akan sah kecuali dengan melaksanakan rukun-rukun tersebut.
Rukun Pertama: Berniat Ihram.
Artinya berniat mulai melakukan rangkaian manasik.
Miqat-miqat Ihram.
Miqat-miqat ihram terbagi dua : miqat zamani dan miqat makani.
- Miqat zamani, yaitu bulan-bulan yang sah padanya berihram untuk
haji, sebagaimana difirmankan Allah:

.[١٩٧ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﺎﺕﻠﹸﻮﻣﻌ ﻣﺮﻬ ﺃﹶﺷ]ﺍﳊﹶﺞ
"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (Al Baqarah :
197).
Bulah-bulan tersebut adalah: Syawal, Zul Qa'dah dan sepuluh hari
pertama di bulan Zul Hijjah.
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- Miqat makani, yaitu tempat-tempat di mana jemaah haji memulai
berniat ihram.
Pertama: Zul Hulaifah, sekarang dikenal dengan 'Bir Ali' yaitu
miqat penduduk Madinah. Jaraknya dari kota Mekkah 326 km (224
mil).
Kedua: Juhfah, yaitu sebuah perkampungan yang berjarak 10 mil
dari Laut Merah dan 180 km (120 mil) dari Mekkah. Ia merupakan
miqat penduduk Mesir, Syam, Maroko, Spanyol, Roma dan Takrur.
Sekarang, mereka berihram dari Rabigh, karena tempat ini tidak
jauh dari Juhfah.
Ketiga: Yalamlam, sekarang dikenal dengan Sa'diyah, yaitu sebuah
tempat di pegunungan Tuhamah, berjarak 72 km (48mil) dari
Mekkah. Ia merupkaan miqat penduduk Yaman, Indonesia, India
dan Cina.
Keempat: Qarnul Manazil yang sekarang dikenal dengan as Sailul
Kabir, berjarak 72 km (48 mil) dari Mekkah. Ia merupakan miqat
penduduk Nejed dan Thaif.
Kelima: Dzatu 'Irq, sekarang dikenal dengan ad Dharibah,
dinamakan demikian karena disana terdapat 'irq yaitu bukit kecil,
jaraknya dari Mekkah 72 km (48mil). Ia merupakan miqat
penduduk Masyriqa, Irak dan Iran.
Miqat-miqat ini merupakan batasan tempat yang tidak boleh
dilalui oleh orang yang hendak melakukan haji atau umrah kecuali
dengan niat ihram.
Rasulullah telah menjelaskan miqat-miqat ini sebagaimana
diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, beliau berkata:

، ﻭﻷﻫﻞ ﳒﺪ ﻗﺮﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ، ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﳉﺤﻔﺔ، ﻷﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔr ))ﻭﻗﹼﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻭﻣﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻫﻦ ﳍﻦ ﻭﳌﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﳑﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳊﺞ،ﻭﻷﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻠﻴﻤﻠﻢ
.[ ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(( ﺣﱴ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﹼﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﹼﺔ،ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺄ
"Rasulullah telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah "Zul
Hulaifah", bagi penduduk Syam "al Juhfah", bagi penduduk Nejed
"Qarnul Manazil" dan bagi penduduk Yaman "Yalamlam", miqatmiqat itu untuk daerah-daerah tersebut dan juga untuk siapa saja
yang melewatinya dan berniat mengerjakan haji atau umrah,
barangsiapa yang bertempat tinggal dalam wilayah miqat maka
mereka berihram dari tempat tinggalnya sendiri. Bahkan penduduk
Mekkah mereka berihram dari dalam kota Mekkah." (Muttafaq
Alaih)
Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiallahu anhu:

.(())ﻣﻬﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻋﺮﻕ
"Miqat penduduk Irak adalah Dzatu 'Irq."
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Barangsiapa yang dalam perjalanannya tidak melewati salah satu miqat
tersebut maka dia boleh berihram dari tempat yang paling dekat dari
miqat-miqat tersebut, demikian juga bagi mereka yang mengendarai
pesawat terbang maka dia berihram dari dalam pesawat ketika melintasi
salah satu miqat tersebut dan tidak boleh menundanya sampai pesawat
mendarat di airport Jeddah sebagaimana dilakukan sebagian jemaah haji,
karena Jeddah bukan miqat,l kecuali bagi penduduk kota ini dan bagi
mereka yang berniat melakukan haji atau umrah dari tempat ini. Apabila
selain mereka berihram dari tempat ini berarti ia telah meninggalkan
salah satu wajib haji yaitu "berihram dari miqat' dan wajib baginya
membayar fidyah.
Demikian pula barangsiapa melewati salah satu miqat tersebut tanpa
berniat ihram di dalamnya maka ia harus kembali ke miqatnya untuk
berihram, barangsiapa tidak kembali berarti ia berihram bukan dari
miqatnya, maka ia wajib menyembelih seekor kambing atau...dan
membagikannya kepada orang-orang miskin di sekitar tanah suci
(Mekkah) dan ia tidak boleh makan daging tersebut sedikitpun.
Tata Cara berihram:
Sebelum berihram disunatkan mandi, mencukur bulu-bulu di badan,
memakai wangi-wangian di badan, bagi laki-laki hanya boleh
mengenakan dua helai kain ihram, berwarna putih dan tidak boleh
mengenakan pakaian berjahit.
Yang terkuat dari pendapat ulama bahwa tidak ada salat sunat khusus
untuk berihram, namun apabila bertepatan dengan salah satu salat lima
waktu maka niat ihram dimulai setelah salat. Karena Nabi shallallahu
alaihi wasallam berniat ihram setelah melakukan salat kemudian beliau
memilih salah satu diantara tiga bentuk manasik, yaitu: Tamattu', Qiran
dan Ifrad.
Tamattu adalah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji kemudian
bertahallul, dan kembali berihram untuk haji pada bulan haji.
Qiran adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, atau
berihram untuk umrah saja kemudian memasukkan niat haji dalam umrah
sebelum memulai melakukan thawaf untuk umrah, maka untuk haji Qiran
boleh berniat haji dan umrah dari miqat atau berniat haji sebelum
melakukan thawaf umrah, lalu melakukan thawaf dan sa'i untuk haji dan
umrah secara bersamaan.
Ifrad adalah berihram untuk haji saja dan tetap dalam keadaan ihram
sampai selesai melakukan rangkaian manasik.
Bagi jemaah haji Tamattu' dan Qiran yang bukan penduduk Mekkah
diwajibkan membayar dam.
Ulama berselisih pendapat tentang bentuk haji yang paling afdal,
sebagian ulama besar mengatakan bahwa haji Tamattu' adalah yang
paling afdal.
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Setelah berniat ihram dan menetapkan salah satu bentuk manasik ini,
disyariatkan membaca talbiah:

.(( ﺇﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻚ ﻭﺍﳌﻠﻚ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻚ،ﻴﻚﻴﻚ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻚ ﻟﺒ ﻟﺒ،ﻴﻚﻴﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒ))ﻟﺒ
"Aku sambut panggilanMu ya Allah, aku sambut panggilanMu, aku
sambut panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku sambut panggilanMu,
sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikMu, begitu juga
kekuasaan, tiada sekutu bagiMu."
Bagi jemaah haji hendaklah memperbanyak bacaan talbiah ini dan bagi
laki-laki disunatkan mengeraskan suaranya.
Larangan-larangan Ihram
Yaitu segala sesuatu yang harus dihindari jemaah haji selama ia dalam
keadaan ihram. Ada sembilan larangan ihram, yaitu:
Pertama: Mencabut, memotong atau mencukur rambut (bulu) dari badan,
berdasarkan firman Allah:

.[١٩٦ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﺤِﻠﱠﻪ ﻣﻱﻠﹸﻎﹶ ﺍﳍﹶﺪﺒﻰ ﻳﺘﻜﹸﻢ ﺣﻭﺳﺅﻠِﻘﹸﻮﺍ ﺭﺤﻻﹶ ﺗ]ﻭ
"Dan janganlah kamu mencukur kepalamu : sebelum kurban sampai di
tempat penyembelihannya." (Al Baqarah : 196).
Kedua: Memotong kuku, karena dengan demikian berarti dia bersenangsenang dalam ihramnya, sama halnya dengan mencukur rambut.
Memotong kuku dan menghilangkan rambut di badan hanya boleh
dilakukan bila ada uzur.
Ketiga: Menutup kepala (bagi laki-laki), berdasarkan larangan Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sedang ihram memakai
'imamah (sorban yang diikatkan di kepala), dan sabda beliau tentang
seorang laki-laki yang sedang ihram yang terhempas dari untanya
sehingga lehernya patah dan meninggal dunia:

 ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒـﺎﺱ.((ﻴﺎﹰﺮﻭﺍ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻠﺒ))ﻻ ﲣﻤ
.[ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
"Jangan kamu tutup kepalanya karena sesungguhnya ia akan
dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiah." (H.R.
Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma).
Ibnu Umar berkata:

))ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﺟﻬﻬﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ
"Ihram laki-laki itu pada kepalanya dan ihram wanita itu pada
wajahnya." (H.R. Baihaqi dengan sanad yang jayyid).
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Keempat: Memakai pakaian berjahit dan sepatu (yang menutup mata
kaki) bagi laki-laki. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah
bin Umar radhiallahu anhuma, dia berkata:

 ))ﻻ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﶈﺮﻡ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﺎﻣـﺔ ﻭﻻ ﺍﻟـﱪﺍﻧﺲ ﻭﻻ: ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺲ ﺍﶈﺮﻡ؟ ﻗﺎﻝ:r ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻭﻻ ﺍﳋﻔﹼﲔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻻ ﳚﺪ ﻧﻌﻠﲔ ﻓﻠﻴﻘﻄﻌﻬﻤﺎ ﺣـﱴ ﻳﻜﻮﻧـﺎ،ﻪ ﻭﺭﺱ ﻭﻻ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﻻ ﺛﻮﺑﺎﹰ ﻣﺴ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.((ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﲔ
Rasulullah shallalahu alaihi wasallam pernah ditanya: "Apa yang
seharusnya dipakai oleh orang yang berihram? Beliau bersabda: Seorang
yang sedang berihram tidak boleh mengenakan baju, sorban, mantel yang
bertutup kepala, celana, pakaian yang dicelup waras atau za'faran, sepatu
yang menutup mata kaki (khuf), kecuali jika ia tidak mendapatkan sandal
maka ia boleh mengenakan khuf dengan syarat ia harus memotongnya
sampai mata kaki." (H.R. Bukhari dan Muslim).
Kelima: Memakai wangi-wangian, karena dalam
diriwayatkan dari Sofwan bin Ya'la bin Umayyah:

hadis

yang

 ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ.(( ﺃﻣﺮ ﺭﺟﻼﹰ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻐـﺴﻞ ﺍﻟﻄﻴـﺐr ))ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
.[ﻭﻣﺴﻠﻢ
"Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki agar mencuci minyak wangi
dari pakaian ihramnya." (H.R. Buhkari dan Muslim).
Dan sabda beliau shallalahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki
yang sedang ihram yang terhempas dari untanya sehingga lehernya patah
dan meninggal dunia:
.((ﺑﻄﻴﺐ

ﻮﻩ ))ﻭﻻ ﲤﺴ: ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ[ ﻭﳌﺴﻠﻢ.((...))ﻻ ﲢﻨﻄﻮﻩ

"Jangan kamu lumuri badannya dengan wangi-wangian..." (H.R. Bukhari
dan Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma). Dan
lafaz hadis yang diriwayatkan Muslim: "Jangan kamu beri badannya
wangi-wangian."
Maka berdasarkan hadis Ibnu Umar diatas, seorang yang sedang berihram
tidak boleh memakai wangi-wangian di badannya atau pakaiannya.
Keenam: Membunuh binatang buruan darat.
Allah berfirman:

.[٩٥ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ.[ﻡﺮﻢ ﺣﺘﺃﹶﻧ ﻭﺪﻴﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻘﹾﺘﻮﺍ ﻻ ﺗﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang
buruan, ketika kamu sedang ihram." (Al Maidah : 95).
Demikian pula memburunya meskipun tidak sampai membunuh atau
melukainya. Allah berfirman:
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.[٩٦ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ.[ﻣﺎﹰﺮ ﺣﻢﺘﻣﺎ ﺩ ﻣﺮ ﺍﻟﺒﺪﻴﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺻ ﻋﻡﺮﺣﻭ
"Dan diharamkan atasmu memburu binatang buruan darat, selama kamu
dalam keadaan ihram." (Al Maidah : 96).
Ketujuh: Melakukan akad nikah. Maka orang yang sedang ihram tidak
boleh menikah atau menikahkan orang lain baik sebagai wali atau wakil.
Berdasarkan hadis marfu' yang diriwayatkan dari Utsman radhiallahu
anhu:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.(( ﻭﻻ ﳜﻄﺐﻨﻜِﺢﻨﻜﺢ ﺍﶈﺮﻡ ﻭﻻ ﻳ))ﻻ ﻳ
"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, menikahkan atau
meminang." (H.R. Muslim).
Kedelapan: Berjima' (berhubungan suami-istri).
Allah berfirman:

.[١٩٧ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﻓﹶﺚﹶ ﻓﹶﻼﹶ ﺭ ﺍﳊﹶﺞ ﻓِﻴﻬِﻦﺽ ﻓﹶﺮﻦ]ﻓﹶﻤ
"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan
mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats" Al Baqarah : 197). Ibnu
Abbas radhiallahu anhuma berkata: rafats artinya berjima', sebagaimana
firman Allah:

.[١٨٧ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﺎﺋِﻜﹸﻢﻓﹶﺚﹸ ﺇِﻟﹶﻰ ﻧِﺴﺎﻡِ ﺍﻟﺮﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻴ]ﺃﹸﺣِﻞﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ
"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan
istri-isri kamu." (Al Baqarah : 187).
Kesembilan: Melakukan hal-hal yang membangkitkan nafsu birahi
seperti mencium, menyentuh atau memandang dengan syahwat karena
hal itu menjurus kepada jima'.
Larangan-larangan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita, hanya saja ada
beberapa larangan yang dikhususkan bagi wanita. Ihram wanita adalah
pada wajahnya, maka ia tidak boleh memakai burqa' (penutup muka yang
dijahit/menyatu dengan abaya) , cadar atau sejenisnya demikian pula
sarung tangan.
Berdasarkan hadis marfu' yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu
anhuma, diantara isi hadis tersebut adalah:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(())ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﶈﺮﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻠﺒﺲ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ
"Dan wanita yang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai cadar dan
kedua sarung tangan." (H.R. Bukhari).
Ibnu Umar radhiallahu anhuma berkata:

.[ﺪ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴ.(())ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻭﺟﻬﻬﺎ
"Ihram wanita adalah pada wajahnya." (H.R. Baihaqi dengan sanad yang

56
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

jayyid).
Dan hadis yang diriwayakan dari Aisyah radhiallahu anha, beliau berkata:

ﺎ ﻣـﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺎﺫﻭﺍ ﺑﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ ﺇﺣﺪﺍﻧﺎ ﺟﻠﺒﺎ، ﳏﺮﻣﺎﺕr ﻭﻥ ﺑﻨﺎ ﻭﳓﻦ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ))ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﳝﺮ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﲪﺪ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ.(( ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨﺎﻩ،ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ
"Sekelompok kafilah melewati kami, sedangkan kami bersama
Rasulullah dalam keadaan ihram, ketika berpapasan dengan kami, salah
seorang diantara kami menutupkan jilbabnya ke mukanya, dan setelah
mereka berlalu ia kembali membukanya." (H.R. Abu Daud dengan sanad
yang hasan)' .
Seperti halnya laki-laki, wanita tidak boleh menghilangkan rambut di
badan, memotong kuku, membunuh hewan buruan darat dan yang lainnya
berdasarkan keumuman dalil-dalil diatas, kecuali mengenakan pakaian
berjahit, memakai sepatu yang menutup mata kaki dan menutup kepala
(bagi wanita tidak ada larangan).
Rukun Kedua: Wukuf di Arafah.
Rasulullah shallalahu alaihi wasallam bersabda:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ.(( ﻋﺮﻓﺔ))ﺍﳊﺞ
"Haji itu adalah wukuf di Arafah." (H.R. Ahmad dan Ashabus Sunan
(Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah).
Rukun Ketiga: Thawaf Ifadhah.
Allah berfirman:

.[٢٩ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ.[ِﺘِﻴﻖﺖِ ﺍﻟﻌﻴﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﺒﻄﱠﻮﻟﹾﻴ]ﻭ
"Dan hendaklah mereka tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."
(Al Hajj : 29).
Rukun Keempat: Sa'i.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.(( ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ،))ﺍﺳﻌﻮﺍ
"Lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atasmu."
(H.R. Ahmad dan Baihaqi).
WAJIB-WAJIB HAJI
Wajib haji ada tujuh, yaitu:
1. Berihram dari miqat.
2. Wukuf di Arafah sampai terbenam matahari bagi yang wukuf di
siang hari.
3. Mabit di Muzdalifah.
4. Mabit di Mina pada setiap malam hari-hari Tasyriq.
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5. Melontar jumrah.
6. Mencukur rambut sampai habis atau memotongnya.
7. Thawaf Wada'.
Tata Cara Menunaikan Ibadah Haji
a. Bagi yang hendak melaksanakan haji disunatkan mandi seperti
mandi junub lalu memakai wangi-wangian di badannya termasuk
rambut dan jenggot setelah itu mengenakan dua helai kain ihram
bersih berwarna putih, adapun wanita boleh mengenakan pakaian
apa saja dengan syarat menutup aurat dan tidak bersolek.
b. Ketika sampai di miqat hendaklah shalat wajib dahulu jika
memang bertepatan dengan salat lima waktu, kemudian berniat
ihram, apabila tidak bertepatan dengan salat lima waktu lakukanlah
salat dua rakaat dengan niat sunat wudu' dan bukan sunat ihram,
karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa untuk ihram ada
salat khusus.
c. Selesai melasanakan salat, mulailah berniat memasuki rangkaian
manasik. Bagi yang memilih haji Tamattu' hendaklah
mengucapkan:

(())ﻟﺒﻴﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻤﺮﺓﹰ
"Aku sambut panggilanMu ya Allah untuk melaksanakan umrah."
Bagi yang memilih haji Ifrad hendaklah mengucapkan:

(())ﻟﺒﻴﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺎﹰ
"Aku sambut panggilanMu ya Allah untuk melaksanakan haji."
Bagi yang memilih haji Qiran hendaklah mengucapkan:

(())ﻟﺒﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺎﹰ ﰲ ﻋﻤﺮﺓ
"Aku sambut panggilanMu ya Allah untuk melaksanakan haji
berikut umrah."
Dalam pengucapannya bagi laki-laki disunatkan mengeraskan
suaranya, sedangkan wanita cukup dengan suara pelan. Setelah itu
disunatkan memperbanyak bacaan talbiah.
d. Setibanya di kota Mekkah, mulailah dengan melakukan tawaf di
Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di
sebelah kiri , jika mencium atau menyentuh Hajar Aswad
memungkinkan, lakukanlah, jika tidak cukup dengan memberi
isyarat kepadanya dengan tangan kanan, sambil mengucapkan:

(())ﺍﻟﻠﻬﻢ ﳝﺎﻧﺎﹰ ﺑﻚ ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﺎﹰ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﺑﻌﻬﺪﻙ ﻭﺇﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ﻟﺴﻨﺔ ﻧﺒﻴﻚ
"Ya Allah karena iman kepadaMu, membenarkan KitabMu,
menunaikan janjiku kepadaMu dan mengikuti sunnah NabiMu
shallallahu alaihi wasallam."
Kemudian lakukan tawaf sebanyak tujuh putaran, ketika melewati
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Rukun Yamani disunatkan menyentuhnya dengan tangan kanan
(apabila memungkinkan) dan tidak perlu menciumnya.
Diantara sunat tawaf adalah ar raml bagi laki-laki pada tiga
putaran pertama tawaf qudum yaitu berlari-lari kecil atau mempercepat
jalan dengan langkah pendek, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari
Ibnu Umar:

.((ﺐ ﺛﻼﺛﺎﹰ ﻭﻣﺸﻰ ﺃﺭﺑﻌﺎﹰﻝ ﺧ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻑ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺍﻷﻭr ))ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
"Apabila melakukan tawaf Qudum, Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa
sebanyak empat putaran." (Muttafaq Alaih).
Diantara sunat tawaf yang lain adalah al idhthiba' yaitu
menjadikan bagian kanan selendang ihram di bawah ketiak kanan,
sedangkan yang kiri menutupi pundak sebelah kiri, berdasarkan hadis
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma:

.(( ﻫﻮ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺭﻣﻠﻮﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻮﺍﻁr ))ﺍﺿﻄﺒﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
"Rasulullah dan para sahabat beridhthiba' dan berlari-lari kecil
sebanyak tiga putaran."
Idhthiba' disunahkan ketika tawaf saja, sedangkan diluar itu tidak
ada tuntunannya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
Selama tawaf bacalah do'a atau zikir apa saja yang disyariatkan
semampunya dengan khusyu, dan ketika berada di antara Rukun Yamani
dan Hajar Aswad disunatkan membaca:

: ﺍﻵﻳـﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘـﺮﺓ.[ِﺎﺭ ﺍﻟﻨﺬﹶﺍﺏﺎ ﻋﻗِﻨﺔﹰ ﻭﻨﺴﺓِ ﺣﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮﺔﹰ ﻭﻨﺴﺎ ﺣﻴﻧﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﺎ ﺁﺗِﻨﻨﺑ]ﺭ
.[٢٠١
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat dan peliharalah kami dari api neraka." (Al Baqarah : 201).
Adapun membaca do'a tertentu pada setiap putaran tidak ada contohnya
dari Rasulullah shallalahu alaihi wasallam dan itu termasuk bid'ah.
Tawaf ada tiga macam: Tawaf Ifadhah, Tawaf Wada' dan Tawaf
Qudum. Menurut pendapat yang kuat yang pertama adalah rukun, yang
kedua sunat dan yang ketiga wajib.
e. Setelah menyelesaikan tawaf, lakukanlah salat sunat dua rakaat di
belakang maqam Ibrahim, meskipun jaraknya sedikit jauh tidak ada
masalah. Pada rakaat pertama disunatkan membaca surat Al
Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al Ikhlash, dan
disunatkan tidak memperpanjang bacaan salatnya.
f. Kemudian lakukanlah sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh
kali putaran, bermula dari bukit Safa dan berakhir di bukit
Marwah. Ketika mendekati bukit Safa disunatkan membaca:

ـﻦﻣﺎ ﻭ ﺑِﻬِﻤﻑﻄﱠﻮﻠﹶﻴﻪِ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻋﺎﺝﻨ ﻓﹶﻼﹶ ﺟﺮﻤﺘ ﺃﹶﻭِ ﺍﻋﺖﻴ ﺍﻟﺒﺞ ﺣﻦﺎﺋِﺮِ ﺍﷲِ ﻓﹶﻤﻌ ﺷﺓﹶ ﻣِﻦﻭﺍﳌﹶﺮﻔﹶﺎ ﻭ]ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺼ
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.[١٥٨ : ﺍﻵﻳﺔ، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[ﻠِﻴﻢ ﻋﺎﻛِﺮﺮﺍﹰ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﷲَ ﺷﻴ ﺧﻉﻄﹶﻮﺗ
"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah.
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah,
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan
barangsiapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati,
maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukri kebaikan lagi Maha
Mengetahui." (Al Baqarah : 158).
Kemudian naiklah ke bukit Shafa dan menghadaplah ke Ka'bah,
dengan mengangkat kedua tangan bacalah:

 ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﳛﻴﻲ ﻭﳝﻴﺖ ﻭﻫﻮ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،))ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
.(( ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﳒﺰ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻫﺰﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ
"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada
tuhan yang hak disembah selain Allah, Yang Maha Esa tiada sekutu
bagiNya, milikNya lah segala kerajaan
dan pujian, Yang
menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Berkehendak atas segala
sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, Menepati
janjiNya, Menolong hambaNya dan Menghancurkan pasukan Ahzab
tanpa pertolongan siapapun." Setelah itu berdoalah sesuka anda untuk
kebaikan di dunia dan akhirat, disunatkan setiap do'a dibaca tiga kali.
Kemudian turunlah dari bukit Safa menuju bukit Marwah, ketika
berada diantara dua tanda hijau bagi laki-laki disunatkan mempercepat
langkahnya jika memungkinkan, dengan tanpa menyakiti jemaah lain.
Apabila tiba di bukit Marwah naiklah dan menghadaplah ke Ka'bah,
dengan mengangkat kedua tangan bacalah seperti yang anda baca di bukit
Shafa.
Ketika sa'i boleh membaca do'a:
.((ﺍﻷﻛﺮﻡ

ﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻷﻋﺰ ﺍﻏﻔﺮ ﻭﺍﺭﺣﻢ ﺇﻧ))ﺭﺏ

"Ya Tuhanku ampunilah dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau
Maha Perkasa lagi Maha Mulia." Karena hadis yang diriwayatkan dari
Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiallahu anhum menetapkan hal itu.
Disunatkan melakukan sa'i dalam keadaan suci dari hadas, kalaupun
tidak, tidak ada masalah, demikian pula wanita haid boleh melakukan sa'i,
karena suci dari hadas tidak disyaratkan dalam sai'.
g. Selesai melaksanakan sa'i, bagi jemaah haji Tamattu
memendekkan/mencukur rata rambutnya, bagi wanita cukup
memotong ujung rambutnya (kira-kira seruas jari). Adapun jemaah
haji Qiran dan Ifrad tetap dalam keadaan ihram sampai bertahallul
di hari Idul Adha yaitu setelah melempar jumrah Aqabah.
h. Di pagi hari (waktu dhuha) tanggal 8 Zul Hijjah yaitu hari
Tarwiyah jemaah Haji Tamattu' dan penduduk Mekkah yang
hendak melaksanakn haji mulai berihram dari kediamannya
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masing-masing, dan melakukan hal-hal yang layaknya dilakukan
orang yang berihram seperti mandi, memakai wangi-wangian dan
sebagainya. Tidak disyariatkan bagi mereka pergi ke Mesjidil
Haram untuk berihram di sana, karena sepengetahuan kami hal itu
tidak pernah dicontohkan Rasulullah shallalahu alaihi wasallam
dan para sahabat radhiallahu anhum. Dalam hadis yang
diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma:
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda
kepada mereka (jemaah haji tamattu):

.((...))ﺃﻗﻴﻤﻮﺍ ﺣﻼﻻﹰ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺔ ﻓﺄﻫﻠﹼﻮﺍ ﺑﺎﳊﺞ
"Lakukanlah apa yang dihalalkan bagimu hingga apabila datang hari
Tarwiyah berihramlah untuk haji." (H.R. Bukhari dan Muslim).
Dan juga dari Jabir radhiallahu anhu, beliau berkata:

. ﳌﺎ ﺃﻫﻠﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﺮﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﲎ ﻓﺄﻫﻠﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻄﺢr ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
"Ketika kami hendak berihram, Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam memerintahkan agar kami mulai berihram ketika akan
menuju Mina, maka kamipun berihram dari Abthah."
Dan ketika berniat ihram jemaah haji Tamattu' mengucapkan :
ﻟﺒﻴﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺎﹰ
"Aku sambut panggilanMu ya Allah untuk melaksanakan haji."
i. Pada hari Tarwiyah ini disunatkan menuju Mina kemudian
melaksanakn salat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di sana
dengan mengqasar salat yang empat rakaat tanpa menjamaknya,
dan disunatkan pula mabit di Mina pada malam tanggal 9 Dzul
Hijjah. Berdasarkan hadis Jabir dalam sahih Muslim.
j. Setelah terbit matahari tanggal 9 Dzul Hijjah, para jemaah haji
berangkat menuju Arafah, apabila memungkinkan disunatkan
singgah di Namirah sebagaimana dicontohkan Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam, jika tidak, langsung menuju Arafah
pun tidak mengapa. Setelah matahari tergelincir, laksanakan shalat
Dzuhur dan Asar dengan mengqasar dan menjamaknya. Kemudian
langsung menuju padang Arafah untuk melakukan wukuf. Lebih
afdal jika wukuf dengan menghadap Jabal Rahmah sekaligus
menghadap Ka'bah (posisi Jabal Rahmah berada di tengah). Jika
tidak memungkinkan cukup menghadap Ka'bah saja. Disunatkan
benar-benar mengkonsentrasikan diri dalam zikir, berdo'a kepada
Allah, merendahkan diri di hadapanNya serta membaca Al Quran
sambil mengangkat kedua tangan. Berdasarkan hadis yang
diriwayatkan dari Usamah radhiallahu anhu, beliau berkata:

 ﺑﻌﺮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻤﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﺴﻘﻂ ﺧﻄﺎﻣﻬﺎ ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﺧﻄﺎﻣﻬـﺎr ))ﻛﻨﺖ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻟﻨﱯ
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.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.((ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﺭﺍﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﺍﻷﺧﺮﻯ
"Sewaktu di Arafah, aku berada di belakang Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam, beliau berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya,
kemudian untanya mendekatinya dan tali kekangnya jatuh, lalu beliau
ambil tali itu dengan sebelah tangannya sedangkan tangannya yang
lain tetap dalam keadaan terangkat." (H.R. Nasa'i).
Dalam Sahih Muslim diriwayatkan:
.(())ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﻭﺍﻗﻔﺎﹰ ﻳﺪﻋﻮ ﺣﱴ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ

"Beliau tetap dalam keadaan berdiri sambil berdo'a sampai
matahari terbenam dan hilang warna kuning (dari ufuk barat) ."
Do'a di hari Arafah adalah sebaik-baik do'a. Nabi shallalahu alaihi
wasallam bersabda:

 ))ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ:ﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲﺒﻴ ﻭﺧﲑ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨ،))ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺩﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.((ﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ
"Sebaik-baik do'a adalah do'a di hari Arafah dan sebaik-baik
kalimat yang dibaca olehku dan para nabi sebelumku adalah: Tiada
tuhan yang kah disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagiNya, milikNyalah segala kekuasaan dan pujian dan Dia
Maha Kuasa atas segala sesuatu." (H.R. Muslim).
Bagi yang melakukan wukuf di Arafah hendaklah menampakkan
kefakiran, rasa butuh dan penyesalannya di hadapan Allah dan
tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini,
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

ـﻢ  ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺪﻧﻮ ﰒ ﻳﺒﺎﻫﻲ،))ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻖ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.(( ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻫﺆﻻﺀ؟: ﻓﻴﻘﻮﻝ،ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ
"Tidak ada satu hari pun yang padanya Allah lebih banyak
membebaskan hamba-hambaNya dari Neraka selain hari Arafah.
Sesungguhnya pada hari itu Dia mendekat dan membanggakan
mereka (orang-orang yang sedang wukuf di Arafah) di hadapan
para malaikat seraya berfirman: Apa yang mereka inginkan?" (H.R.
Muslim).
Wukuf di Arafah merupakan rukun haji, sedangkan yang wajib
adalah wukuf sampai terbenam matahari . Setiap jemaah haji harus
mengetahui secara pasti batas-batas kawasan padang Arafah,
karena tidak sedikit jemaah haji yang meremehkan masalah ini,
mereka wukuf di luar kawasan Arafah dengan demikian sama
halnya mereka tidak melaksanakan haji.
k. Setelah matahari terbenam para jemaah haji disunatkan
meninggalkan Arafah menuju Muzdaliah dengan tenang,
berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:
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.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.(())ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
"Wahai manusia hendaklah kalian tenang, hendaklah kalian
tenang." (H.R. Muslim).
Sesampainya di Muzdalifah lakukan salat Magrib tiga rakaat dan
salat Isya dua rakaat dengan niat jamak ta'khir. Disunatkan bagi
jemaah haji tidak melakukan dua salat ini selain di Muzdalifah
seperti dicontohkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kecuali
jika dikhawatirkan waktu salat akan habis maka boleh
melakukannya di mana saja.
Kemudian bermalam di Muzdalifah tanpa menyibukkan diri
dengan salat atau yang lainnya karena Rasulullah shalallahu alaihi
wasallam tidak melakukan hal itu, sebagaimana diriwayatkan
Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu:

ﺢ ﺑﻴﻨـﻬﻤﺎ ﻭﱂ ﻳﺴﺒ،ﺎ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺑﺄﺫﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﲔ  ﺃﺗﻰ ﺍﳌﺰﺩﻟﻔﺔ ﻓﺼﻠﻰr ))ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
.((ﺷﻴﺌﺎﹰ ﰒ ﺍﺿﻄﺠﻊ ﺣﱴ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ
"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba di Muzdaliah
kemudian beliau melakukan salat Maghrib dan Isya dengan satu
azan dan dua iqamat tanpa membaca zikir apapun antara keduanya,
kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar."
Bagi yang mempunyai uzur atau lemah diperbolehkan berangkat
dari Muzdalifah menuju Mina pada pertengahan malam setelah
bulan tidak nampak lagi untuk melontar jumrah Aqabah. Adapun
bagi orang yang kuat dan tidak menemani orang yang lemah
disunatkan tetap berada di Muzdalifah sampai terbit fajar.
Sementara yang banyak dilakukan jemaah haji sekarang adalah
berlomba-lomba untuk melontar Jumrah Aqabah di awal malam
supaya mereka bisa santai, hal ini bertentangan dengan tuntunan
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
Setelah melaksanakan salat Subuh di Muzdalifah, disunatkan
wukuf (berdiri) di Masy'aril Haram dengan menghadap Qiblat
kemudian berdo'a sebanyak-banyaknya sambil mengangkat kedua
tangan sampai hari mulai terang, dan boleh juga dilakukan di
sembarang tempat di Muzdalifah, berdasarkan sabda Rasulullahu
shallallahu alaihi wasallam:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.((ﻊ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒﻤ ﻭﺟ،))ﻭﻗﻔﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ
"Aku melakukan wukuf di sini dan semua tempat di Muzdalifah
adalah tempat wukuf." (H.R. Muslim).
l. Kemudian para jemaah haji disunatkan menuju Mina sebelum
terbit matahari tanggal 10 Zul Hijjah untuk melontar Jumrah
Aqabah (Jumrah Kubra yang posisinya lebih dekat ke Mekkah)
dengan tujuh buah batu kerikil, ukuran setiap kerikil kira-kira
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sedikit lebih besar dari himsh (kacang Arab). Ulama sepakat
tentang dibolehkannya melontar dari arah mana saja, namun yang
lebih afdal adalah melontar dengan menjadikan posisi Mekkah di
sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan, berdasarkan hadis yang
diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu:
 ﻫﻜﺬﺍ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺬﻱ: ﻭﻗﺎﻝ،ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﻭﻣﲎ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﺭﻣﻰ ﺑﺴﺒﻊ
.ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"Bahwasanya Rasulullah shallalahu alaihi wasallam sampai di
Jumrah Aqabah, beliau menjadikan posisi Baitullah di sebelah
kirinya dan Mina di sebelah kanannya kemudian beliau melontar
dengan tujuh buah kerikil, setelah itu beliau bersabda: demikianlah
orang yang diturunkan atasnya surat Al Baqarah melontar jumrah."
(Muttafaq Alaih).
Tidak boleh melontar dengan batu besar, sepatu atau sandal. Ketika
mulai melontar Jumrah Aqabah, jemaah haji harus menghentikan
bacaan talbiahnya.
Disunatkan bagi jemaah haji melontar terlebih dahulu, kemudian
menyembelih dam bagi jemaah haji tamattu' dan qiran, lalu
mencukur rambut sampai habis atau memendekkannya. Namun
bagi laki-laki lebih afdal mencukurnya sampai habis, karena
sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

((ﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓﻳﻦ ﻣﺮ ﻭﻟﻠﻤﻘﺼﺮ، ﺩﻋﺎ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﻠﹼﻘﲔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕr ))ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
"Rasulullah shallalahu alaihi wasallam memintakan rahmat
sebanyak tiga kali untuk mereka yang mencukur habis rambutnya
dan satu kali untuk mereka yang hanya memendekkannya."
Setelah itu jemaah haji pergi ke Baitullah untuk melakukan tawaf
Ifadhah.
Inilah sunatnya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu
anhu:
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺗﻰ ﺍﳉﻤﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺑﺴﺒﻊ ﺣﺼﻴﺎﺕ ﻳﻜﱪ ﻣﻊ ﻛـﻞ ﺣـﺼﺎﺓ
 ﺭﻣﻰ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﰒ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺤﺮ ﻓﻨﺤﺮ ﰒ ﺭﻛﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ، ﻣﺜﻞ ﺣﺼﻰ ﺍﳊﺬﻑ،ﻣﻨﻬﺎ
." ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﻓﺎﺽ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺼﻠﻰ ﲟﻜﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ
"Bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam mendatangi Jumrah
Aqabah kemudian melontarnya dengan tujuh batu kerikil seraya
bertakbir pada setiap lontaran, beliau melakukannya dari dalam
lembah kemudian menuju tempat penyembelihan untuk
menyembelih dam, setelah itu beliau menunggang kendaraannya
ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf Ifadah dan di sana
(Mekkah) beliau laksanakan salat Dzuhur." (H.R. Muslim).
Barangsiapa yang mendahulukan salah satu bentuk manasik yang
empat ini atas yang lainnya tidak ada larangan baginya,
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berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru
tentang haji Wada:
 ﻓﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ: ﻗﺎﻝ،ﻭﻗﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ
 ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ." "ﺍﻓﻌﻞ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ:ﺮ ﺇﻻ ﻗﺎﻝﻡ ﺃﻭ ﺃﹸﺧﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻗﹸﺪ
"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri dan para sahabat
bertanya kepadanya, beliau (Abdullah bin Amru) berkata:
"Rasulullah tidak ditanya pada hari itu tentang amalan yang mesti
didahulukan atau diakhirkan melainkan beliau menjawab:
Lakukanlah, tidak ada masalah." (H.R. Bukhari Muslim).
Setelah melakukan tawaf, bagi jemaah haji Tamattu' wajib
melakukan sa'i kembali, karena sa'i yang pertama adalah sa'i umrah
maka ia harus melakukan sa'i haji. Sementara jemaah haji Qiran
atau Ifrad apabila telah melakukan sa'i setelah tawaf Qudum ia
tidak perlu lagi melakukan sa'i, berdasarkan perkataan Jabir
radhiallahu anhu:

 ]ﺭﻭﺍﻩ.((ﻝ ﻭﻻ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ ﺇﻻﹼ ﻃﻮﺍﻓـﺎﹰ ﻭﺍﺣـﺪﺍﹰ ﻃﻮﺍﻓـﻪ ﺍﻷﻭr ))ﱂ ﻳﻄﻒ ﺍﻟﻨﱯ
.[ﻣﺴﻠﻢ
"Rasulullah tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah (pada
hajinya) melainkan hanya satu kali, yaitu sa'i pertama." (H.R. Muslim).
m. Tiga hari Tasyriq (tanggal 11,12 dan 13 Zul Hijjah) merupakan
hari melontar jumrah bagi mereka yang ingin menangguhkan
keberangkatannya dari Mina, adapun bagi yang ingin segera
berangkat dari Mina maka ia wajib melontar pada tanggal 11 dan
12, berdasarkan firman Allah:

، ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘـﺮﺓ.[ﻘﹶﻰﻦِ ﺍﺗﻪِ ﻟِﻤﻠﹶﻴ ﻋ ﻓﹶﻼﹶ ﺇِﺛﹾﻢﺮﺄﹶﺧ ﺗﻦﻣﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻦِ ﻓﹶﻼﹶ ﺇِﺛﹾﻢﻴﻣﻮﻞﹶ ﻓِﻲ ﻳﺠﻌ ﺗﻦ]ﻓﹶﻤ
.[٢٠٣ :ﺍﻵﻳﺔ

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua
hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin
menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak
ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa." (Al Baqarah :
203).
Ketika melontar dimualai dari Jumrah Sughra (yaitu jumrah yang
terletak dekat Mesjid al Khaif ) dengan tujuh buah kerikil,
kemudian Jumrah Wustha dengan tujuh buah kerikil, kemudian
Jumrah Aqabah dengan tujuh buah kerikil, sambil bertakbir pada
setiap lontaran. Disunatkan setelah Jumrah Ula (Sughra) berdiri
menghadap Kiblat dengan menjadikan posisi Jumrah di sebelah
kiri kemudian berdo'a selama mungkin, demikian juga setelah
Jumrah Wushta berdo'a selama mungkin sambil berdiri menghadap
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Kiblat dengan menjadikan posisi Jumrah di sebelah kanan, adapun
setelah Jumrah Aqabah tidak dilakukan hal ini.
Waktu melontar dimulai dari tergelincirnya matahari, berdasarkan
hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma,
beliau berkata:

.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.((ﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺭﻣﻴﻨﺎ))ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﻴ
"Kami menunggu-nunggu waktu, apabila matahari tergelincir
kami mulai melontar." (H.R. Bukhari).
Ulama sepakat bahwa batas akhir melontar pada hari-hari tasyrik
adalah terbenamnya matahari tanggal 13 Zul Hijjah. Apabila pada
tanggal tersebut matahari telah terbenam maka bagi jemaah haji
yang belum melontar tidak boleh lagi melontar dan wajib baginya
membayar dam.
n. Wajib bagi jemaah haji bermalam di Mina pada malam-malam
tasyrik, yaitu malam tanggal 11 dan 12. Apabila matahari tanggal
12 telah terbenam, sedangkan jemaah haji belum keluar dari Mina,
maka dia wajib tetap di Mina serta bermalam dan melontar jamrah
yang tiga pada hari ke tiga belas.
o. Diwajibkan atas jemaah haji untuk melakukan tawaf wada’
sebelum berangkat meninggalkan kota Mekkah, menurut
kebanyakan ulama tawaf wada' ini hukumnya wajib, kecuali bagi
wanita yang haid, maka kewajiban itu gugur darinya, berdasarkan
hadis yang diriwayatkan Ibu Abbas radhiallahu anhuma bahwa
Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda:
 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﻔﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﺎﺋﺾ )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟـﻚ:  ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ،ﻻ ﻳﻨﻔﺮﻥ ﺃﺣﺪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
.(ﻭﺃﺻﻠﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
Artinya :"Janganlah salah seorang kamu berangkat meninggalkan
Mekkah hingga dia melakukan tawaf wada'."
Dalam satu riwayat dikatakan : "Kecuali tawaf tersebut
diringankan bagi wanita yang haid".
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa bagi yang menangguhkan
pelaksanaan tawaf Ifadhah sampai menjelang kepulangannya tidak
perlu lagi melakukan tawaf Wada.
p. Bagi yang kembali dari haji disunatkan membaca do'a yang
diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma berikut:
 "ﻻ:ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻔﻞ ﻣﻦ ﻏﺰﻭ ﺃﻭ ﺣﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﻜﱪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ
 ﺁﻳﺒﻮﻥ ﺗﺎﺋﺒﻮﻥ ﻋﺎﺑـﺪﻭﻥ ﻟﺮﺑﻨـﺎ، ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ،ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
(" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻭﻳﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻫﺰﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ، ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﻭﻋﺪﻩ،ﺣﺎﻣﺪﻭﻥ
"Apabila kembali dari peperangan, haji atau umrah Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam membaca takbir di permukaan yang
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tinggi seraya berdo'a:
Tiada tuhan yang hak disembah selain Allah, Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagiya. MilikNya lah segala kerajaan dan
milikNya lah segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kepada Tuhan kami lah kami kembali, bertaubat, beribadah dan
memuji. Allah Maha benar janjiNya, Yang menolong hambaNya
dan menghancurkan pasukan Ahzab tanpa bantuan/pertolongan
siapapun." (H.R. Bukhari)

Dari Nabi saw., seorang lelaki jatuh dari untanya
sehingga lehernya patah dan meninggal dunia. Kemudian
Nabi saw. bersabda: Mandikanlah ia dengan daun bidara
(sidr), kafanilah ia dengan kedua pakaiannya, dan
janganlah engkau tutup kepalanya, sebab sesungguhnya
Allah akan membangkitkannya kembali pada hari kiamat
dalam keadaan bertalbiah.
Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah
saw. tentang pakaian yang boleh dikenakan oleh orang
yang sedang berihram? Rasulullah saw. bersabda:
Janganlah kalian mengenakan baju, kain serban, celana,
tutup kepala dan sarung kaki kulit, kecuali bagi orang
yang memang tidak memiliki sandal, maka ia boleh
memakai sarung kaki tersebut dengan syarat ia harus
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memotongnya sampai di bawah mata kaki. Juga jangan
memakai pakaian apapun yang dicelup dengan minyak
za`faran dan wares
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