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Bab 3 : Zakat
1. Jenis Zakat Mal

:وه
المواش واألثمان والزروع
ي
تجب الزكاة يف خمسة أشياء ي
المواش فتجب الزكاة يف ثالثة
والثمار وعروض التجارة فأما
ي
 اإلبل والبقر والغنم:وه
أجناس منها ي
Lima harta yang wajib zakat:
1. Hewan ternak
2. Atsman1
3. Pertanian
4. Buah-buahan
5. Barang perniagaan
Adapun hewan ternak, maka yang harus dizakati
hanya pada tiga jenis; unta, sapi dan kambing.
2. Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak

وشائط وجوب ها ستة أشياء اإلسالم والحرية والملك التام

1

Yaitu emas dan perak
muka | daftar isi

Halaman 7 dari 36

والنصاب والحول والسوم
Syarat wajib zakat hewan ternak ada 6:
1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Ternaknya dimiliki sempurna
4. Mencapai Nishab
5. Melewati satu haul2
6. Ternak tersebut digembala
3.Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak

وأما األتمان فشيئان الذهب والفضة وشائط وجوب الزكاة
فيها خمسة أشياء اإلسالم والحربة والملك التام والنصاب
والحول
Adapun atsman, yaitu dua hal; emas dan perak,
syarat wajib zakatnya ada lima;
1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Dimiliki secara sempurna
4. Mencapai nishab
5. Melewati satu haul
4. Syarat Wajib Zakat Pertanian
2

Satu haul adalah periode satu tahun penanggalan
qamariyah.
muka | daftar isi

Halaman 8 dari 36

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثالثة شائط أن يكون مما
يزرعه اآلدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا وهو
خمسة أوسق ال قش عليها
Adapun pertanian, maka syarat wajibnya ada tiga;
Tanamannya dipelihara manusia
Tenamannya termasuk makanan pokok dan bisa
ditimbun
Sudah mencapai nishab, yaitu lima wasaq tanpa
cangkang (bukan gabah)
5. Syarat Wajib Zakat Buah-buahan

وأما الثمار فتجب الزكاة يف شيئي منها ثمرة النخل وثمرة
الكرم وشائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء اإلسالم والحرية
والملك التام والنصاب
Adapun buah-buahan, zakat hanya wajib atas dua
buah, yaitu; kurma kering dan anggur kering (kismis).
Syarat wajibnya ada empat;
1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Dimiliki secara sempurna
4. Mencapai nishab
6. Syarat Wajib Zakat Harta Perniagaan

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشائط المذكورة يف
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األثمان
Adapun benda perniagaan, maka syarat wajibnya
sama seperti syarat wajib pada emas dan perak.
7. Nishab Unta

وف عش شاتان
فصل وأول نصاب اإلبل خمس وفيها شاة ي
وف خمس
وف عشين أرب ع شياة ي
وف خمس عشة ثالث شياة ي
ي
وف ست
وف ست وثالثي بنت لبون ي
وعشين بنت مخاض ي
وف ست وسبعي بنتا
وف إحدى وستي جذعة ي
وأربعي حقة ي
وف مائة وإحدى وعشين
وف إحدى وتسعي حقتان ي
لبون ي
وف كل خمسي
ثالث بنات لبون ثم يف كل أربعي بنت لبون ي
حقة
Nishab unta adalah lima ekor, maka wajib zakat
satu ekor kambing, 10 ekor unta wajib zakat dua ekor
kambing, 15 ekor unta wajib zakat tiga ekor kambing,
20 ekor unta wajib zakat empat ekor kambing, 25
ekor unta wajib zakat satu ekor Bintu Makhadz3, 36
ekor unta wajib zakat Bintu Labun4, 46 ekor unta
wajib zakat satu ekor Hiqqah5, 61 ekor unta wajib
zakat satu ekor Jadza’ah6, 76 ekor unta dua ekor
3

Unta betina berusia genap satu tahun masuk tahun ke-dua
Unta betina berusia genap dua tahun masuk tahun ke-tiga
5
Unta betina berusia genap tiga tahun masuk tahun ke-empat
6
Unta betina berusia genap empat tahun masuk tahun kelima
4
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bintu labun, 91 ekor unta wajib zakat dua ekor
Hiqqah, 121 ekor unta wajib zakat tiga ekor bintu
labun, kemudian setiap kelipatan 40 zakatnya bintu
labun dan setiap kelipatan 50 zakatnya hiqqah.7
8. Nishab Sapi

وف أربعي مسنة
فصل وأول نصاب البقر ثالثون وفيها تبيع ي
وعىل هذا فقس
Nishab awal sapi adalah 30 ekor, maka sudah wajib
zakat satu ekor Tabi’8, 40 ekor sapi zakatnya satu ekor
Musinnah9, kemudian kelipatan selanjutnya tinggal
dianalogikan.
9. Nishab Kambing

فصل وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن
وف مائتي
وف مائة وإحدى وعشين شاتان ي
أو ثنية من المعز ي
وف أربعمائة أرب ع شياة ثم يف كل مائة شاة
وواحدة ثالث شياة ي
Nishab awal kambing adalah 40 ekor, zakatnya
satu ekor domba yang sudah jadz’ah10 atau satu ekor
7

Misalnya; 130 ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun
dan satu ekor hiqqah, 140 ekor unta zakatnya satu ekor
bintu labun dan dua ekor hiqqah.
8
Sapi yang sudah genap berusia satu tahun masuk tahun kedua
9
Sapi yang sudah genap berusia dua tahun masuk tahun ketiga
10
Jadza’ dari Dho’n/domba: genap berusia satu tahun
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kambing yang sudah musinnah11, 121 kambing maka
zakatnya dua ekor kambing, 201 ekor kambing
zakatnya tiga ekor kambing, 400 ekor kambing
zakatnya empat ekor kambing, dan setiap seratus
ekor kambing zakatanya satu kambing.

11

Musinnah Ma’iz/kambing: genap berusia dua tahun
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10. Zakat Ternak Yang Dicampur (Berserikat)

 إذا كان:فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شائط
المراح واحدا والمشح واحدا والمرىع واحدا والفحل واحدا
والمشب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا
Dua gembala yang digabung12 maka zakatnya
tetap satu dengan tujuh syarat;
1. Kandangnya satu13
2. Tempat kumpulnya satu
3. Tempat gembalanya satu
4. Pejantannya satu14
5. Tempat minumnya satu
6. Pemeras susunya satu15
7. Dan tempat pemerahan susunya satu
11. Nishab Emas

فصل ونصاب الذهب عشون مثقاال وفيه رب ع العش وهو

12

13

14

15

Maksudnya dua orang gembala menggabungkan gembala
mereka
Maksudnya kandangnya digunakan bersama, meskipun
jumlah kandangnya banyak
Maksudnya pejantannya boleh lebih dari satu namun
dicampur oleh dua gembala dan tidak bisa dibedakan yang
mana milik siapa.
Syarat ini dipandang lemah, yang kuat dalam madzhab
syafi’i adalah tidak disyaratkan
muka | daftar isi
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نصف مثقال وفيما زاد بحسابه
Nishab emas adalah 20 misqal16 zakatnya adalah
2,5%17 yaitu setengah misqal. Setiap ada tambahan
(berat) maka dihitung (2,5%) nya.18
12.Nishab Perak

ونصاب الورق مائتا درهم وفيه رب ع العش وهو خمسة دراهم
الحىل المباح زكاة
وفيما زاد بحسابه وال تجب يف
ي
Nishab perak adalah 200 dirham19 zakatnya adalah
2,5% dari nishab yaitu lima dirham, setiap ada
tamabahan berat maka dihitung (2.5%) nya. Adapun
emas/perak perhiasan yang mubah20 maka tidak
wajib zakat.
13. Nishab Pertanian

وه ألف
فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق
ي
اف وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء
وستمائة رطل بالعر ي
السماء أو السيح العش وإن سقيت بدوالب أو نضح نصف
16

Bil dikovenversi ke satuan gram sekitar 80 gram.
2,5% dari 80-gram adalah 2 gram.
18
Misal, 83 gram (pertambahan tiga gram), maka dihitung
2.5% x 83 gram.
19
200 dirham bila dikonversi ke satuan gram ada di kisaran
504-560 gram.
20
Seperti perhiasan emas bagi wanita, cincin perak bagi pria,
atau hiasan dari perak pada pedang atau tumbak dan
semisalnya.
17
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العش
Nishab hasil pertanian adalah lima wasaq21 yaitu
1.600 rithl Irak, apabila bertambah (beratnya) maka
ikut dihitung. Apabila pengairannya dari air hujan
atau sungai (mengalir sendiri ke ladang) maka
zakatnya sebesar 10%, apabila dialiri air dengan
ditimba atau alat siram, maka zakatnya sebesar 5%.
14. Zakat Barang Peniagaan

فصل وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتيت به
ويخرج من ذلك رب ع العش
Harta barang perniagaan dihitung ketika akhir haul
dengan harga ketika waktu pembelian, kemudian
(bila mencapai nishab) dikeluarkan zakatnya sebesar
2,5%.
15. Zakat Ma’din22 dan Zakat Rikaz23

وما استخرج من معادن الذهب والفضة بخرج منه رب ع العش
يف الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس
21

Satu wasaq = 60 sha, satu sha (yang merupakan kadar zakat
fitri) di Indonesia sekitar 2,5 Kg. Maka satu wasaq; 60 x 2,5
= 150, lima wasaq; 5 x 150 = 750 kg. Namun menurut Dr.
Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa
Adillatuhu mengatakan lima wasaq sekitar 653 Kg.
22
Ma’din yaitu benda berharga hasil tambang
23
Rikaz adalah benda-benda yang dipendam oleh orang-orang
zaman dahulu sebelum peradaban Islam.
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Benda-benda hasil tambang seperti emas dan
perak wajib zakat sebesar 2,5% seketika itu juga (bila
sudah mencapai nishab), adapun benda yang didapat
dari rikaz, maka zakatnya sebesar 20%.
16. Zakat al-Fithr

فصل وتجب زكاة الفطر بثالثة أشياء اإلسالم وبغروب
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن
ويزك عن نفسه وعمن تلزمه
قوته وقوت عياله يف ذلك اليوم
ي
نفقته من المسلمي صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال
اف
وثلث بالعر ي
Zakat al-Fithr24 wajib dikeluarkan ketika terpenuhi
tiga syarat;
1. Beragama Islam
Mendapati terbenamnya Matahari di akhir bulan
Ramadhan25
Adanya harta lebih dari makanan pokok untuk
dirinya dan keluarganya di hari tersebut (hari raya Ied
Fitri)
Seseorang mengeluarkan zakat fithr untuk dirinya
dan keluarga yang menjadi tanggungannya dari
24
25

Atau zakat fitrah menurut lisan orang Indonesia
Orang yang meninggal dunia sebelum terbenamnya
Matahari di akhir bulan Ramadhan tidak wajib zakat al-fithr.
Begitu juga bayi yang lahir setelah terbenamnya Matahari
di akhir bulan Ramadhan tidak wajib zakat al-fithr.
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kalangan umat Islam sebesar satu sha’ dari makanan
pokok negerinya26 yang takarannya sebesar 5 1/3
rithl Irak.
17. Mustahiq Zakat

فصل وتدفع الزكاة إىل األصناف الثمانية الذين ذكرهم هللا
َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َّ :
الصدقات ِللفق َر ِاء
تعاىل يف كتابه العزيز يف قوله تعاىل ِ{إنما
َ ِّ
َ َو ْال َم َساكي َو ْال َعامل
َ وب ُه ْم
ُ ي َع َل ْي َها َو ْال ُم َؤ َّل َفة ُق ُل
اب
ق
الر
ف
و
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِي
َّ
َ َو ْال َغارم
َ ي َوف
َّ اَّلل َو ْابن
}يل
ب
الس
يل
ب
س
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِي
ِ
Zakat diberikan kepada delapan golongan yang
disebutkan Allah  ﷻdalam kitab-Nya:

ْ
ْ
َ َ
َ َّ َ ْ
َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َّ
ي َعل ْي َها َوال ُمؤلف ِة
الصدقات ِللفق َر ِاء َوال َم َس ِاك ِي َوال َع ِام ِل
﴿إنما
ِ
ْ
َ
َّ
َ الرقاب َوال َغارم
ُ ُق ُل
َ ي َوف
َّ اَّلل َو ْابن
ِّ وب ُه ْم َوف
﴾يل
ب
الس
يل
ب
س
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِي
ِي
ِ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana.” QS. At-Taubah ayat 60

وإىل من يوجد منهم وال يقترص عىل أقل من ثالثة من كل

26

Di Indonesia misalnya beras dan jagung.
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صنف إال العامل
Zakat diberikan kepada siapa saja yang ada yang
termasuk delapan golongan tersebut, sedikitnya
tidak boleh kurang dari tiga orang (yang diberi zakat)
dalam setiap golongannya kecuali amil (maka boleh
satu orang saja)

الغن بمال أو كسب والعبد وبنو
وخمسة ال يجوز دفعها إليهم ي
المزك نفقته ال يدفعها
هاشم وبنو المطلب والكافر ومن تلزم
ي
إليهم باسم الفقراء والمساكي
Lima golongan yang tidak boleh diberi zakat;
1. Orang kaya dengan harta atau pekerjaan
2. Hamba sahaya
3. Bani Hasyim
4. Bani Muthalib
5. Orang yang ditanggung/dinafkahi oleh muzaki,
tidak boleh diberikan zakat dengan atas nama
fakir miskin.
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Bab 4 : Puasa
1. Syarat Wajib Puasa

وشائط وجوب الصيام أربعة أشياء اإلسالم والبلوغ والعقل
والقدرة عىل الصوم
Syarat wajib puasa ada empat;
1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Mempunya kemampuan untuk berpuasa
2. Fardhu Puasa

وفرائض الصوم أربعة أشياء النية واإلمساك عن األكل
القء
والشب والجماع وتعمد ي
Fardhu puasa ada empat;
1. Niat
2. Menahan dari makan dan minum
3. Menahan dari jima’ (hubungan seksual)
4. Menahan dari menyengaja muntah
3. Pembatal Puasa

 ما وصل عمدا إىل:والذي يفطر به الصائم عشة أشياء
والقء عمدا
الجوف أو الرأس والحقنة يف أحد السبيلي
ي
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والوطء عمدا يف الفرج واإلنزال عن مباشة والحيض والنفاس
والجنون واإلغماء كل اليوم والردة
Yang membatakan puasa ada 10 perkara;
1. Sampainya suatu benda dengan sengaja ke
dalam perut atau kepala27
2. Suntikan lewat dua jalan (dubur dan qubul)28
3. Muntah dengan disengaja
4. Jima’ (hubungan seksual) dengan sengaja
5. Keluarnya mani karena persentuhan
6. Datang haidh
7. Nifas
8. Menjadi gila
9. Pingsan setiap hari
10.Murtad
4. Sunah-sunah puasa

ويستحب يف الصوم ثالثة أشياء تعجيل الفطر وتأخت
السحور وترك الهجر من الكالم
Dianjurkan ketika berpuasa melakukan tiga hal;
1. Ta’jil (menyegerakan berbuka)29
Lewat hidung atau mulut atau lainnya
Bila seseorang sengaja memasukan jarinya ke dubur, atau wanita
memasukkan jarinya ke farji maka puasanya batal.
29 Ketika yakin Matahari sudah terbenam
muka | daftar isi
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2. Mengakhirkan sahur
3. Meninggalkan perkataan buruk
5. Waktu-waktu Terlarang Untuk Berpuasa

ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشيق الثالثة
Diharamkan berpuasa pada lima hari; dua hari
raya30 dan tiga hari Tasyriq31

ويكره صوم يوم الشك إال أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله
Dimakruhkan berpuasa pada hari syak32 kecuali
hari itu sudah menjadi kebiasaan berpuasa (sunah)
atau menyambung puasa sebelumnya33
6. Berjima’ Di Siang Hari Bulan Ramdhan

ئ
وط يف نهار رمضان عامدا يف الفرج فعليه القضاء
ومن
وه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين
والكفارة ي
متتابعي فإن لم يستطع فإطعام ستي مسكينا لكل مسكي
مد
Siapa yang dengan sengaja bersenggama di siang
hari bulan Ramadhan maka dia wajib menqadha dan
membayar kafarat yaitu membebaskan satu budak
30

Hara raya Ied Fitri (1 Syawal) dan Ied Adha (10 Dzul Hijjah)
Hari Tasyriq yaitu tanggal 11,12 dan 13 Dzul Hijjah
32
Yaitu hari yang diragukan, apakah masih 30 Sya’ban atau
sudah 1 Ramadhan
33
Puasa bulan Sya’ban
31
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mu’min, apabila tidak bisa menemukan satu budak
mu’min, dia harus berpuasa dua bulan berturutturut, apabila tidal mampu, maka dia harus memberi
makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin
sebanyak satu mud34 makanan.
7. Orang Yang Meninggal Masih Punya
Tanggungan Puasa

ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد
Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih
punya tanggungan puasa Ramadhan35, maka harus
dikeluarkan makan atas namanya36 untuk tiap hari
(yang ditinggalkan) satu mud.
8. Orang Tua Yang Tidak Mampu Berpuasa

والشيخ إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا
Orang tua yang sudah sepuh37 yang tidak mampu
berpuasa, maka dia boleh berbuka (tidak puasa) dan
34

Sekira 432 gram dari makanan pokok (beras)
Yaitu orang yang punya tanggungan puasa kemudian dia
tidak meng-qadhanya padahal mampu. Adapun orang yang
yang tidak mampu meng-qadha puasanya yang tertinggal,
seperti meninggal di awal bulan syawal, maka dia tidak ada
kewajiban apapun, bila tidak puasa karena udzur, tetapi
apabila tidak puasanya tidak karena adanya udzur, maka
menurut qoul qadim, keluarganya berpuasa atas nama
orang tersebut.
36
Oleh walinya kepada orang miskin
37
Termasuk juga orang yang sakit yang tidak ada harapan
sembuh
35
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harus memberi makan (orang miskin) tiap hari satu
mud.
9. Wanita Hamil Dan Wanita Menyusui

والحامل والمرضع إن خافتا عىل أنفسهما أفطرتا وعليهما
القضاء وإن خافتا عىل أوالدهما أفطرتا وعليهما القضاء
اف
والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعر ي
Wanita hamil dan wanita menyusui, apabila
khawatir atas keselamatan dirinya (apabila berpuasa)
maka mereka berdua boleh berbuka (tidak puasa)
dan harus meng-qadha puasanya38. Apabila
keduanya khawatir akan keselamatan anaknya, maka
wajib meng-qadha dan membayar kafarat39, tiap hari
satu mud, yaitu satu sepertiga rithl Irak.
10. Orang Sakit Dan Musafir
.والمريض والمسافر سفرا طويال يفطران ويقضيان
Orang yang sakit dan orang yang bersafar jauh40,
mereka berdua boleh berbuka dan (nanti) wajib
meng-qadha (puasa yang ditinggalkannya).

38

Begitu juga wanita yang hamil atau yang menyusui apabila
khawatir atas keselamatan dirinya dan anaknya wajib
meng-qadha tanpa bayar fidyah.
39
Atau disebut juga fidyah
40
Orang yang bersafar lebih afdhal untuk tetap berpuasa
selama dalam safarnya tidak mengalami kesulitan dan
kesukaran.
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11. I’tikaf

 النية واللبث يف:فصل واالعتكاف سنة مستحبة وله شطان
المسجد وال يخرج من االعتكاف المنذور إال لحاجة اإلنسان
أو عذر من حيض أو مرض ال يمكن المقام معه ويبطل
.بالوطء
I’tikaf hukumnya sunah41 yang dianjurkan. I’tikaf
ini punya dua syarat;
1. Niat
2. Tinggal dan menetap di masjid
Seseorang tidak boleh keluar dari i’tikafnya yang
dia nadzarkan kecuali karena adanya keperluan
manusia42 atau adanya udzur seperti haidh atau sakit
yang tidak memungkinkan untuk tetap berada di
masjid. I’tikaf menjadi batal karena (terjadinya)
hubungan intim.

41

Di setiap waktu, utamanya 10 hari terakhir bulan Ramadhan.
I’tikaf bisa menjadi wajib apabila dinadzarkan.
42
Seperti buang hajat
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Bab 5 : Haji
1. Syarat Wajib Hajji

 اإلسالم والبلوغ والعقل:وشائط وجوب الحج سبعة أشياء
والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المست
Syarat wajib haji ada tujuh perkara;
1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka (bukan budak)
5. Adanya bekal (biaya) dan kendaraan
6. Jalannya aman43
7. Mampu pergi (sampai)44
2. Rukun Haji

 اإلحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف:وأركان الحج أربعة
والسع بي الصفا والمروة
بالبيت
ي

43

Bila jalan tidak aman, maka haji menjadi tidak wajib, begitu
juga wanita, bila tidak ada mahram atau wanita-wanita
terpercaya dalam perjalanan haji, maka tidak wajib haji,
apabila ada wanita-wanita terpercaya maka wajib haji
dengan syarat ijzin dari suaminya.
44
Sampai sebelum wukuf di Arafah
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Rukun haji ada empat45;
1. Ihram46 beserta niat47
2. Wukuf di Arafah48
3. Thawaf pada Ka’bah
4. Sa’i antara shafa dan Marwa
3. Rukun Umrah

والسع والحلق أو
وأركان العمرة اربعة اإلحرام والطواف
ي
التقصت يف أحد القولي
Rukun Umrah ada empat;
1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa’i
4. Cukur rambut (digundul) atau dipendekkan
menurut salah satu dari dua pendapat.
4. Wajib Haji

45

Sebenarnya ada lima rukun menurut pendapat terkuat
dalam madzhab Syafi’i, rukun yang kelima adalah mencukur
rambut.
46
Ihram adalah niat haji.
47
Di bulan haji, yaitu ; Syawal. Dzulqa’dah dan 9 hari awal
bulan Dzulhijjah. Bila niat di luar bulan ini, maka otomatis
berubah menjadi umrah.
48
Waktu wuquf dimulai ketika matahari tergelincir tanggal 9
dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah.
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ورم
 اإلحرام من الميقات ي:وواجبات الحج غت األركان ثالثة
الجمار الثالث والحلق
Wajib haji selain rukun49 ada tiga;
1. Ihram dari miqat50
2. Melempar jumrah51
3. Cukur rambut52
5. Sunah-sunah Haji

وسي الحج سبع اإلفراد وهو تقديم الحج عىل العمرة والتلبية
وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت
بمن وطواف الوداع ويتجرد الرجل عند اإلحرام من المخيط
ويلبس إزارا ورداء أبيضي
Sunah-sunah haji ada tujuh;
1. Ifrad, yaitu mendahulukan haji atas umrah
49

Beda wajib dan rukun adalah bahwasannya rukun
mempengaruhi keabsahan ibadah haji, sedangkan wajib
tidak berpengaruh, namun apabila sengaja ditinggalkan
maka berdosa dan wajib membayar denda.
50
Miqat makani; Dzulhulaifah (Bi’r Ali), Juhfah, Qarnul
manajzil, Yalamlam dan Dzatu Irq.
51
Yaitu tiga jumrah, sughra, wustha dan aqabah.
52
Ini seharusnya rukun haji, bukan wajib haji. Cukur itu bisa
digundul atau hanya dipendekkan saja, sunah bagi laki-laki
digundul sedangkan bagi wanita dipendekkan atau minimal
dipotong tiga helai rambut. Bagi orang yang botak (tidak
ada rambut) cukup dikerik dengan silet.
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2. Membaca talbiyah53
3. Thawaf qudum54
4. Bermalam di Muzdalifah55
5. Shalat dua raka’at setelah thawaf56
6. Bermalam di Mina57
7. Thawaf wada’58
Laki-laki yang sudah berihram tidak boleh
memakai pakaian yang berjahit59, hanya
mengenakan kain dan selendang yang berwarna
putih.
6. Larangan-larangan Saat Ihram

 لبس المخيط وتغطية:فصل ويحرم عىل المحرم عشة أشياء

53

Dimulai ketika berihram sampai melempar jumrah aqabah
Yaitu thawaf karena masuk kota Makah, thawaf ini
disunahkan bagi orang yang masuk kota Makah sebelum
wuquf di Arafah
55
Pendapat yang kuat, bermalam di Mina masuk dalam wajib
haji, bukan sunah haji
56
Disunahkan shalat tersebut di belakang maqam Ibrahim, bila
tidak mampu maka di belakang hajar aswad.
57
Bermalam di Mina menurut pendapat yang kuat termasuk
wajib haji.
58
Yaitu thawaf perpisahan, karena akan berpisah dari tanah
haram, thawaf wada’ ini menurut pendapat kuat termasuk
wajib haji.
59
Maksud berjahit disini adalah yang ada jahitan untuk
anggota tubuh, seperti kemeja (ada jahitan untuk tanagn),
celana atau gamis, bukan pakaian yang tidak dijahit sama
sekali.
54
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الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه
وتقليم األظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء
والمباشة بشهوة
Diharamkan bagi orang yang ihram sepuluh
perkara;
1. Memakai pakaian berjahit
2. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup
wajah bagi perempuan
3. Menyisir rambut
4. Memotong rambut
5. Memotong kuku
6. Memakai wewangian
7. Membunuh binatang buruan
8. Akad nikah60
9. Berjima’
10.Bersentuhan (laki-laki dan wanita) dengan
syahwat

وف جميع ذلك الفدية إال عقد النكاح فإنه ال ينعقد وال
ي
يفسده إال الوطء يف الفرج وال يخرج منه بالفساد
Dalam (pelanggaran terhadap) semua itu wajib
membayar fidyah, kecuali akad nikah, karena akad
60

Baik untuk sendiri, menjadi wakil, atau menikahkan orang
lain.
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nikah tersebut sesungguhnya tidak sah. Tidak ada
yang merusak ihram kecuali persetubuhan pada farji
(kemaluan). Tidak boleh seseorang keluar dari
ihramnya karena suatu fasad (pelanggaran)61

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء
يأت به
والهدي ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حن ي
Siapa yang tertinggal (tidak) melakukan wukuf di
Arafah, maka dia bertahallul dengan mengerjakan
umrah, dia
wajib meng-qadha (hajinya) dan
membayar dam (denda). Siapa yang meninggalkan
satu rukun maka dia tidak boleh keluar dari ihram
hajinya hingga dia selesai menunaikannya.

.شء
ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتكها ي
Siapa meninggalkan wajib haji, dia wajib
membayar dam (denda), siapa yang meninggalkan
sunah haji, maka dia tidak wajib mengerjakan
sesuatu pun sebab meninggalkannya.
7. Dam (denda) Haji

فصل والدماء الواجبة يف اإلحرام خمسة أشياء أحدها الدم
الواجب بتك نسك وهو عىل التتيب شاة فإن لم يجد فصيام
عشة أيام ثالثة يف الحج وسبعة إذا رجع إىل أهله
Dam/denda yang wajib dibayar (ketika terjadi
61

Tetapi justru harus menyempurnakannya
muka | daftar isi

Halaman 31 dari 36

pelanggaran) dalam ihram ada lima jenis; pertama,
denda yang wajib (dibayar) karena meninggalkan
nusuk (amalan yang diperintahkan di dalam haji),
yaitu secara urut62 ialah seekor syah63, jika tidak
mendapatkannya wajib berpuasa 10 hari, 3 hari di
kerjakan di waktu haji dan 7 hari dikerjakan jika telah
pulang ke keluarganya (telah sampai di negerinya).

والثات الدم الواجب بالحلق والتفه وهو عىل التخيت شاة أو
ي
صوم ثالثة أيام أو التصديق بثالثة آصع عىل ستة مساكي
Kedua, denda yang wajib (dibayar) karena
bercukur rambut dan memakai wangi-wangian, yaitu
boleh dipilih: seekor syah atau puasa 3 hari atau
bersedekah 3 sha'64 makanan pokok kepada enam
orang miskin

والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل وي هدي شاة
Ketiga, denda yang wajib (dibayar) karena
terkepung (oleh musuh) atau terhalang (jalan
melakukan haji). Maka boleh bagi orang yang ihram
itu bertahallul dan harus menghadiahkan
(mengurbankan) seekor domba

62

Secara urut disini maksudnya apabila tidak mampu baru
boleh berpindah ke pilihan berikutnya.
63
Domba yang sudah genap berusia satu tahun atau kambing
yang sudah genap berusia dua tahun
64
Sekitar 864 gram, atau di Indonesia satu sha’ untuk zakat
fitrah sekitar 2,5 Kg.
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والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو عىل التخيت إن كان
الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشتى
بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما
Keempat, denda yang wajib (dibayar) karena
membunuh binatang buruan, yaitu boleh dipilih: jika
binatang buruan itu tersebut ada yang serupa65 maka
dia wajib mengeluarkan (mengganti) binatang yang
serupa itu atau (kalau tidak), cukup memberi
harganya (binatang tersebut) dan membeli dengan
harga tersebut makanan dan menyedekahkannya
(kepada orang miskin); atau (kalau tidak) maka wajib
berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mud 1 hari.

وإن كان الصيد مما ال مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن
كل مد يوما
Apabila binatang buruan itu termasuk yang tidak
ada penyerupaannya, maka wajib mengeluarkan
(menyedekahkan) makanan seharga binatang itu
(kepada orang miskin) atau berpuasa sebagai
gantinya untuk setiap mud 1 hari.

والخامس الدم الواجب بالوطء وهو عىل التتيب بدنة فإن
لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها

65

Yaitu yang serupa atau mirip dalam bentuknya, seperti sapi
liar mirip dengan unta (mirip ukurannya dan sama-sama
berkaki empat)
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قوم البدنة واشتى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد
صام عن كل مد يوما
Kelima, denda yang wajib (dibayar) karena jima’,
yaitu secara urut: seekor unta, jika tidak ada, maka
gantinya seekor sapi, Jika tidak ada, maka (gantinya)
tujuh ekor kambing, jika tidak ada, maka hendaklah
unta tersebut dihargakan, dan dengan harga itu
dibelikan makanan dan menyedekahkannya (kepada
orang fakir atau miskin), jika tidak ada juga, maka
wajib berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mud 1
hari.

وال يجزئه الهدي وال اإلطعام إال بالحرم ويجزئه أن يصوم
حيث شاء
Hadiah dan pemberian makanan itu tidak sah
dilakukan kecuali di Tanah Haram, sedangkan
berpuasa bisa dilakukan di mana saja orang yang
membayar denda itu menghendaki.

وال يجوز قتل صيد الحرم وال قطع شجره والمحل والمحرم
يف ذلك سواء
Tidak boleh orang membunuh binatang buruan
(yang ada di) Tanah Haram dan tidak boleh
memotong pohon-pohonnya. Orang yang sudah
tahallul dan orang yang tengah berihram dalam
masalah ini hukumnya sama.
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mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di
Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi
Syariah (HES).
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