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PRAKATA

Buku Materi FIQIH ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan pembelajaran 

bidang FIQIH di lingkungan sekolah/madrasah yang berbasis Al Quran dan As Sunnah, 

yang masih jarang ditemui di pasaran. 

Beberapa materi buku diambil dari Bahan Pelajaran susunan Al Ustadz Abdullah 

dan Ust Maman Nurzaman.  

Selanjutnya, kami selaku penyusun, mencoba mengetik ulang materi tersebut, lalu 

kami tambah beberapa materi yang dianggap perlu, terutama bila dihubungkan dengan 

Silabus Fiqih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak kelemahan, oleh 

karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan. 

Bandung, September 2014  

Penyusun 



 4

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar           3 

Daftar Isi            4 

Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar      5 

Semester 1 

Materi 1  Sholat Rowatib        6 

Materi 2  Sholat-sholat Sunat       8 

Materi 3  Sholat Jum’at        11 

Materi 4  Ketentuan-ketentuan dalam Sholat    13 

Materi 5  Ketentuan Sholat bagi yang sakit 

Semester 2 

Materi 5  Zakat          18 

Materi 6  Shaum Romadlon       20 

Materi 7  Amalan-amalan dalam Shaum Romadlon   22 

Materi 8  Shaum-shaum Sunat       24 

Materi 9  Haji          27 



 5

STANDAR KOMPETENSI & KOMPETENSI DASAR 

Semester 1 

Standar Kompetensi : Mengenal Sholat Sunnah Rawatib 
Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan ketentuan Sholat Sunnah Rawatib 

     2. Mendemonstrasikan tata cara Sholat Sunnah Rawatib 

Standar Kompetensi : Mengenal Sholat Jum’at  
Kompetensi Dasar  : 1. Mengenal ketentuan Sholat Jum’at  

     2. Membiasakan mengikuti Sholat Jum’at 

Standar Kompetensi : Mengenal tata cara sholat bagi orang yang sakit  
Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit  

     2. Mendemonstrasikan cara sholat dalam keadaan sakit 

Materi Tambahan : 
1. Sholat-sholat Sunat 
2. Sholat Jum’at 
3. Ketentuan Umum dalam Sholat 

Semester 2 

Standar Kompetensi : Mengenal Shaum Romadlon 
Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan ketentuan shaum Romadlon 

     2. Menyebutkan hikmah Shaum Romadlon 

Standar Kompetensi : Mengenal amalan-amalan di bulan Romadlon  
Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan ketentuan sholat Tarawih dan Witir 

     2. Melaksanakan Tadarus 

Materi Tambahan : 
1. Zakat 
2. Shaum Sunat 
3. Haji 



 6

 SEMESTER1 
SEMESTER1S
EMESTER1SE
MESTER1SEM
ESTER1SEME
STER1SEMES
TER1SEMEST
ER1SEMESTE



 7

MATERI 1
SHOLAT ROWATIB 

 Dalam ajaran Islam, selain sholat wajib atau fardlu, ada juga yang 

dinamakan sholat sunat, yang bertujuan menyempurnakan sholat fardlu yang 

telah dilaksanakan, sekaligus sebagai penghapus dosa-dosa kecil yang tanpa 

sengaja kita lakukan. 
   

 Salah satu sholat sunat yang dianjurkan adalah sholat rowatib. Sholat Rowatib 

ialah sholat sunat yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardlu, yaitu sebelum 

atau sesudah sholat fardlu. 
   

 Sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardlu dinamakan sholat sunat 

Rowatib Qobliyyah, sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardlu 

dinamakan Rowatib Ba’diyah.  
   
 Tujuan sholat Rowatib adalah untuk menyempurnakan ibadah sholat fardlu 

yang kita laksanakan. 

   

 Sholat sunat Rowatib dilakukan pada : 
1. Dua raka’at sebelum sholat Subuh 

2. Dua raka’at sebelum dan sesudah sholat Dluhur 

3. Dua raka’at sesudah sholat Maghrib, dan 

4. Dua raka’at sesudah sholat Isya. 

Hadits tentang sholat sunat Rowatib adalah sebagai berikut :  

َوَعْن اِبِْن ُعَمَر -رَِضيَ اهلَلَُّ َعنُْهَما- َقاَل :  
( َحِفظُْت ِمْن اَلنَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َعْشَر رََكَعاٍت : رَْكَعتنَْيِ 

َقبَْل اَلظُّْهِر , َورَْكَعتنَْيِ بَْعَدَها , َورَْكَعتنَْيِ بَْعَد امَْلَْغرِِب ِفي بَيِْتِه , 
بْحِ )  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه  َورَْكَعتنَْيِ بَْعَد اَْلِعَشاِء ِفي بَيِْتِه  َورَْكَعتنَْيِ َقبَْل اَلصُّ
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“Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku menghapal dari Nabi 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 10 rakaat yaitu: dua rakaat sebelum Dluhur 
dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua 
rakaat setelah Isya' di rumahnya, dan dua rakaat sebelum Shubuh. Muttafaq 
Alaihi” 

Sangat dianjurkan juga sholat rowatib sebelum Maghrib sebagaimana hadits 

berikut : 

َوَعْن َعبِْد اهلَلَِّ بِْن ُمَغفٍَّل امْلُزَِنيِّ رضي اهلل عنه َعْن اَلنَِّبيِّ صلى 
اهلل عليه وسلم َقاَل :  

( َصلُّوا َقبَْل امَْلَْغرِِب , َصلُّوا َقبَْل امَْلَْغرِِب " ثُمَّ َقاَل ِفي اَلثَّالِثَِة : 
" مِلَْن َشاَء " َكرَاِهيََة أَْن يَتَِّخذََها اَلنَّاُس ُسنًَّة )  َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ 

“Dari Abdullah Mughoffal al-Muzanny Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Sholatlah sebelum Maghrib, 
sholatlah sebelum Maghrib. Kemudian beliau bersabda pada yang ketiga: 
Bagi siapa yang mau, Karena beliau takut orang-orang akan menjadikannya 
sunnat. Diriwayatkan oleh Bukhari.” 

Sholat sunat Rowatib sebagaimana tercantum dalam hadits diatas 

dinamakan sholat sunat muakad, artinya yang sangat dianjurkan.  
  

Keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunat Rowatib secara rutin : 

a. Sebagai penyempurna sholat fardlu 

b. Dijanjikan akan mendapat kebaikan di dunia 
c. Do’a kita akan mudah dikabulkan oleh Alloh SWT 

d. Akan mendapat pahala yang besar saat kita dihisab di hari Qiyamat 

Cara melaksanakan sholat Rowatib adalah : 

a. Dilakukan setelah adzan berkumandang atau setelah selesai melaksanakan 
wirid sholat fardlu 

b. Dilakukan secara munfarid (sendiri-sendiri) 

c. Bacaannya tidak dikeraskan 

d. Sebaiknya tempat melaksanakan sholat sunat Rowatib berbeda dengan 

tempat melaksanakan sholat fardlu (disunahkan untuk bergeser/berpindah 
tempat dari tempat sholat sebelumnya) 
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MATERI 2
SHOLAT-SHOLAT SUNAT 

 Selain sholat sunat Rowatib, ada juga sholat sunat lainnya, yaitu : 

1. Sholat sunat Intidzor adalah solat dua raka’at – dua raka’at sebelum 

datangnya imam/khatib untuk berkhutbah pada waktu sholat Jum’at. 

َوَعْن أَِبي ُهَريْرَةَ رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل 
عليه وسلم  

( َمِن اْغتََسَل, ثُمَّ أَتَى اْلُجُمَعَة, فََصلَّى َما ُقدَِّر َلُه, ثُمَّ أَنَْصَت, 
َماُم ِمْن ُخطْبَِتِه, ثُمَّ يَُصلِّي َمَعُه: ُغِفَر َلُه َما بَيْنَُه  َحتَّى يَفُْرغَ اإَْلِ

َوبنَْيَ اْلُجُمَعِة اأَْلُْخَرى, َوفَْضُل ثاََلثَِة أَيَّامٍ )  َرَواهُ ُمْسلِم 
“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Sallam bersabda : Barangsiapa mandi kemudian mendatangi sholat 
Jum'at, lalu sholat semampunya, kemudian diam sampai sang imam 
selesai dari khutbahnya, kemudian sholat bersama imam, maka diampuni 
dosa-dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at berikutnya serta tiga hari 
setelahnya. Riwayat Muslim” 

2. Sholat Tahiyatul Masjid ialah sholat dua raka’at bila kita masuk ke masjid. 

َوَعْن أَِبي َقتَاَدةَ رضي اهلل عنه َقاَل : َقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل 
عليه وسلم  

( إِذَا َدَخَل أََحُدُكْم امَْلَْسِجَد فاََل يَْجلِْس َحتَّى يَُصلِّيَ رَْكَعتنَْيِ )  
ُمتَّفَقٌ َعَليِْه 

“Dari Abu Qotadah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Sallam bersabda : Jika seseorang di antara kamu memasuki masjid maka 
janganlah ia duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Muttafaq Alaihi”. 

3. Sholat Thuhur ialah sholat sunat dua raka’at yang dikerjakan setelah kita 

bersuci seperti wudlu dan mandi, dinamakan juga sholat Syukrul Wudlu. 

4. Sholat Tahajud ialah sholat malam setelah tidur, jumlahnya 11 raka’at 
dengan witir, dan kalau kita kerjakan sebelum tidur, dinamakan solatul 
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Qiyamu Lail. Adapun kalau di kerjakan di dalam bulan Romadlon, suka di 

sebut sholat Tarawih. Jumlah raka’atnya tetap sebelas raka’at dengan witir. 

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا 

“Dan pada sebagian malam hari bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke 
tempat yang terpuji. (Al Isra : 79)” 

  
 Keutamaan sholat tahajud berdasarakan hadits dari Rosululloh SAW suatu 

hari bersabda : “Barang siapa mengerjakan sholat Tahajud dengan sebaik-

baiknya, dan dengan tata tertib yang rapi, maka Alloh SWT akan 
memberikan 9 macam kemuliaan : 5 macam di dunia dan 4 macam di 

akhirat.” 

Adapun lima keutamaan didunia itu, ialah : 

1. Akan dipelihara oleh Alloh SWT dari segala macam bencana. 
2. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan dimukanya. 

3. Akan dicintai para hamba Alloh yang shaleh dan dicintai oleh 

semua manusia. 

4. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang 
mengandung hikmah. 

5. Akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam 

agama. 

Sedangkan empat keutamaan diakhirat, yaitu : 

1. Wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di Hari Pembalasan  
2. Akan mendapat keringanan ketika di hisab. 

3. Dimudahkan ketika dihisab 

4. Catatan amalnya diberikan ditangan kanan. 

5. Sholat Witir ialah sholat ganjil diwaktu malam, boleh satu raka’at, tiga 

raka’at satu kali salam, lima raka’at, tujuh raka’at, sembilan raka’at atau 

sebelas raka’at dengan satu kali salam. 
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َوَعْن َعلِيٍّ رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم  
( أَْوِترُوا يَا أَْهُل اَْلُقرْآَن, فَِإنَّ اهلَلََّ وِتٌْر يُِحبُّ اَْلوِتَْر )  َرَواهُ اَْلَخْمَسُة, 

َحُه اِبُْن ُخزَيَْمَة   َوَصحَّ

“Dari Ali bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : Sholat 
witirlah wahai ahli Qur'an, karena Allah sesungguhnya witir (ganjil) dan dia 
mencintai yang ganjil (witir). Diriwayatkan oleh Imam Lima dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah”. 

6. Solat Dluha ialah sholat di pagi hari, kira-kira pukul 8 atau pukul 9 pagi. 

َوَعْن َعاِئَشَة -رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها- َقاَلْت:  
َحى أَْربًَعا,  ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم يَُصلِّي اَلضُّ

َويَِزيُد َما َشاَء اهلَلَُّ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 
”'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam biasanya sholat Dluha empat rakaat dan menambah seperti yang 
dikehendaki Allah. Riwayat Muslim”. 

7. Sholat ‘Id dilakukan sebelum khutbah ‘id. Pada tanggal satu pagi Syawal, 
dinamakan sholat ‘Idul fitri. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi 

dinamakan ‘Idul Adha. Jumlah raka’at pada sholat ’Id sebanyak 2 raka’at, 

namun berbeda dalam jumlah takbir. Pada raka’at yang pertama 7 kali takbir 

dan pada raka’at ke 2 lima kali takbir. 

َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس:  
, َلْم  ( أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َصلَّى يَوَْم اَْلِعيِد رَْكَعتنَْيِ

يَُصلِّ َقبَْلَها واََل بَْعَدَها )   
بَْعُة  أَْخرََجُه اَلسَّ

“Dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi Shollallaahu 'alaihi wa Sallam sholat pada hari 
raya dua rakaat, beliau tidak melakukan sholat sebelum dan setelahnya. 
Dikeluarkan oleh Imam Tujuh”. 

َوَعْن َعْمرِِو بِْن ُشَعيٍْب َعْن أَِبيِه َعْن َجدِِّه َقاَل: َقاَل نَِبيُّ اهلَلَِّ صلى اهلل 
عليه وسلم  
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( اَلتَّْكِبيُر ِفي اَْلِفطِْر َسبْعٌ ِفي اأَْلُوَلى َوَخْمٌس ِفي اآَْلِخرَِة, َواْلِقرَاَءةُ 
بَْعَدُهَما ِكْلتَيِْهَما )  أَْخرََجُه أَبُو َداُوَد. َونََقَل اَلتِّرِْمِذيُّ َعِن اَْلبَُخاِريِّ 

تَْصِحيَحهُ 
“Dari Amar Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu 
bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : Takbir dalam sholat 
hari raya Fithri adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada 
rakaat kedua, dan bacalah al-fatihah dan surat adalah setelah kedua-duanya. 
Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi mengutipnya dari shahih 
Bukhari”. 
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MATERI 3 
SHOLAT JUM’AT 

Sholat Jum’at hukumnya wajib bagi kaum laki-laki yang sudah baligh 

(cukup umur). Adapun bagi anak-anak hukumnya mubah atau boleh, dengan 

syarat anak tersebut dijaga atau diajari agar tidak mengganggu pelaksanaan 

ibadah Jum’at sebagai pembiasaan agar pada saat sudah baligh, tahu dan 
terbiasa melaksanakan sholat Jum’at. 

Ayat tentang sholat Jum’at terdapat dalam Al Quran sebagai berikut :  

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهلل 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

”Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 
pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.  
(Al Jumu’ah : 9)” 

Rosululloh juga bersabda dalam haditsnya : 

 َوَعْن طَاِرقِ بِْن ِشَهاٍب; أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:
 ( اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ ِفي َجَماَعٍة إاِلَّ أَْربََعًة: َمْمُلوٌك,

, َوَمِريٌض )  َرَواهُ أَبُو َداُوَد , َوَصِبيٌّ  ,َواِْمرَأَةٌ
”Dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda : Sholat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan 
berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak kecil, 
dan orang yang sakit. Riwayat Abu Dawud”. 

Waktu pelaksanakan sholat Jum’at, dilaksanakan pada hari Jum’at sesuai 

dengan waktu Dluhur, oleh karena itu bagi orang yang tidak melaksanakan sholat 

Jum’at, maka tetap melaksanakan Sholat Dluhur.  

Ketentuan-ketentuan Sholat Jum’at adalah : 

1. Sebelum sholat jum’at kita di wajibkan mandi dulu, dan disunnahkan 
memakai pakaian yang baik dan memakai wangi-wangian. 

2. Wajib dilakukan secara berjama’ah 
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3. Pada saat datang ke Masjid, sebelum duduk disunahkan untuk sholat sunat 

Tahiyatul Masjid. 

4. Sebelum sholat, didahului dengan khutbah Jum’at 

5. Pada saat Khatib sedang khutbah Jum’at, tidak boleh ada seorangpun yang 
berbicara, bahkan berbisik sekalipun 

6. Jumlah raka’atnya sebanyak 2 raka’at 

7. Suara Imam pada saat memimpin sholat dikeraskan 

Hal-hal yang membatalkan ibadah Sholat Jum’at adalah : 

1. Belum mandi 

2. Mengobrol/bermain pada saat khatib sedang khutbah 
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MATERI 4 
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SHOLAT 

B. SHOLAT BERJAMA’AH 
Sholat berjama’ah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, biasanya 

dilakukan di masjid. Sholat berjama’ah dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua 

orang, yaitu seorang imam dan seorang ma’mum. 

Beberapa ketentuan dalam sholat berjama’ah : 

a. Kalau sholat berjamaah hanya dua orang saja, maka berdirinya ma’mum 

hendaklah di samping imam sebelah kanan (sejajar dengan imam) 

⧫! 
b. Namun apabila lebih dari seorang hendaklah ma’mum itu berdiri di 

belakang imam, dan jadikan imam ada di tengah-tengah ma’mum.  
⧫ 

!!! 
c. Bila ma’mum-nya wanita, maka dia harus selalu berada di belakang imam, 

walaupun hanya sendiri. 

  
d. Ma’mum dilarang mendahului imam atau membarengi imam di waktu 

takbir, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, berdiri setelah 

sujud, dan salam. Jadi hendaklah semua ma’mum menurut/mengikuti 
imam, jangan mendahului atau membarengi imam. 

e. Kalau bacaan imam itu nyaring dan terdengar oleh ma’mum maka 

hendaklah ma’mum itu mendengarkan bacaan imam, namun bila tidak 

terdengar, maka ma’mum bisa membaca bacaannya sendiri. 
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f. Bila imam lupa hendaklah di ingatkan oleh ma’mum dengan mengucapkan 

subhanalloh bagi ma’mum laki-laki dan bagi ma’mum wanita dengan 

menepukan tangannya. 

g. Yang berhak menjadi imam adalah yang terpandai di dalam urusan agama, 
kalau sama pandainya maka yang lebih tua usianya, tetapi ini tidak 

menjadi ketentuan yang wajib, hanya keutamaan saja. 

h. Pada saat sholat berjama’ah, bahu dan kaki harus bersentuhan dengan 

jama’ah sholat lainnya 

!  

Adapun keutamaan sholat berjama'ah dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Berjama'ah lebih utama dari pada sholat sendirian. Rosululloh SAW bersabda: 
"Sholat berjama'ah itu lebih utama dari pada sholat sendirian sebanyak dua 

puluh tujuh derajat." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar RA) 

b. Dari setiap langkahnya diangkat kedudukannya satu derajat dan dihapuskan 

baginya satu dosa serta senantiasa dido'akan oleh para malaikat.  

c. Terbebas dari pengaruh/penguasaan setan. Rosululloh SAW bersabda: "Tiada 
tiga orangpun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan di sana 

sholat berjama'ah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh 

setan. Karena itu hendaklah kamu sekalian membiasakan sholat berjama'ah 

sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang terpencil dari kawanannya." 
(HR. Abu Daud dengan isnad hasan dari Abu Darda' RA). 

d. Memancarkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rosululloh SAW 

bersabda: "Berikanlah kabar gembira orang-orang yang rajin berjalan ke 

masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat." (HR. Abu Daud, 
Turmudzi dan Hakim). 

e. Mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Rosulullah SAW bersabda: 

"Barangsiapa yang sholat Isya dengan berjama'ah maka seakan-akan ia 

mengerjakan sholat setengah malam, dan barangsiapa yang mengerjakan 
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sholat shubuh berjama'ah maka seolah-olah ia mengerjakan sholat semalam 

penuh. (HR. Muslim dan Turmudzi dari Utsman RA). 

f. Sarana penyatuan hati dan fisik, saling mengenal dan saling mendukung satu 

sama lain. Rasulullah SAW terbiasa menghadap ke ma'mum begitu selesai 
sholat dan menanyakan mereka-mereka yang tidak hadir dalam sholat 

berjama'ah. Para sahabat juga terbiasa untuk sekedar berbicara setelah 

selesai sholat sebelum pulang kerumah. 

g. Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin.  
h. Merupakan pantulan kebaikan dan ketaqwaan. Alloh SWT berfiman: 

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Alloh ialah orang-orang yang 

beriman kepada Alloh dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat." (QS. 

9:18). 

C. JAMA’ & QOSHOR 
Apabila kita bepergian jauh, maka ada keringanan bagui ummat Islam 

dalam melaksanakan sholat fardlunya. Keringan tersebut dinamakan 

RUKHSOH. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم   َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َهللاَّ

َ ُیِحبُّ أَْن ُتْؤَتى ُرَخُصُھ َكَما َیْكَرهُ أَْن ُتْؤَتى َمْعِصَیُتُھ )    ( إِنَّ َهللاَّ

َحُھ ِاْبُن ُخَزْیَمَة  َرَواهُ أَْحَمُد, َوَصحَّ
“Dari Ibnu Umar Rosululloh bersabda: Sesungguhnya Alloh suka bila 

rukhshoh (keringanan)-Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci bila 
maksiatnya dilaksanakan. Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu 
Khuzaimah” 

Rukhsoh yang diberikan kepada umat Islam berupa SHOLAT JAMA’ & 
QOSHOR. 

Sholat jama’ dan qoshor itu boleh dilakukakan hanya pada waktu bepergian. 

Tidak boleh kita jama’ dan qoshor di tempat kita sendiri, yakni bukan dalam 

bepergian. 
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Jama’ artinya mempersatukan. Jadi jama’ itu mempersatukan dua sholat 

dalam satu waktu, seperti sholat Dluhur dengan Ashar dan mempersatukan 

sholat Maghrib dengan sholat Isya. 

Bila kita sholat Dluhur kemudian kita sholat Ashar di waktu Dluhur, maka 
yang demikian itu namanya jama’ taqdim. Demikin pula bila kita sholat Maghrib 

kemudian sholat Isya di waktu Maghrib. Dan kalau kita tarik Dluhur ke waktu 

Ashar dan Maghrib ke waktu Isya, maka yang demikin itu namanya jama’ takhir.  

Qoshor artinya ringkas. Jadi sholat qoshor ialah sholat yang empat raka’at 
dilakukan dua raka’at ; seperti sholat Dluhur, Ashar dan Isya yang asalnya 4 

raka’at menjadi 2 raka’at, sedangkan sholat Maghrib dan Shubuh tidak boleh di 

qoshor.  

ُ َعْنُھَما َقاَل:   َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َهللاَّ

ِبيُّ صلى هللا علیھ وسلم ِتْسَعَة َعَشَر َیْقُصُر )    ( أََقاَم اَلنَّ
“Ibnu Abbas berkata : Nabi Shollallaahu 'alaihi wa Sallam menetap selama 19 

hari, beliau mengqoshor sholat”. 

  
Yang di perbolehkan di lakukan di tempat kita sendiri hanya jama’ takhir dan 

tidak boleh di qoshor. Itupun kalau memang ada keperluan, dan jangan di 

biasakan. 

Selama kita bepergian, dan tidak menetap di tempat itu, maka selama itu kita 
boleh melakukan jama’ dan qoshor.  

D. SUJUD SAHWI 
Sahwi artinya lupa, sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan bila kita lupa, 

kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, atau lupa tahiyyat awal, maka sujud 
dua kali diselingi duduk, sebelum salam atau sesudah salam pada raka’at 

terakhir. 
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Bila kita ragu-ragu jumlah raka’at yang telah kita lakukan antara tiga dan 

empat raka’at, maka hendaklah kita tetapkan yang kurang, lalu kita tambah yang 

kurang itu kemudian kita sujud sahwi. 

Bila kita lupa tahiyyat awwal, kemudian kita telah berdiri tegak, lanjutkan 

sholat itu, nanti di akhir sebelum salam kita sujud sahwi. Tetapi kalau belum 

berdiri tegak, kemudian kita ingat duduklah kembali untuk tahiyyat awwal dan 

tidak sujud sahwi. 
Bacaan yang diucapkan pada sujud sahwi sama sebagaimana bacaan yang 

dibaca di waktu sujud biasa. 
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MATERI 5 
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SHOLAT 

A. SHOLAT BAGI ORANG YANG SAKIT 
Sholat merupakan kewajiban yang harus tetap dikerjakan dalam berbagai 

kondisi, baik sedang sehat ataupun sedang sakit, karena sholat merupakan 
tiangnya agama, artinya kalau seseorang sudah tidak mau melaksanakan sholat 

lagi, maka orang tersebut sudah bukan orang Islam lagi. 

Orang yang sedang sakitpun harus tetap melaksanakan sholat selama 
akalnya masih tetap normal, kecuali kalau sakitnya itu sudah tidak mampu 

mengingat apa-apa lagi. 

Cara melaksanakan sholat bagi orang yang sakit disesuaikan dengan 

kemampuannya, bisa dengan cara duduk, jongkok, bersila, berbaring, atau sesuai 
dengan kemampuan badannya. 

Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan bisa dengan cara yang sama 

seperti sholat biasa, tapi berbeda dalam tata cara ruku, sujud & tahiyat-nya yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang sakit tersebut. 
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MATERI 1 
ZAKAT 

Rukun Islam ada 5, yaitu mengucapkan syahadat, sholat, zakat, shaum, dan 

melaksanakan haji. 

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah sebuah ibadah yang 
menuntut keridloan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai 

ketentuan yang ditetapkan. 

!  
Dalil tentang zakat tercantum dalam Al Quran : 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صالتك سكن لهم واهلل سميع عليم 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa 
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (At Taubah : 103) 

Yang wajib di keluarkan zakatnya : 

1. Mas dan perak (sebagai simpanan / tabungan) 

2. Perhiasan mas dan perak 
3. Palawija 

4. Perdagangan  

5. Logam 

7. Unta 

8. Kambing  
9. Sapi atau kerbau. 
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! ! !  

!  

Zakat Mas dan Perak 
Zakat Mas dan perak kalau sebagai simpanan atau tabungan dan sudah 

mencapai nisab (batas minimal sebanyak 85 gr)  maka zakat yang harus 

dikeluarkan sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) setiap tahun, sedangkan 

kalau membeli Mas atau Perak sebagai perhiasan maka zakat yang harus 
dikeluarkan sebanyak 2,5 % sesaat setelah pembelian tanpa ada nishab dan 

pembayaran zakatnya cukup 1 kali saja 

Zakat pertanian & palawija 

Zakat pertanian & palawija apabila dikelola pengairannya oleh kita 
(contohnya sawah & kebun) maka zakatnya 5 persen, namun apabila tanpa 

dikelola langsung oleh kita (contohnya hutan pohon jati), maka zakatnya 

sebanyak 10 persen. Jadi kalau kita mendapat hasil panen sebanyak 10 pikul, 

maka zakatnya 1 pikul. 
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MATERI 6 
SHAUM ROMADLON 

Diwajibkan shaum bagi seluruh muslim pada tiap bulan ramadlon, selama 

satu bulan (29 hari atau 30 hari). Shaum di bulan Romadlon merupakan rukun 

Islam keempat yang wajib kita laksanakan. Tujuan dilaksanakannya shaum di 

bulan Romadlon sebagaimana tercantum dalam Al Quran adalah agar kita 
bertaqwa.  

Dalil tentang kewajiban shaum tercantum dalam Al Quran sebagai berikut : 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al Baqoroh : 
183) 

Shaum adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus dengan cara tidak 
makan & tidak minum sejak adzan Shubuh sampai adzan Maghrib.  

Shaum wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim yang mampu. Bagi orang 

yang karena sesuatu hal tidak bisa melaksanakan shaum seperti orang yang sakit 
atau wanita yang sedang haidl, maka dia wajib qodlo (melakukan shaum di bulan 

yang lain) sejumlah hari tidak shaum di bulan Romadlon.  

Adapun bagi wanita yang hamil atau menyusui serta bagi orang yang sudah 

tua, atau yang sakit tapi susah sembuhnya, maka bagi mereka tidak perlu qodlo di 
bulan yang lain, tetapi cukup dengan membayar fidyah.  Fidyah adalah 

mengeluarkan sedekah sejumlah biaya makan sehari semalam. Bila wanita yang 

hamil atau menyusui itu tidak shaum selama 20 hari, maka fidyah yang 

dibayarkannya adalah 20 hari X biaya makan sehari-semalam ibu tersebut. 
Fidyah bisa diserahkan kepada Amil Zakat untuk disalurkan kepada Faqir dan 

Miskin yang membutuhkan. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan shaum : 

1. menyegerakan berbuka ketika tiba waktu adzan maghrib 

2. memulai berbuka dengan sesuatu yang manis 

3. mengakhirkan makan sahur 
4. memperbanyak membaca al quran, sedekah, dan memperdalam ilmu-ilmu 

agama 

5. berbagi saat berbuka dan berdoa 

Hal-hal yang membatalkan shaum : 
1. makan atau minum dengan sengaja walaupun sedikit 

2. keluar darah haidl atau nifas (bagi wanita yang sudah dewasa) 



 26

MATERI 7 
AMALAN-AMALAN DALAM SHAUM ROMADLON 

Guna menyempurnakan amalan shaum di bulan Romadlon, kita sebaiknya 

melaksanakan juga amalan-amalan yang menyertainya. Beberapa amalan yang 

biasa dilaksanakan di bulan Romadlon adalah : 
1. Sholat tarawih 

Sholat tarawih adalah sholat malam (qiyamu lail) yang dilaksanakan pada 

bulan Romadlon. Jumlah raka’at sholat tarawih sebanyak 11 raka’at yang 

terdiri dari 8 raka’at sholat malam ditambah 3 raka’at sholat witir, 
sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi : 

َوَعْن َعاِئَشَة رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها َقاَلْت:  
 (َماَكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم يَِزيُد ِفي رََمَضاَن واََل

 ِفي َغيْرِِه َعَلى إِْحَدى َعْشرَةَ رَْكَعًة, يَُصلِّي أَْربًَعا, فاََل تَْسأَْل َعْن
, ثُمَّ يَُصلِّي أَْربًَعا, فاََل تَْسأَْل َعْن ُحْسِنِهنَّ  ُحْسِنِهنَّ َوطُولِِهنَّ

, , ثُمَّ يَُصلِّي ثاََلثًا. َقاَلْت َعاِئَشُة, فَُقْلُت: يَا رَُسوَل اهلَلَِّ  َوطُولِِهنَّ
 أَتَنَاُم َقبَْل أَْن تُوِتَر? َقاَل: "يَا َعاِئَشُة, إِنَّ َعيْنَيَّ تَنَاَماِن واََل

 .يَنَاُم َقْلِبي")  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه
“'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam tidak pernah menambah dalam sholat malam Ramadhan atau 
lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau sholat empat rakaat dan jangan 
tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat empat 
rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian 
beliau sholat tiga rakaat. 'Aisyah berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, 
apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab: "Wahai 
'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur namun hatiku tidak." Muttafaq 
Alaihi. 

2. Tadarus Al Quran 

Tadarus Al Quran termasuk ibadah di bulan Romadlon yang sangat 

diutamakan dan mendapat pahala yang lebih banyak bila dibanding 
tadarus di bulan selain Romadlon. 

Manfaat tadars Al Quran diantaranya adalah : 
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a. selalu merasa dekat dengan Alloh SWT 

b. membuat hati yang resah menjadi tenang 

c. mendapat rahmat dari Alloh SWT 

d. mendapat pahala 

3. Memperbanyak sedekah 

Selain sholat tarawih dan tadarus Al Quran, salah satu amalan yang paling 

sering dilakukan oleh Rosululloh di bulan Romadlon adalah 
memperbanyak sedekah 

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah saw. adalah orang yang paling suka 
berderma [dalam kebaikan], dan paling berdermanya beliau adalah pada 
bulan Ramadhan ketika Jibril menjumpai beliau. (terdapat dalam Kitab 
Shohih Bukhory, Bab Permulaan turunnya wahyu) 
Oleh karena itu apabila kita menginginkan pahala yang berlipat dari Alloh 

SWT, maka perbanyaklah amalan di bulan Romadlon.  

4. I’tikaf 

Selain amalan-amalan diatas, pada 10 hari terakhir di bulan Romadlon 

Rosululloh senantiasa melakukan i’tikaf. 

I'tikaf berarti berdiam diri di masjid sebagai ibadah yang disunahkan untuk 

dikerjakan di setiap waktu dan diutamakan pada bulan Romadlan, dan 
lebih dikhususkan sepuluh hari terakhir untuk mengharapkan datangnya 

Lailatul Qadr.  

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda : 

"Dari Ibnu Umar ra. ia berkata, Rasulullah saw. biasa beri'tikaf pada 
sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan." (Hadits riwayat Bukhari dan 
Muslim) 

"  Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata, Rasulullah SAW. biasa beri'tikaf pada 
tiap bulan Ramadhan sepuluh hari, dan tatkala pada tahun beliau 
meninggal dunia beliau telah beri'tikaf selama dua puluh hari. (Hadist 
Riwayat Bukhori). 
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MATERI 8 
SHAUM-SHAUM SUNAT 

Seperti halnya dalam sholat, yang mengenal sholat fardlu/wajib dan sholat 

sunat, maka dalam ibadah Shaum juga selain ada shaum wajib yang 

dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Romadlon, juga dikenal shaum 

sunnat yang sering dilakukan oleh Rosululloh pada waktu-waktu tertentu.  

Shaum sunat tersebut, diantaranya adalah : 

1. Shaum sunat tiap hari Senin dan Kamis 

َعْن أَِبي َقتَاَدةَ اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه  
( أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم ُسِئَل َعْن َصوْمِ يَوْمِ َعرَفََة. َقاَل: 
نََة امَْلَاِضيََة َواْلبَاِقيََة , َوُسِئَل َعْن ِصيَامِ يَوْمِ َعاُشورَاَء. َقاَل:  يَُكفُِّر اَلسَّ

, َقاَل: ذَاَك يَوٌْم  نََة امَْلَاِضيََة َوُسِئَل َعْن َصوْمِ يَوْمِ ااَِلثْننَْيِ يَُكفُِّر اَلسَّ
ُولِْدُت ِفيِه, َوبُِعثُْت ِفيِه, أَْو أُنِْزَل َعَليَّ ِفيِه )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 

“Dari Abu Qotadah al-Anshory bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa 
Sallam pernah ditanya mengenai shaum hari Arafah, lalu beliau menjawab : 
Ia menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang. Beliau juga 
ditanya tentang saum hari Asyura, lalu beliau menjawab: Ia menghapus 
dosa-dosa tahun yang lalu. Dan ketika ditanya tentang shaum hari Senin, 
beliau menjawab: Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari 
diturunkan al-Qur'an padaku. Riwayat Muslim”. 

2. Shaum sunat tiap tanggal 13-14 dan 15 bulan hijriyyah 

َوَعْن أَِبي ذَرٍّ رضي اهلل عنه َقاَل:  
ْهِر ثاََلثََة  ( أََمرَنَا رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم أَْن نَُصوَم ِمْن اَلشَّ

 , : ثاََلَث َعْشرَةَ, َوأَْربَعَ َعْشرَةَ َوَخْمَس َعْشرَةَ )  َرَواهُ النََّساِئيُّ أَيَّامٍ
َحُه اِبُْن ِحبَّاَن  , َوَصحَّ َواَلتِّرِْمِذيُّ

“Abu Dzar berkata : Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan 
kita untuk shaum tiga hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13,14, dan 15. 
Riwayat Nasa'i dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.”. 
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3. Shaum sunat sebanyak 6 hari pada bulan syawal. 

َوَعْن أَِبي أَيُّوَب اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى 
اهلل عليه وسلم َقاَل:  

( َمْن َصاَم رََمَضاَن, ثُمَّ أَتْبََعُه ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصيَامِ اَلدَّْهِر 
)  َرَواهُ ُمْسلٌِم 

”Dari Abu Ayyub Al-Anshory bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda : Siapa yang shaum Ramadhan, kemudian diikuti dengan shaum 
enam hari pada bulan Syawwal, maka ia seperti shaum setahun. Riwayat 
Muslim”.  

4. Shaum ’Arafah (9 Dzulhijjah) yang dilaksanakan berbarengan dengan waktu 

wukuf orang yang sedang melaksanakan haji di Arafah 

َعْن أَِبي َقتَاَدةَ اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه  
( أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم ُسِئَل َعْن َصوْمِ يَوْمِ َعرَفََة. َقاَل: 
نََة امَْلَاِضيََة َواْلبَاِقيََة , َوُسِئَل َعْن ِصيَامِ يَوْمِ َعاُشورَاَء. َقاَل:  يَُكفُِّر اَلسَّ

, َقاَل: ذَاَك يَوٌْم  نََة امَْلَاِضيََة َوُسِئَل َعْن َصوْمِ يَوْمِ ااَِلثْننَْيِ يَُكفُِّر اَلسَّ
ُولِْدُت ِفيِه, َوبُِعثُْت ِفيِه, أَْو أُنِْزَل َعَليَّ ِفيِه )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 

“Dari Abu Qotadah al-Anshory bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa 
Sallam pernah ditanya mengenai shaum hari Arafah, lalu beliau menjawab : 
Ia menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang. Beliau juga 
ditanya tentang saum hari Asyura, lalu beliau menjawab: Ia menghapus 
dosa-dosa tahun yang lalu. Dan ketika ditanya tentang shaum hari Senin, 
beliau menjawab: Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari 
diturunkan al-Qur'an padaku. Riwayat Muslim”. 

5. Shaum sunat Tasu’a -  Asyuro yang dilaksanakan pada tiap tanggal 9 – 10 
Muharam 

َعْن أَِبي َقتَاَدةَ اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه  
( أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم ُسِئَل َعْن َصوْمِ يَوْمِ َعرَفََة. َقاَل: 
نََة امَْلَاِضيََة َواْلبَاِقيََة , َوُسِئَل َعْن ِصيَامِ يَوْمِ َعاُشورَاَء. َقاَل:  يَُكفُِّر اَلسَّ
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, َقاَل: ذَاَك يَوٌْم  نََة امَْلَاِضيََة َوُسِئَل َعْن َصوْمِ يَوْمِ ااَِلثْننَْيِ يَُكفُِّر اَلسَّ
ُولِْدُت ِفيِه, َوبُِعثُْت ِفيِه, أَْو أُنِْزَل َعَليَّ ِفيِه )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 

“Dari Abu Qotadah al-Anshory bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa 
Sallam pernah ditanya mengenai shaum hari Arafah, lalu beliau menjawab : 
"Ia menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang." Beliau juga 
ditanya tentang saum hari Asyura, lalu beliau menjawab: "Ia menghapus 
dosa-dosa tahun yang lalu." Dan ketika ditanya tentang shaum hari Senin, 
beliau menjawab: "Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari 
diturunkan al-Qur'an padaku. Riwayat Muslim”. 
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MATERI 9 
HAJI 

A. Pengertian Haji 
Rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah melaksanakan ibadah 

haji di Mekkah. Yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah orang kuat dan 
mampu pergi ke Mekkah. Dan wajibnya hanya satu kali, sedang dua atu tiga kali 

hukumnya sunnat. 

!  

Haji (Bahasa Arab: حــــج, Hajj) adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima 

setelah syahadat, sholat, zakat dan shaum. Menunaikan ibadah haji adalah 

bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu 
(material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa 

kegiatan di beberapa tempat di Mekkah pada suatu waktu yang dikenal sebagai 

musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa 

dilaksanakan sewaktu-waktu. 

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam 

bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 

Dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi 
setan) pada tanggal 10 Dzulhijjah.  

B. Sejarah Haji 
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Sejarah Haji tidak bisa terlepas dari sejarah pembangunan Ka’bah seperti 

yang diperintahkan Alloh SWT kepada Nabi Ibrohim. Ketika Nabi Ibrohim. selesai 

membangun Ka’bah, Alloh SWT memerintahkannya untuk menyeru manusia agar 

melaksanakan haji.  

Dalam hal ini, Alloh SWT berfirman :“Serukanlah kepada seluruh manusia 

untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 

kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh“. 
Nabi Ibrohim berkata kepada Alloh SWT, “Wahai Tuhan ! Bagaimana suaraku 

akan sampai kepada manusia yang jauh ?“, Alloh SWT berfirman, “Serulah ! Aku 

yang akan membuat suaramu sampai“. 

Kemudian Nabi Ibrohim naik ke Jabal Qubays (sebuah bukit di selatan 

Ka’bah) dan memasukkan jari tangannya ke telinganya sambil menghadapkan 

wajahnya ke Timur dan Barat beliau berseru, “Wahai sekalian manusia telah 

diwajibkan kepadamu menunaikan ibadah haji ke Baitul Atiq, maka sambutlah 

perintah Tuhanmu Yang Maha Agung“.  

Seruan tersebut telah didengar oleh setiap yang berada dalam sulbi laki-laki 

dan rahim wanita. Seruan itu disambut oleh orang yang telah ditetapkan dalam 

ilmu Alloh SWT bahwa ia akan melaksanakan haji, sampai hari Kiamat mereka 

berkata, ”LABBAIK ALLAAHUMMA LABBAIK”, artinya, “Telah saya penuhi 

panggilan-Mu, Ya Allah! Telah saya penuhi panggilan-Mu“. 

Seusai Nabi Ibrohim menyeru manusia untuk melaksanakan haji, malaikat 

Jibril mengajaknya pergi. Kepada beliau diperlihatkan bukit Safa, Marwah dan 

perbatasan tanah Haram, lalu diperintahkan untuk menancapkan batu-batu 
pertanda. Nabi Ibrohim adalah orang yang pertama menegakkan batasan tanah 

Haram setelah ditunjukkan oleh malaikat Jibril.  
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Pada tanggal 7 Dzulhijah, Nabi Ibrohim berkhutbah di Mekah ketika 

matahari condong ke Barat (tergelincir), sementara Nabi Ismail duduk 

mendengarkan. Pada esok harinya, keduanya keluar berjalan kaki sambil 

bertalbiyah dalam keadaan berihram. Masing-masing membawa bekal makanan 
dan tongkat untuk bersandar. Hari itu dinamakan hari Tarwiyah. 

Di Mina, keduanya melaksanakan sholat. Mereka tinggal di sebelah kanan 

Mina sampai terbit matahari dari gunung Tsubair (waktu Dhuha), kemudian 
keduanya keluar Mina menuju Arafah. Malaikat Jibril menyertai mereka berdua 

sambil menunjukkan tanda-tanda batas sampai akhirnya mereka tiba di Namirah.  

Malaikat Jibril menunjukkan pula tanda-tanda batas Arafah. Nabi Ibrohim 

sudah mengetahui sebelumnya lalu berkata, : َعــــَرْفــــُت  , artinya: “Aku sudah 

mengetahui”, maka daerah itu dinamakan Arafah.  

Ketika tergelincir matahari, malaikat Jibril bersama keduanya menuju suatu 

tempat (sekarang tempat berdirinya Masjid Namirah), kemudian Nabi Ibrohim 

berkhutbah dan Nabi Ismail duduk mendengarkan. Kemudian malaikat Jibril 
mengangkat keduanya ke bukit dan mereka berdua berdiri sambil berdoa hingga 

terbenam matahari dan hilang cahaya merah. Kemudian mereka meninggalkan 

Arafah berjalan kaki hingga tiba di Juma’ (daerah Muzdalifah sekarang).  

Mereka bermalam di sana hingga terbit fajar keduanya diam di Quzah. 
Sebelum terbit matahari, mereka berjalan kaki hingga tiba di Muhassir. Di tempat 

ini mereka mempercepat langkahnya. Ketika sudah melewati Muhassir, mereka 

berjalan seperti sebelumnya. Ketika tiba di tempat jumrah, mereka melontar 

jumrah Aqabah tujuh kerikil yang dibawa dari Juma’.  
Kemudian mereka tinggal di Mina lalu keduanya menyembelih hewan 

kurban di tempat sembelihan. Setelah itu memotong rambut dan tinggal beberapa 

hari di Mina untuk melontar tiga jumrah pulang kembali saat matahari mulai naik.  
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Pada hari Shadr, mereka pulang. Itulah ritual ibadah haji yang ditunjukkan 

oleh malaikat Jibril sesuai permintaan Nabi Ibrahim as, “…..tunjukkanlah kepada 

kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami….” (QS Al Baqarah : 128). 


