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FIKHI HAJI DAN UMRAH  
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH 

Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc, LLM, Ph.D 
 

A. Pengantar: 

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi seorang Muslim yang 

memiliki kemapuan untuk melaksakan sekali sepanjang hidupnya. Pelaksanaan haji 

merupakan ibadah mahdah yang bersifat ta’abbudi yang pelaksaannya mengandung banyak 

rahasia-rahasia dan simbol-simbol seperti memakai ihram sebagai simbol manusia harus 

melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadapkan diri kepada Allah Yang Maha 

Agung, memperteguh keimanan dan takwaan kepada Allah Swt. 

Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang 

mulia. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat islam seluruh dunia menjadi umat 

yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Memperkuat fisik dan mental, 

kerena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik 

yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi 

segala godaan dan rintangan. Ibadah haji Menumbuhkan semangat berkorban, baik harta, 

benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya. 

Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membangun persatuan dan 

kesatuan umat Islam sedunia. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat islam sedunia, 

yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka'bahlah yang 

menjadi simbol kesatuan dan persatuan. 

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memiliki antrian calon jamaah haji yang cukup 

besar yang saat ini diperkirakan daftar tunggu haji di Indonesia sampai tahun 2030 ke atas, 

sementara kuota haji normal tahun 2013hanya sebesar 211.000 jamaah, realisasi 168.000 

orang (dengan rincian  155.200 jamaah reguler dan 13.600 jamaah haji khusus). 
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B. Bagian Pertama: Peroses Pelaksanaan Ibadah haji 

1. Arti Haji dan Umrah 

Secara harfiah Haji dapat diartikan sebagai tujuan, maksud, dan menyengaja, yaitu 

bermaksud mendatangi tempat yang diagungkan, mendatangi secara pisik dan jiwa ke 

Baitullah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu atau mengunjungi tempat-tempat 

tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Sedangkan Umrah 

secara harfiah berarti ziarah atau berziarah ke tempat yang mulia “Baitullah” untuk 

melaksanakan amalan-amalan tertentu yang terdiri atas tawaf, sa’i dan bercukur. 

Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu di atas adalah Ka’bah dan Arafah, 

sedangkan waktu-waktu tertentu adalah asyhur al-haj (bulan-bulan haji) yang terdiri atas 

syawal, zulkaidah dan 10 hari pertama zulhijah.  

2. Macam-macam Haji dan Umrah dan Alternatif Pelaksanaannya 

a. Haji Tamattu’: 

1) Haji Tamattu’ adalah pelakaan haji yang didahului dengan umrah, yaitu berihram 

untuk umrah dari mīqāt makānī kemudian berangkat ke Mekah, melakukan tawaf dan 

sa’i dan bertahalul dengan mencukur atau menggunting rambut, jamaah haji yang 

melakukan haji tamattu’ dikenai dam (dam tamattu’). 

2) Pada tanggal 8 Zulhijah (Hari Tarwiah) seluruh  jamaah haji berangkat menuju Mina, 

sebelum berangkat ke Mina, mereka melakukan ihram di tempat tinggalnya (mīqāt 

kota Mekah) dengan terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan ihram seperti 

mandi sunah ihram, menyisir dan meminyaki rambut, memakai wangi-wangian 

terbaik yang dipunyai, mengenakan pakaian ihram, berniat dalam hati dengan ikhlas 

karena Allah dan membaca, َْك َحجَّا Labbaika Ḥ)  َلبَّ ajjan) dan membaca talbiah; 

3) Pada tanggal 8 Zulhijah Zulhijah dan malam tanggal 9 Zulhijah para jamaah 

melakukan tarwiyah dan selama berada di Mina mereka melaksanakan salat zhuhur  

dan asar, magrib dan isya. 

4) Pada tanggal 9, setelah matahari terbit, jamaah haji berangkat ke‘Arafah dan di Arafah 

(setelah masuk waktu zhuhur) mereka wukuf dengan mendengarkan khutbah; salat 

jamak qashar  taqdim duhur dan asar; mereka melakukan wukuf sampai dengan 

terbenam matahari (tidak boleh keluar dari ’Arafah sebelum matahari terbenam), 

selama di Arafah mereka memperbanyak berdoa (doa apa saja yang dikehendaki);  

5) Sesudah matahari terbenam, para jamaah berangkat ke Muzdalifah untuk mabīt; 

setelah sampai di Muzdalifah mereka melakukan salat magrib dan isya jamak takhir 
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dan qasar, dan selanjutnya mabīt sampai salat subuh, lalu meninggalkan Muzdalifah 

ke Mina; selama di Muzdalifa para jamaah haji juga mencari batu-batu kerikil untuk 

keperluan melempar jumrah selama di Mina, sebanyak yang dibutuhkan tergantung 

kepada nafar awal atau nafar sani, sekalipun dapat diambil di Mina. 

6) Setelah shalat subuh, para jamah menuju ke Mina. Setelah sampai di Mina mereka 

melempar Jumrah ‘Aqabah sesudah syurūq dengan tujuh buah batu dan berdoa; 

menyembelih kurban dahulu (bagi jamaah yang berhaji ifrad), lalu bertahalul; mereka 

berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa’i (tahalul tsani) kemudian 

kembali ke Mina untuk mabīt. Dalam prakteknya, ada cara lain yang juga dilakukan 

jamaah haji yaitu sesudah dari Muzdalifah mereka langsung ke Makkah untuk tawaf 

ifadah dan sa’i, lalu bertahalul awal, kemudian ke Mina untuk melempar Jumrah 

‘Aqabah dan bertahalul sani. Selanjutnya jamaah haji melakukan mabīt di Mina 

selama hari-hari tasyrik dn mereka melempar Jumrah ‘Ūlā (pertama), Wuṣ ṭ ā 

(tengah) dan 'Aqabah (akhir) (para jamaah dapat mengambil nafar awal atau nafar 

sani.  
7) Setelah proses mabīt  dan melempar jumrat pada hari tasyrik (nafar awal atau nafar 

sani), maka rangkaian pelaksanaan manasik ibadah telah selesai.  

8) Sebelum meninggalkan kota Mekah ke Jeddah atau Madinah, para jamaah haji 

melakukan tawaf wada’ 

b. Haji Ifrad 

Haji Ifrad adalah melaksanakan rangkaian ibadah haji terlebih dahulu, kemudian baru 

melaksanakan umrah. Adapun pelaksanaannya tidak berbeda dengan pelaksanaan 

Tamattu’ terkecuali: 

1) Setiba di Mekah (karena bukan penduduk Mekah), mengerjakan tawaf qudum. Kalau 

pada tawaf umrah dan haji dilakukan dengan sa’i, maka pada waktu tawaf qudum 

tidak perlu lagi dikerjakan sai karena sa’i yang dilakukan itu sudah termasuk  sa’i 

haji. 

2) Tawaf qudum tidak boleh ditutup dengan tahalul, tetapi berihram harus sampai selesai 

seluruh kegiatan haji karena waktu mulai ihram, jamaah berniat ibadah haji. 

3) Setelah selesai mengerjakan haji, dilanjutkan mengerjakan umrah dengan mengambil 

mīqāt dari Tan’im atau Ji’ranah. 

4) Pada haji ifrad tidak dikenai dam. 

 

c. Haji Qiran 

Haji qiran artinya haji dan umrah dikerjakan bersama-sama dengan satu niat dan 

mengucapkan   ا  َوُعْمَرة𠃌َْك  َحج ًَلبَّ  (Labbaika Ḥ ajjan wa 'Umratan ) atau َْك  ُعْمَرًة   َلبَّ
Labbaika 'Umratan wa Ḥ) َوَحجَّا ajjan). Pelaksanaannya tidak berbeda dengan pelaksnaan 

haji ifrad, terkecuali: 
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1) Untuk haji qiran tidak perlu ada  umrah dari Tan’im atau Ji’ranah setelah arafah, 
sebab haji dan umrah sudah dikerjakan sekaligus. 

2) Dalam pelaksanaan haji qiran jamaah harus membayar dam karena menggabungkan  
haji dan umrah dalam satu waktu. 

3) Bila hendak meninggalkan Mekah/ kembali ke Indonesia, harus melakukan  tawaf 
wada’. 

 

Setiap orang muslim yang bermaksud melaksanakan ibadah haji dapat memilih salah satu 

dari tiga alternatif pelaksanaan ibadah haji yaitu, mengerjakan haji tamattu’ haji qiran 

atau haji ifrad.  

Haji Tamattu’ dimaksudkan pelaksanaannya didahului oleh umrah, yaitu berihram untuk 

umrah dari mīqāt makānī kemudian berangkat ke Mekah, melakukan tawaf dan sa’i dan 

bertahalul dengan mencukur atau menggunting rambut, jamaah haji yang melakukan haji 

tamattu’ dikenai dam (dam tamattu’). Haji qiran adalah berihram untuk melakukan 

ibadah haji dan umrah sekaligus dari mīqāt sehingga kegiatan umrah termasuk ke dalam 

haji. Seperti halnya tamattu’ orang yang melakukan haji qiran dikenai dam (yaitu dam 

qiran). Sedangkan Haji ifrad adalah mendahulukan pelaksanaan haji atas umrah, atau 

dengan kata lain mengerjakan haji tersendiri dari mīqātnya (tanpa digabungkan dengan 

umrah seperti pada haji qiran) terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah dari 

mīqātnya pula. 

Jamaah haji Indonesia pada umumnya melaksanakan haji tamattu’ karena haji ini 

dikerjakan tanpa membawa binatang kurban (hadyu) dari tempat asal, selain itu, 

pelaksanaanya lebih ringan, karena adanya masa bebas dari ihram antara umrah dan haji, 

sehingga jamaah tidak terlalu lama dalam status muḥ rim (berihram). Sekalipun 

Rasulullah saw pada saat melaksanakan Haji Wada’ beliau melakukan haji ifrad, 

Sebagaimana ditegaskan dalam HR. al-Bukhārī dan Muslim: 

�تْ      �ا َقاَل � َ ا َانَّ � َ �َة َرِض�َى اُهللا َعْن �ْن َعاِئَش اَم      : َع � � �لََّم َع ِ َوَس � ْ �ْوِل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَل � �َع َرُس ا َم � َخَرْجَن

َرٍة     � �لَّ ِبُعْم � ªَاَمْن َأ � �َوَداِع َفِمنَّ � �ِة اْل �اْلَحجِّ    َحجَّ لَّ ِب �� ªَاَمْن َأ � َرٍة َوِمنَّ � � �جٍّ َوُعْم �َل ِبَح � َّªْن َأ� �ا َم � �لَّ . َوِمنَّ � ªََوَأ

ِ َوَسلََّم ِباْلَحجِّ ْ �َع   . َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل �جٍّ َأْوَجَم َفَأمَّاَمْن َأªَلَّ ِبُعْمَرٍة َفَحلَّ، َوَأمَّاَمْن َأªَلَّ ِبَح

 ]رواه البخارى و مسلم. [ِحلوُّْا َحتَّى َكاَن َْوُم النَّْحِراْلَحجَّ َوْالُعْمَرَة َفَلْم َ

Dari  Āisyah r.a. (Diriwayatkan) bahwa ia berkata: Pada tahun Haji Perpisahan (Haji 
Wada’) kami berangkat bersama Rasulullah saw. Di antara kami ada yang berihlal 
dengan umrah (mengerjakan haji tamattu’), ada yang berihlal untuk haji dan umrah 
(melaksanakan haji qiran), dan ada pula yang berihlal untuk haji (melaksanakan haji 
ifrad). Rasulullah saw sendiri berihlal untuk haji (melaksanakan haji ifrad). Adapun 
orang yang berihlal untuk umrah (melaksanakan haji tamattu’) maka ia bertahalul; 
sedangkan orang yang berihlal dengan haji (melaksanakan haji ifrad) dan yang 
menjalankan haji dan umrah bersama (haji qiran) tidak bertahalul sampai pada hari 
kurban (nahar, yaitu Idul Adha). [HR al-Bukhārī  dan Muslim] 
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Meskipun Rasulullah saw pada waktu itu, tidak melakukan haji tamattu’ tetapi haji ifrad, 

namun hal itu tidak berarti bahwa haji tamattu’ kurang afdal dan kurang sejalan dengan 

sunah Nabi saw. Semua itu merupakan sunah Nabi saw, sebagaimana HR riwayat 

Muslim: 

�تْ      �ا َقاَل � َ ا َانَّ � َ �َة َرِض�َى اُهللا َعْن �ْن َعاِئَش اَم      : َع � � �لََّم َع ِ َوَس � ْ �ْوِل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَل � �َع َرُس ا َم � َخَرْجَن
َِالِل ِذى ْالِحجَِّة َقاَلْت َْن ِل �لَّ  : َحجَِّة اْلَوَداِع ُمَواِف ِ َوَس � ْ �ْن َأَراَد  َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل َم َم

ُْت َلَأªَْلْلُت ِبُعْمَرٍة  ِلَّ َفَلْوَال َأنِّي َأªَْد ِلَّ ُعْمَرًة َفْلُ  ]رواه مسلم... [ِمْنُكْم َأْن ُ

 Dari ‘Āisyah, (diriwayatkan) ia mengatakan: Pada tahun Haji Perpisahan (haji Wada’) 
kami berangkat bersama Rasulullah saw bertepatan dengan awal bulan Zulhijjah 
(‘Āisyah meneruskan): Rasulullah saw mengatakan: Barang siapa di antara kalian 
hendak berihram untuk umrah, silahkan. Saya sendiri, kalau tidak terlanjur membawa 
binatang kurban (hadyu), pasti saya berihram untuk umrah (tamattu’) …… [HR Muslim 
dalam Kitab Ṣ aḥ īḥ nya, Juz I; 551, Kitāb al-Ḥ ajj, Bayān Wujūh al-Iḥ rām hadis No. 
2112] 

 

3. Tertib Pelaksanaan Haji dan Umrah 

Pengaturan pemberangkatan jamaah haji Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) gelombang;  

a. Gelombang pertama, Setelah sampai jamaah di Bandara King Abdul Aziz (Jeddah), 

mereka langsung menuju Madinah untuk melaksanakan serangkaian ziarah. Selama di 

Madinah para jamaah haji hanya melakukan ibadah shalat berjama’ah di Masjid Nabawi 

dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, Jabal 

Uhud dsb, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Panitia Haji Indonesia c.q. 

Muzawwir di Madinah. Dan pada saat jadwal perjalanan ke Mekkah para jamaah haji 

melakukan proses umrah (tamattu’) dan mengambil miqat dari Bi’ir Ali. Persiapan 

pelaksanaan umrah dilakukan hal-hal sebagai berikut:  

1) Mandi sunah ihram;  

2) Menyisir dan meminyaki rambut,  

3) Memakai wangi-wangian terbaik yang dipunyai;  

4) Memakai pakaian ihram.  

Setelah sampai di Bi’ir Ali para jamah haji :  

1) Berwudu bagi yang sudah batal wudunya;  

2) Salat sunat 2 (dua) rakaat;  

3) Berniat dalam hati dengan ikhlas karena Allah untuk melakukan umrah haji tamasuk 

mengucapkan ًَْك ُعْمَرة   dan ;(Labbaika ‘Umratan) َلبَّ

4) Membaca talbiah dan berdoa :  َْك َْك، ِإنَّ ْالَحْمَد َلبَّ َْك َلَك َلبَّ َْك َال َشِر َْك، َلبَّ ُمَّ َلبَّ اللَّ
َْك َلَك    َوالنِّْعَمَة َلَك َوْالُمْلَك َال َشِر

5) Setelah sampai di pondokan, para jamaah membereskan barang-barang dan 

selanjutnya melaksanakan kewajiban umrah (tawaf, sa’i, dan tahalul). Sesudah 
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bertahalul dengan mencukur/ memotong rambut, kembali berpakaian seperti biasa 

lagi serta bebas dari segala larangan ihram. 

b. Gelombang kedua : Setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz, para jama’ah langsung ke 

Mekah, dan menjadikan Bandara King Abdul Aziz sebagai mīqāt makānī untuk 

mengerjakan haji dan umrah Tamattu’.  Bandara King Abdul Aziz sebagai mīqāt makānī 

merupakan masalah ijtihādiyyah terhadap mīqāt Yalamlam dan Qarnul Manazil, 

berdasarkan ijtihad Umar dalam menetapkan Żātu ‘Irq yang sejajar dengan Qarnul 

Manāzil sebagai mīqāt makānī bagi yang datang dari arah Irak. Ketika di Bandara King 

Abdul Aziz, para jamaah melakukan hal-hal berikut: 

1) Mandi sunah ihram;  

2) Menyisir dan meminyaki rambut;  

3) Memakai wangi-wangian terbaik yang dipunyai;  

4) Mengenakan pakaian ihram;  

5) Salat sunah 2 (dua) rakaat;  

6) Berniat dalam hati dengan ikhlas karena Allah  untuk melakukan umrah haji  tamasuk 

dengan mengucapkan : َْك ُعْمَرًة   ;(Labbaika ‘Umratan) َلبَّ

7) Berangkat menuju Mekah langsung ke pondokan sambil membaca talbiah dan 

berdo’a ( َْك، ِإنَّ ْالَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َوْالُمْلَك َال َْك َلَك َلبَّ َْك َال َشِر َْك، َلبَّ ُمَّ َلبَّ َْك اللَّ َلبَّ
َْك َلَك   ; (َشِر

8) Setelah sampai di pondokan, kemudian selanjutnya melaksanakan kewajiban umrah 

(tawaf, sa’i, dan tahalul) setelah bertahalul mereka, kembali berpakaian seperti biasa 

lagi serta bebas dari segala larangan ihram; dan  

9) Hari-hari berikutnya, sebelum tanggal 8 Zulhijah (Hari Tarwiah), diisi dengan ibadah 

seperti tawaf sunah, salat jamaah di Masjidil Haram, membaca al-Quran, zikir dan 

lain-lain. Apabila kesehatan memungkinkan dapat juga berziarah ke tempat-tempat 

bersejarah. 

 
 
C. Bagian Kedua: Ketentuan Manasik Yang Harus Dikerjakan Jamaah Haji 

1. Ihram ialah niat memulai menunaikan ibadah haji atau umrah. Ihram tersebut harus 

dilakukan sejak dari batas-batas tempat dan waktu tertentu yang disebut miqat makani 

dan miqat zamani. Berihram ada yang untuk haji saja, dan ada untuk umrah saja, atau 

untuk kedua-duanya. Jamaah yang melakukan haji atau umrah baru dapat dikategorikan 

berihram apabila telah memakai pakaian ihram, baik haji ifrad, qiran atau pun tamattu’. 

Niat ihram ini diiringi dengan mengucapkan lafal َْك ُعْمَرًة atau َلبَّ َْك َحج𠃌ا    َوُعْمَرًة َلبَّ  
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atau َْك َحج𠃌ا  sesuai dengan jenis haji yang hendak dilakukan di tempat-tempat (miqat)  َلبَّ

yang sudah ditentukan. Sebagaimana HR. Al-Bukhari dan Muslim:  

َِما : عن أنس رضي اهللا عن قال ِ َوَسلََّم َأªَلَّ ِب ْ ًعا َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل َجِم
َْك ُعْمَرًة َوَحج𠃌ا َْك ُعْمَرًة َوَحج𠃌ا َلبَّ  ].رواه البخاري ومسلم[ َلبَّ

Dari Anas ra. (diriwayatkan) bahwa ia mendengar Rasulullah saw membaca 

talbiyah untuk berihram haji dan umrah bersama-sama dengan bacaan  َْك ُعْمَرًة َلبَّ
 HR al-Bukhārī dan] (Aku patuhi perintah-Mu untuk umrah dan haji) َوَحج𠃌ا
Muslim].   
Cara mengerjakan ihram adalah berturut-turut sebagai berikut:  

a. Mandi sunnat ihram dan berwudlu, Sesuai dengan HR. Ad-Daruqutni dan At-Tirmizi: 

ِْد ْبِن َثِابٍت َأنَّ َرُسْوَل ا ِ  َعْن َز � �َل ِلِإْحَراِم ِ َوَسلََّم اْغَتَس ْ �دارمى  . [ِهللا َصلَّى اُهللا َعَل رواه ال

ث حسن رªما، قال الترمذى حد  ]والترمذى وغ

Dari Zaid bin Sābit (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw mandi untuk ihramnya 

[HR ad-Dārimī, at-Turmuẓ ī dan lain-lain, kata at- Turmuẓ ī bahwa hadis ini hasan]  

b. Memakai pakaian ihram, bagi laki-laki dengan dua helai kain putih yang tidak 
berjahit, menyarung. Satu helai untuk menutup aurat (antara lutut dan pusar) dan satu 
helai lagi untuk badan. Sesuai dengan HR. Al-Nukhari dan Muslim: 

�ْن  � �ا    َع � �لََّم َم � ِ َوَس � � ْ �لَّى اُهللا َعَل �ْوَل اِهللا َص� � َأَل َرُس � � �ًال َس � �ا َأنَّ َرُج � َُم �َي اُهللا َعْن َر َرِض� � � �ِن ُعَم � اْب

�َص َوَال            �َبُس الُقُم �لََّم َال َتْل ِ َوَس � ْ �ْوُل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَل �اَل َرُس َاِب َفَق � َن الشِّ � ِرُم ِم � َْلَبُس اْلُمْح

َرا � � �اِئَم، َوَال السَّ � َبِس   اْلَعَم � � َْل ِْن، َفْل � � �ُد النَّْعَل � ٌد َالَِج � � �اَف، ِإالَّ َأَخ � َراِنَس، َوَالاْلِخَف � � �َالِت َوَال اْلَب � ْ ِو

ْنِ    � � �َن اْلَكْعَب � �َفَل ِم � ا َأْس � � َ َْقَطُع ِْن، َوْل � � َراُن َوَال    . اْلُخفَّ � � ُ الزَّْعَغ � � اِب َمسَّ � � �َن الشِّ � �ْوا ِم � َوَال َتْلَبُس

�م   رواه البخارى ومسلم والل. [اْلَوْرُس ارى رق ح البخ� ، أنظر كتاب الحج من صح فظ ل

ح مسلم رقم ١٨۴٢ ضا من صح  ]١١٧٠وكتاب الحج أ

Dari Ibnu ‘Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki bertanya kepada 

Rasulullah saw tentang pakaian orang yang berihram. Kemudian Rasulullah saw 

bersabda: Tidak boleh kamu memakai baju kurung, surban, celana panjang, kopiah 

dan khuf (sepatu), kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka pakailah 

khuf di bawah mata kaki. Dan janganlah kamu mengenakan pakaian yang terkena 

harum-haruman dari Za’faran dan Warus (sejenis tumbuh-tumbuhan untuk wenter) 

[HR al-Bukhārī dan Muslim dengan lafaz Muslim. 

Wanita dilarang untuk memakai cadar dan kaos tangan, karena telapak tangan dan 

punggung tangannya supaya terbuka.  Sesuai HR. Abu Daud: 
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�ي       � �اَء ِف � ى النَِّس ـ� � َ �لََّم َن � ِ َوَس � � ْ �ـى اُهللا َعَل � �ْوَل اِهللا َصلَّ � ِمَع َرُس � � ُ َس � � َر َأنَّ � � �ِن ُعَم � �ِد اِهللا اْب � �ْن َعْب � َع

ِْن  ِنَّ َعِن ْالُقفَّاَز �َد         ِاْحَراِم �َبْس َبْع �اِب َوْلَتْل �َن الثَِّ َراُن ِم � �َوْرُس َوالزَّْعَف �سَّ ْال ا َم � َوالنَّقَّاِب َوَم

   �𠃌ا َأْو ُخف ًْص� َْل َأْو َقِم َراِو � . اَذِلَك َما َأَحبَّْت ِمْن َأْلَواِن الثَِّاِب ُمَعْصَفًرا َأْو َخز𠃌ا َأْو ُحل�ِ�ا َاْو َس

لبس ال[   ]١٨٢٧محرم رقم رواه أبو داود فى سنن باب ما 

Dari Abdullah Ibnu ‘Umar (diriwayatkan) bahwa Nabi saw melarang orang-orang 

perempuan dalam ihramnya memakai kaos tangan, tutup muka dan pakaian yang 

terkena Waras dan Za’faran, pakailah selain itu warna pakaian mana yang disukai, 

sutera tebal atau tipis, perhiasan, celana panjang, baju atau khuff. [HR Abū 

Dāwūd]. 

c. Meminyaki rambut dan menyisirnya serta memakai wangi-wangian. Sesuai HR. 

Muttafaq ‘Alaih:  

َا َقاَلْت �يَّ َص�لَّى اُهللا   :َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اُهللا َعْن ِ     ُكْنُت ُأَطُِّب النَِّب � َد ِإْحَراِم � �لََّم ِعْن ِ َوَس � ْ َعَل

، واللفظ للبخارى. [ِبَأْطَِب َما َأِجُد  ]متفق عل

Dari ‘Aisyah ra. (diriwayatkan) Ia mengatakan: Saya mengharumi Nabi Saw ketika 

akan ihram dengan seharum-harumnya bau-bauan yang kudapati. [HR al-Bukhārī 

dan Muslim] 

d. Melakukan salat sunat ihram dua rakaat. Sesuai HR. Abu Daud:   

�ِجِد      : َعْن ُمَحرٍِّش اْلَكْعِبيِّ َقاَل �ى اْلَمْس اَء ِإَل � �َة َفَج �لََّم اْلِجْعَراَن ِ َوَس ْ َدَخَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَل

�ى    � َتَوى َعَل � � �مَّ اْس � َرَم ُث � � مَّ َأْح � � اَء اهللا ُث � � ا َش � � �َع َم � �َي   َفَرَك � �ى َلِق � ِرَف َحتَّ � � �َن َس � َتْقَبَل َبْط � � ِ َفاْس � � َراِحَلِت

َْنِة َفَأْصَبَح ِبَمكََّة َكَباِئٍت َْق اْلَمِد  ]رواه أبوداود. [َطِر

Dari Muharris al-Ka’bi (diriwayatkan) ia berkata: Nabi saw sampai di 
kampung Ji’ranah kemudian masuk ke masjid lalu salat sesuai yang 
dikehendaki oleh Allah kemudian berpakaian ihram lalu melakukan perjalanan 
dengan tidak terlalu cepat atau lambat kemudian menuju ke Batena Sarif 
sehingga menemukan jalan ke Madinah, pada pagi harinya Nabi saw berada 
di Makkah seperti layaknya orang yang mukim di Makkah. [HR Abū Dāwūd] 

 
2. Tawaf,  ialah mengelilingi Ka’bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 (tujuh) kali putaran 

dengan niat tawaf. Tawaf ada 5 (lima) macam: a. Tawaf Qudum (Tawaf yang dilakukan 

oleh orang yang melakukan haji ifrad atau qiran ketika tiba di Masjidil Haram); b. Tawaf 

Ifadah (Tawaf yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, tawaf tersebut tidak dapat 

ditinggalkan sehingga apabila tidak dilakukan maka pelaksanaan hajinya dianggap tidak 

sah); c. Tawaf Wadak (Tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah 

disebut Tawaf perpisahan)); d.Tawaf Umrah (Tawaf yang dilakukan pada saat 
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melaksanakan umrah); dan Tawaf Sunnah (Tathawwu’) yaitu Tawaf yang bisa dilakukan  

kapn saja (setiap waktu) siang dan malam, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah 

swt.  

Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksaan Tawaf: a. Bersuci dan menutup 

aurat seperti dalam salat, (bedanya pada saat tawaf diperbolehkan berbicara, asal 

pembicaraannya yang baik); b. Tawaf dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad; c. 

Ka’bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati fondasi 

Ka’bah atau dalam Hijir Ismail; 

Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw:  

a. Bagi orang laki-laki meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan 

dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup, sedang pundak kanan 

terbuka. Berdasarkan hadis riwayat Abū Dāwūd: 

�ِة            �َن ْالِجْعَراَن ُرْوا ِم � ِ اْعَتَم �لََّم َوَأْص�َحاِب ِ َوَس � ْ �وَل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَل �اٍس َأنَّ َرُس �ِن َعبَّ َعِن اْب

�ى   ْوا ِف � �ْد        َفَرَمُل ِْم َق �اِط �َت َأَب ُْم َتْح َت � �ْوا َأْرِدَ �ِت َوَجَعُل ْ َرى     ْالَب � ُِم ْالُْس �َواِتِق �ى َع ا َعَل � ªََذ ُفْو �  .َق

 ]رواه أبو داود[

Dari Ibnu Abbās (Diriwayatkan) sesungguhnya Rasulullah saw, dan para sahabatnya 
umrah dari Ji’ranah, lalu mereka berlari-lari kecil di Baitullah dan mereka buat rida 
(selendang) mereka di bawah ketiak kanan mereka lalu menyampirkan ujung-
ujungnya di atas pundak kiri mereka. [HR Abū Dāwūd] 

b. Sesampainya di sudut Hajar Aswad menghadap ke Hajar Aswad tersebut lalu 

menciumnya; atau menjamahnya dengan tangan lalu mencium tangannya; atau 

menyentuhnya dengan tongkat; atau berisyarah kepadanya dengan tangan. Hal 

tersebut dilakukan setiap kali putaran tawaf. Sebagaimana HR. al-Bukhāri, Muslim, 

an-Nasā'ī dan Abū Dāwūd: 

َْعَة َقاَل �الَ   : َعْن َعاِبِس ْبِن َرِب ِر َفَق � �ى ْالَحَج ُْت ُعَمَر َجاَء ِإَل � : َرَأ رٌ   ِإنِّ � �َك َحَج �ُم َأنَّ َو , ى َأل ْعَل

�كَ   �َك َماَقبَّْلُت ِ َوَسلََّم َُقبُِّل ْ ُْت َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل ُ    , َلْوَال ِإنِّى َرَأ � ُ َفَقبََّل � �ا ِمْن �مَّ َدَن رواه . [ُث

 ]البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود

Dari Ābis bin Rabi’ah (diriwayatkan) ia berkata: aku melihat Umar ra. datang 
kepada Hajar Aswad seraya berkata: Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau itu batu, 
andaikata aku tidak melihat Rasulullah saw mengecup engkau, pastilah aku segan 
mengecupmu. Kemudian ia mendekat lalu mengecupnya. [HR al-Bukhārī, Muslim, 
an-Nasā'ī dan Abū Dāwūd] 

c.  Membaca takbir (ِبْسِم اِهللا َواُهللا َأْكَبُر) (Bismillāhi wallāhu akbar), artinya dengan 

nama Allah, dan Allah Maha Besar. 
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d. Kemudian berpaling ke kanan sehingga Ka’bah berada di sebelah kiri orang tawaf. 

Untuk tawaf qudum (tawaf umrah) supaya berlari-lari kecil 3 (tiga) kali putaran dan 

berjalan biasa 4 (empat) kali putaran berikutnya. Berdasarkan HR. Al-Bukhārī: 

الَ      � ُ َق � ِ َرِض�َي اُهللا َعْن � ْ �ْن َأِخ �لََّم      : َعْن َساِلٍم َع ِ َوَس � ْ �ْوَل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَل �ُت َرُس ْ َْن  َرَأ � ِح

ْبعِ      � �َن السَّ �َواٍف ِم �َة َأْط �بُّ َثَالَث رواه . [َْقَدُم َمكَّـَة ِإَذا اْسَتَلَم الرُّْكَن ْاَألْسَوِد َأوََّل َماَُطْوُف َُخ

 ]البخارى

Dari Sālim dari saudaranya r.a. (diriwayatkan), ia berkata: Saya melihat Rasulullah 
saw, tatkala sampai di Mekah, beliau mengusap Hajar Aswad ketika pertama kali 
tawaf, yang pertama beliau berlari-lari kecil tiga kali di antara tujuh putaran. [HR 
al-Bukhārī] 

e. Pada saat berada di antara Rukun Yamani dan sudut Hajar Aswad membaca: 

َا   .َحَسَنًة َوِفى ْاالِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرَربََّنا َءاِتَنا ِفى الدُّْن

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 
peliharalah kami dari siksa neraka.  

f. Setelah selesi putaran ke tujuh maka Tawaf selesai.  

g. Dalam tawaf tidak ada ketentuan membaca do’a-do’a tertentu untuk setiap kali 

putaran. Orang boleh berdo’a untuk apa yang diinginkan sesuai dengan keperluannya.  

h. Setelah selesai melaksanakan tawaf lalu menuju ke Maqam Ibrahim, dan membaca : 

َْم  ªِىَواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَرا𠃌ُمَصل.
  

(dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai tempat 

salat.[QS al-Baqarah (2): 125]. Kemudian melakukan salat dua rakaat. Pada rakaat 

pertama dibaca surat al-Kāfirūn sesudah surat al-Fātihah. Pada rakaat kedua, sesudah 

dibaca surat Al-Fātiḥ ah, dibaca surat al-Ikhlāṣ . Selesai salat kembali ke Hajar 

Aswad lalu menciumnya, menjamahnya, atau berisyarah seperti pada permulaan 

tawaf. Sesudah melaksanakan tawaf dengan semua rangkaiannya, disunahkan 

meminum air zam-zam. Hal tersebut berdasarkan pada HR. Al-Bukhārī: 

ِْن       : َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل � مَّ َص�لَّى َرْكَعَت � �ِت ُث ْ اَف ِباْلَب � �َة َفَط ِ َوَسلََّم َمكَّ ْ َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَل

�الَ  � �مَّ َت � ْرَوَة ُث � � �َفا َوْالَم � َْن الصَّ � � َعى َب � � مَّ َس � � َنةٌ : ُث � � َوٌة َحَس � � �وِل اهللا ُأْس � �ى َرُس � ْم ِف � � اَن َلُك � � ْد َك � �  رواه. [َلَق

 ]البخارى

Dari Ibnu Umar (diriwayatkan) ia berkata, Nabi saw tiba di Mekah kemudian tawaf 
lalu salat dua rakaat kemudian melakukan sa’i antara Safa dan Marwah kemudian 
membaca “sungguh bagimu pada diri Rasulullah contoh yang baik.” [HR al-
Bukhārī]. 

dan HR. Muslim: 

                                               
                                                   



11 
 

         � �ْل َ �ٌد َوُق َو اُهللا َاَح � ªُ ْل� ِْن ُق � �ى َرْكَعَت َرُأ ِف � �اَن َْق ِ َوَسلََّم َك ْ آ َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَل

�اِفُرْوَن � ا ْالَك � � َ �َفا   . َاُّ � �ى الصَّ � اِب ِإَل � � �َن ْالَب � َرَج ِم � � �مَّ َخ � ُ ُث َتَلَم � � رُّْكِن َفاْس � � �ى ال � �َع ِإَل � �مَّ َرَج � رواه [ .ُث

 ]مسلم

Dari Jābir ra. (diriwayatkan) bahwasanya Nabi saw membaca dalam salatnya yang 
dua rakaat Qul huwa Allāhu Aḥ ad dan Qul yā ayyuha al-kāfirūn kemudian kembali 
ke Hajar Aswad dan mengusapnya lalu keluar lewat pintu Babu Safa ke as-Safa [HR 
Muslim]. 

 

3. Sa’i adalah berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali dimulai dari Safa 

dan diakhiri di Marwah. Sa’i dilakukan setelah tawaf, baik tawaf umrah maupun 

tawaf ifaḍ ah.  

Cara-cara mengerjakan Sa’i, sesuai dengan petunjuk/sunnah Rasulullah saw adalah 

sebagai berikut: 

a. Sesudah mendekati Safa, membaca: 

ِ  .ِإنَّ الصََّفا َوْالَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِراِهللا، َأْبَدُأ ِبَما َبَدَأ اُهللا ِب

 “Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk tanda-tanda (peribadatan kepada) 

Allah. Aku mulai dari apa yang Allah memulai dengannya”. 

Hal ini berdasarkan HR. Muslim: 

ِ َوَسلََّم: َعْن َجاِبٍر َقاَل ْ ِإّن الصََّفا : َفَلمَّا َدَنا ِمَن الصََّفا َقَرَأ ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَل

ِ، َفَبَدَأ ِبالصََّفا  َوْالَمْرَوَة ِمْن ِ َحتَّى َرَأى َشَعاِئِر اِهللا، َأْبَدُأ ِبَما َبَدَأ اُهللا ِب ْ َفَرِقَي َعَل

َْت َفاْسَتْقَبَل ْالِقْبَلَة َفَوحََّد اَهللا َوَكبََّرُه َوَقاَل ُ : ْالَب ُ، َل َ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َالَشِرَْك َل َال ِإل

َ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َأ ٌْر، َال ِإل ُ ْالَحْمُد َوªَُو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِد ْنَجَز َوْعَدُه َوَنَصَر ْالُمْلُك َوَل

َْن ذِلَك َقاَل ِمْثَل ªَذا َثَالَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َنَزَل , َعْبَدُه َوªََزَم ْاَألْحَزاَب َوْحَدُه، ُثمَّ َدَعا َب

ِإَلى ْالَمْرَوِة َحتَّى ِإَذا اْنَصبَّْت َقَدَماُه ِفى َبْطِن ْالَواِدى َسَعى َحتَّى إَذا َصِعَدَتا َمَشى 

 ]رواه مسلم. [َتى ْالَمْرَوَة، َفَفَعَل َعَلى ْالَمْرَوِة َكَماَفَعَل َعَلى الصََّفاَحتَّى َأ

Dari Jabir (diriwayatkan) ia berkata, sesungguhnya Nabi Saw setelah dekat 

dengan Safa, membaca: َِأْبَدُأ ِبَما َبَدَأ اُهللا, ِإنَّ الصََّفا َوْالَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اِهللا   ِب
Mulai dari Ṣ afa lalu naik ke atasnya sampai melihat Baitullah, lalu menghadap 

kiblat kemudian membaca kalimat tauhid dan takbir dan mengucapkan:  َِّإال َ َال ِإل
ُ ْالَحْمُد َوªَُو َعَلى ُكلِّ َش ُ ْالُمْلُك َوَل ُ، َل َْك َل َ ِإالَّ اُهللا اُهللا َوْحَدُه َالَشِر ٌْر، َال ِإل ْيٍء َقِد

.َوْحَدُه َأْنَجَز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوªََزَم ْاَألْحَزاَب َوْحَدُه  Kemudian berada di 
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antara itu lalu mengucapkan seperti bacaan itu tiga kali. Lalu turun ke Marwah 
sehingga apabila kedua kaki beliau telah berada di jurang, beliau berlari-lari 
kecil, sehingga apabila kami mulai menanjak kami berjalan biasa sehingga 
sampai ke Marwah. Kemudian berbuat di atas Marwah seperti beliau berbuat 
tadi atas Safa. [HR Muslim]. 

b. Naik ke atas Safa, kemudian menghadap ke Ka’bah, lalu mengangkat kedua 
tangan dan membaca: 

َ ِإالَّ اُهللاُهللا َأ ُ ْالَحْمُد َوªَُو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ْكَبُر، َال ِإل ُ ْالُمْلُك َوَل ُ، َل َوْحَدُه َالَشِرَْك َل

ªَِإالَّ اُهللا َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َو َ ٌْر، َال ِإل ثالث ( .َزَم ْاَألْحَزاَب َوْحَدُهَقِد

 )مرات

“Allah Maha Besar, tiada Tuhan kecuali Allah sendiri, tiada sekutu bagi-Nya, 
kepunyaan-Nya segala kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa 
atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, Dia lestarikan janji-Nya, 
Dia tolong hamba-Nya dan Dia sendiri menghancurkan  musuh-musuh-Nya. 

Hal tersebut didasarkan pada HR. al-Bukhārī: 

ِ َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َوَقَف َعَلى الصََّفا َُكبُِّر : َعْن َجاِبٍر َقاَل ْ ِإنَّ َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل

ُ: َثَالًثا َوَُقْوُل َْك َل َ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َالَشِر ُ ْالَحْمُد َوªَُو َعَلى ُكلِّ , َال ِإل ُ ْالُمْلُك َوَل َل

ٌْر، َْصَنُع ذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت َوَْدُعو وَْصَنُع َعَلى ْالَمْرَوِة ِمْثَل ذِلَك رواه [ .َشْيٍء َقِد

 ]البخارى

Dari Jābir (diriwayatkan) ia berkata: sesungguhnya Rasulullah saw apabila telah 
tegak di atas Safa, lalu membaca Allāhu Akbar, tiga kali dan mengucapkan: 

ُ َْك َل َ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َالَشِر ٌْر, َال ِإل ُ ْالَحْمُد َوªَُو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِد ُ ْالُمْلُك َوَل  .َل

Beliau perbuat begitu tiga kali dan berdoa, dan berbuat seperti itu pula di atas 
Marwah. [HR al-Bukhārī]. 

c. Turun dari Safa menuju Marwah. Sesampainya di batas tiang hijau hendaknya 

laki-laki berlari-lari kecil, sedang perempuan berjalan biasa sampai ke batas tiang 

hijau berikutnya lalu berjalan biasa menuju Marwah. 

d. Di atas Marwah seperti dilakukan pada poin b, menghadap ke Ka’bah dan 

membaca bacaan seperti dalam butir dua di atas.   

e. Kemudian berangkat lagi ke Safa sampai cukup tujuh kali yang berakhir di 

Marwah.  

Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Bukhārī: 
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ِْت َسْبًعا َوَصلَّى َخْلَف : َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل ِ َوَسلََّم َفَطاَف ِباْلَب ْ َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَل

َْن الصَّ اْلَمَقاِم ِْن َوَطاَف َب  ]يرارواه البخ. [َفا َواْلَمْرَوِةَرْكَعَت

(Dari Ibnu Umar (diriwayatkan), ia berkata: Nabi saw datang lalu thawaf di 

Baitullah tujuh kali putaran lalu shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim, 

kemudian sa’i di antara Safa dan Marwah 7 (tujuh) kali. [HR al-Bukhārī]. 

Di dalam sa’i ini selain bacaan dalam butir satu dan dua di atas, tidak ada do’a 

khusus. Orang boleh berdo’a dengan do’a apa saja yang diinginkan sesuai dengan 

keperluan. 

4. Wukuf di Arafah 
a. Wukuf di Arafah adalah rangkaian pelaksanaan haji yang paling penting, dimana 

jamaah berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah) dan setelah 

matahari tergelincir, para jamaah haji di Arafah mulainya melaksanakan wukuf 

dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam yang telah 

ditentukan, kemudian melakukan salat Zuhur dan Asar dengan jamak takdim dan 

qasar dengan satu azan dan dua iqamat, membaca tahmid, tahlil, takbir, berdoa, 

bertaubat dan berzikir kepada Allah swt dan membaca kitab suci al-Quran. 

Setelah prosesi wukuf selesai, para jamaah tetap dianjurkan memperbanyak dzikir 

dan berdoa dengan menghadap ke kiblat hingga terbenam matahari 

b. Sebelumnya, pada tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah), jamaah haji berada di 

Mina dengan berpakaian ihram untuk melakukan tarwiyah. Selama Di Mina 

mereka mengerjakan salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh.  

Mengingat akhir-akhir ini jumlah jamaah haji sangat besar dan waktu berwukuf di 

Arafah sangat terbatas dan guna menghindari keterlambatan berwukuf di Arafah, 

Panitia Haji Indonesia umumnya membawa para jamaah dari Mekah langsung ke 

Arafah.  

c. Pada tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah), sesudah matahari terbit, jamaah haji 

meninggalkan Mina dan berangkat menuju Arafah untuk berwukuf.  

Para jamaah yang tidak dapat melakukan tarwiyah, sebagaimana kebanyakan 

kondisi jamaah haji Indonesia lantaran berbagai kesulitan, biasanya pada tanggal 

8 Zulhijjah langsung dari Mekah menuju ke Arafah. Dalam perjalanan hingga tiba 

di Arafah, dituntunkan untuk membaca talbiyah atau bertakbir, sesuai HR. 
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Muslim, Abu Daud dan An-Nasai: 

�ى  َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َقاَل  ِ َوَسلََّم ِمْن ِمًنى ِإَل ْ َغَدْوَنا َمَع َرُسْوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل
 ]رواه مسلم وأبو داود والنسائي[. ُرَعَرَفاٍت، ِمنَّا اْلُمَلبِّى َوِمنَّا اْلُمَكبِّ

Dari Abdulah bin Umar (diriwayatkan) ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw 

berangkat waktu pagi dari Mina ke Arafah, di antara kami ada yang membaca 

talbiyah dan ada pula yang membaca takbir [HR Muslim, Abū Dāwūd dan an-

Nasā’ī]. 

d. Setelah matahari hari Arafah terbenam, jamaah haji segera meninggalkan Arafah 

menuju ke Muzdalifah untuk melakukan mabit di tempat tersebut. Salat Magrib 

dan Isya dilakukan di Muzdalifah secara qasar dan jamak takhir. Jamaah yang 

tidak dapat segera meninggalkan Arafah karena problem keterlambatan 

transportasi dan harus menunggu di Arafah dapat melakukan salat Magrib dan 

Isya secara qasar dan jamak di Arafah. Kemudian setelah ada kendaraan 

berangkat menuju Muzdalifah.  

 

5. Mabit di Muzdalifah 

a. Muzdalifah adalah tempat antara Arafah dan Mina. Muzdalifah terkadang dinamai 

Masy’aril-Haram karena dia merupakan tempat untuk manasik haji (masy’ar) 

dimana jemaah haji masih dalam keadaan berpakaian ihram (haram) karena 

belum bertahallul. Di tempat ini memang ada satu lokasi bernama Masy’aril-

Haram berupa bukit yang juga dikenal dengan nama Quzah. 

b. Pada waktu mabit di Muzdalifah mengerjakan salat Magrib dan Isya dengan cara 

jamakta’khīr dan qaṣ ar, lalu istirahat hingga waktu fajar. Hal tersebut sesuai 

dengan HR. Muslim: 

َْن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِبَأَذاٍن َواِحٍد : ... َعْن َجاِبٍر َقاَل َحتَّى َأَتى اْلُمْزَدِلَفَة َفَجَمَع َب
ًْئا ُثمَّ اتََّفُقوا ُثمَّ اْضَطَجَع َرُسوُل اِهللا  َُما َش َْن ِْن َقاَل ُعْثَماُن َوَلْم َُسبِّْح َب َوِإَقاَمَت

ُ الصُّْبُح ِبَأَذاٍن  َصلَّى اُهللا َن َتَبََّن َل ِ َوَسلََّم َحتَّى َطَلَع اْلَفْجُر َفَصلَّى اْلَفْجَر ِح ْ َعَل
 ].رواه مسلم... [َوِإَقاَمٍة 

Dari Jābir [diriwayatkan] ia berkata: ...sampai di Muzdalifah beliau melakukan 
salat Magrib dan Isya dengan satu kali azan dan dua qamat —‘Uṣ mān (Ibn Abū 
Syaibah, rawi dalam hadis ini menambahkan: ‘Beliau tidak melakukan salat 
antara keduanya,” kemudian lafal para rawi itu sama, kemudian Rasulullah saw 
tidur hingga terbit fajar, lalu beliau salat Subuh ketika waktu Subuh tiba dengan 
azan dan qamat. [HR Muslim]. 

c. Selama di Muzdalifah, Jamaah haji dianjurkan memperbanyak zikir dan 
berdoa dengan menghadap kiblat, sesuai HR. Muslim: 
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َا  ِ َوَسلََّم َأَتى اْلُمْزَدِلَفَة َفَصلَّى ِب ْ اْلَمْغِرَب َعْن َجِاٍبر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَل
ًْئا ُثمَّ اْضَطَجَع َحتَّى َطَلَع  َُما َش َْن ِْن َوَلمَّ َُسبِّْح َب َواْلِعَشاَء ِبَأَذاٍن َواِحـٍد َوِإَقاَمَت
ُ الصُّْبُح ِبَأَذاٍن َوِإَقاَمٍةُثمَّ َرِكَب اْلَقْصَواَء َحتَّى َأَتى  َْن َتَبََّن َل اْلَفْجُر َفَصلَّى اْلَفْجَرِح

ََزْل َواِقًفا َحتَّى اْلَمْشَع ُ َوَوحََّدُه َفَلْم  َر اْلَحَراَم َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَدَعاُه َوَكبََّرُه َوªَلََّل
ًْال ... َأْسَفَر ِجد𠃌ا َفَدَفَع َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس  ... َحتَّى َأَتى َبْطَن ُمَحسٍِّر َفَحَرَك َقِل

 ].رواه مسلم[
Dari Jābir (diriwayatkan) bahwasanya Nabi saw tiba di Muzdalifah lalu salat 
Magrib dan Isya di sana dengan sekali azan dan dua iqamat, di antara keduanya 
tidak ada salat sunnah. Kemudian Nabi saw berbaring sampai terbit fajar, lalu 
salat subuh setelah jelaswaktu Subuh dengan sekali azan dan sekali iqamat. Lalu 
mengendarai Qaswa (namaunta Nabi saw) hingga tiba di Masy’aril Haram, lalu 
menghadap kiblat seraya berdoa kehadirat Allah, bertakbir, bertahlil. Beliau 
tetap berhenti (wukuf) di situ hingga langit kekuning-kuningan benar, kemudian 
berangkat (ke Mina) sebelum terbit matahari, setiba di lembah Muhassir 
bergerak cepat jalannya …” [HR Muslim]. 

d. Di Muzdalifah, jamaah haji juga disunahkan mencari kerikil untuk keperluan 

melempar jumarat. 

e. Setelah salat Subuh dan sesudah matahari terbit, Jamaah haji meninggalkan 

Muzdalifah untuk menuju Mina dn selama dalam perjalanan disunatkan membaca 

talbiyah (bukan takbir, sebab takbir itu baru disunatkan setelah selesai melontar 

jumrah Aqabah setelah tahallul awal), sesuai HR. Al-Bukhari dan Muslim: 

ِ َوَسلََّم َلْم ََزْل َُلبِّي  ْ عن َعْبُد اِهللا ْبُن َعبَّاٍس َعْن اْلَفْضِل َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل

 ].رواه البخاري ومسلم[َحتَّى َبَلَغ اْلَجْمَرَة 

 Dari AbdullāhIbn Abbās dari al-Faḍ l (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah 
saw senantiasa membaca talbiyah sampai beliau tiba di tempat melontar 
jumrah”. [HR al-Bukhārī dan Muslim].  

6. Mabit di Mina dan Melontar Jamarat 
Selama di Mina, para jamaah haji melakukan beberapa rangkaian manasik: 

a. Setalah sampai di Mina dari Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang 

pertama sekali dilakukan adalah melontar jumrah Aqabah dengan 7 kali lemparan, 

masing-masing lemparan mempergunakan satu buah batu kerikil, sesuai dengan 

HR. Muslim: 

ِ َوَسلََّم َعْن اْبِن َعبَّاٍس ْ َف َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل  َعْن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس َوَكاَن َرِد

َنِة َوªَُو َكافٌّ  ُْكْم ِبالسَِّك َن َدَفُعوا َعَل ُ َقاَل ِفي َعِشَِّة َعَرَفَة َوَغَداِة َجْمٍع ِللنَّاِس ِح َأنَّ

ُ َحتَّى َدَخَل ُمَحسًِّرا َوªَُو  ِ َناَقَت ُْكْم ِبَحَصى اْلَخْذِف الَِّذي ُْرَمى ِب ِمْن ِمًنى َقاَل َعَل
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ِ َوَسلََّم َُلبِّي َحتَّى َرَمى اْلَجْمَرَة  ْ اْلَجْمَرُة َوَقاَل َلْم ََزْل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل

 ].رواه مسلم[

Dari Ibn ‘Abbās, dari al-Fadl Ibn ‘Abbās (diriwayatkan) bahwa ketika ia 
membonceng di belakang Rasulullah saw– [diriwayatkan] bahwa beliau berkata 
kepada orang-orang di sore hari Arafah dan pagi hari di Jama’ saat mereka 
berangkat, “Hendaklah kalian berjalan dengan tenang.” Dan ia senantiasa 
menjalankan untanya dengan pelan-pelan hingga beliau memasuki lembah 
Muhassir, dan saat itu ia datang dari Mina. Ia berkata, “Hendaklah kalian 
mengambil kerikil untuk melempar Jumrah” [HR Muslim]. 

dan HR. Muslim: 

�اَل   ُ َق �ى  ...َعْن َجاِبْر ِبْن َعْبِد اِهللا َرِضَي اُهللا َعْن ًْال      ، َحتَّ � �َرَك َقِل �ٍر َفَح �َن ُمَحسِّ �ى َبْط َأَت
َاٍت     � ْبِع َحَص � �ا ِبَس ªََْق اْلُوْسَطى الَِّتي َتْخُرُج َعَلى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى َفَرَما ُثمَّ َسَلَك الطَِّر

َا   ]رواه مسلم... [َُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْن
Dari Jābir bin Abdullāh ra, (diriwayatkan) ia berkata: … kemudian (Nabi saw) 

sampai di Muhassir lalu ia berjalan cepat, kemudian mengambil jalan tengah 

menuju Jumratul Kubra, lalu melontar jumrah dengan tujuh lemparan sambil 

bertakbir setiap kali lemparan…”. [HR Muslim]. 
b. Setelah selesai melempar Jumrah Aqabah, kemudian melakukan tahallul awal 

(yaitu mencukur atau memotong rambut), menyembelih hewan sebagai dam bagi 

yang melaksanakan haji Qiran dan Tamattu’ hal tersebut berdasar pada HR. 

Muslim: 

ِ َوَسلََّم َأَتى ِمًنى َفَأَتى اْلَجْمَرَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َا  ْ نَّ َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل
ُ ِبِمًنى َوَنَحَر ُثمَّ َقاَل ِلْلَحْلِق َْمِن ُثمَّ : َفَرَماªَا ُثمَّ َأَتى َمْنِزَل ِ ْاَال ُخْد َوَأَشاَر ِاَلى َجاِنِب

ِ النَّاَس َْسِر ُثمَّ َجَعَل ُْعِط  ]ه مسلمروا. [ْاَال
Dari Anas Ibn Mālik [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw setelah tiba di Mina 
menuju ke Jumrah lalu melemparinya, kemudian datang di persinggahannya di 
Mina dan menyembelih kurban, kemudian berkata kepada pencukur: ‘cukurlah’ 
sambil menunjuk sebelah kanan lalu sebelah kiri (kepalanya). Sesudah itu, 
diberikannya rambutnya kepada orang banyak”. [HR Muslim]. Dan HR.  

c. Setelah melakukan tahallul awal, jamaah haji sudah terbebas dari semaua 

larangan ihram kecuali menggauli isteri sebagaimana dipahami dari HR. Ahmad 

bin Hanbal: 

ِ َوَسلََّم ْ ُْتُم اْلَجْمَرَة َفَقْد َحلَّ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل ِإَذا َرَم

ٍْئ ِإالَّ النَِّساَء ْ َلُكْم ُكلُّ َش ُب َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َأمَّا َأَنا َفَقْد َرَأ ُت َفَقاَل َرُجٌل َوالطِّ
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ٌب َذاَك َأْم َلا ُ ِباْلِمْسِك َأَفِط ِ َوَسلََّم َُضمُِّخ َرْأَس ْ رواه . [َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل

 ]احمد

Dari Ibn ‘Abbās [diriwayatkan] bahwa ia berkata: Rasulullah saw bersabda: bila 
kamu telah melempar jumrah, maka telah halal bagimu segala sesuatu kecuali 
isterimu. Seseorang bertanya, wangi-wangian juga? Ibn ‘Abbās berkata, aku 
melihat Rasulullah saw meminyaki rambutnya dengan al-misk (wangi-wangian), 
tapi apakah itu termasuk wangi-wangian atau tidak.” [HR Aḥ mad]. 

d. Sesudah melempar jumrah, memotong hewan dan bertahallul, kemudian pergi ke 

Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, pada tanggal 10 

Dzulhijjah itu, kembali lagi ke Mina untuk mabit pada malam-malam hari Tasyri’ 

tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melempar ketiga jumrah yaitu dari Jumrah 

Ula, kemudian Jumrah Wusta dan terakhir Jumrah Aqabah, sesuai dengan HR. 

Muslim: 

رَ    � �ى اْلَمْنَحِرَفَنَح َرَف ِإَل ِ َوَسلََّم اْنَص� ْ اَض    .... َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل � �َب َفَأَف مَّ َرِك � ُث

ِْت َفَصلَّى ِبَمكََّة  َْرِإَلى ْالَب  ]رواه سلم. [الظُّ

Bahwasanya Rasulullah saw berangkat ke tempat penyembelihan kurban, lalu 
menyembelih, kemudian naik kendaraan berangkat ke Baitullah untuk tawaf 
ifadah lalu salat Zuhur di Mekah.” [HR Muslim]. Dan HR. Ahmad dan Abu 
Daud: 

َْن          : َعاِئَشَة َقاَلْتَعْن  � ِ ِح � َْوِم �ِر  ْ �ْن َأِخ �لََّم ِم ِ َوَس � ْ �ْوُل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَل �اَض َرُس َاَف
�َرَة ِاَذا             ي اْلَجْم � ِْق َْرِم ِر � �اِم التَّْش َّ �اِلي َأ َ �ا َل َ �َث ِب �ى َفَمَك �ى ِمًن َع ِاَل � مَّ َرَج � َْر ُث َصلَّى الظُّ

  � َرٍة ِبَس � �ى         َزاَلِت الشَّْمُس ُكلَّ َجْم �َد ْاُالْوَل �ُف ِعْن َِق �اٍت َو �لِّ َحَص �َع ُك �ُر َم َاٍت َُكبِّ � ْبِع َحَص
َدªَا         � �ُف ِعْن َة َال َِق � �ى الثَّاِلَث �رَُّع َوَْرِم ََتَض �اَم َو َ �ُل اْلِق ْ �ِة َوُِط رواه أحم�د  . [َوِعْنَد الثَّاِنَّ

 ]وأبو داود
Dari Āisyah (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw tawaf ifadah pada akhir 
hari setelah zuhur kemudian kembali ke Mina, beliau tinggal di situ pada malam-
malam hari tasyrik, beliau melempari jumrah bila tergelincir matahari, tiap 
jumrah dengan tujuh kerikil, bertakbir pada tiap lemparan, dan beliau berhenti 
lama di Jumrah Ula dan Jumrah Ṣ āniyah (Wusta) sambil berdoa dan melempar 
jumrah ketiga (Aqabah) tanpa berhenti untuk berdoa.” [HR Aḥ mad dan Abū 
Dāwūd] 

e. Setelah prosesi Mabit di Mina, jamah haji diperkenankan mengakhiri hajinya 

pada tanggal 12 Dzulhijah dan kembali ke Mekah yang disebut dengan Nafar 

Awal. Bagi yang akan menyelesaikan hajinya sampai tanggal 13 Dzulhijah, harus 

tetap tinggal di Mina untuk melakukan lempar jumrah lagi, seperti pada tanggal 

11 dan 12, hal tersebut disebut Nafar Tsani. Sebagaimana firman Allah: 

                                               
                                                   



18 
 

ِ ِلَمِن التََّقى َواتَُّقو ْ ِْن َفَال ِإْثَم َعَل ا َواْذُكُرْوا اَهللا ِفى َاَّاٍم َمْعُدْوَداٍت َفَمْن َتَعجََّل ِفى َْوَم

ِ ُتْحَشُرْوَن ْ  ]٢٠٣: ٢البقرة، . [اَهللا َواْعَلُمْوا َأنَُّكْم ِإَل

Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari terbilang. Barang 
siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari tiada dosa 
baginya). Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dua 
hari itu)  maka tidak dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan 
bertakwalah kepada  Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan 
kepadaNya.” [QS al-Baqarah (2): 203]. 
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