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STANDAR KOMPETENSI & KOMPETENSI DASAR 

Semester 1 

Standar Kompetensi :  

1. Mengenal ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. 

Kompetensi Dasar :  

1.1. Menjelaskan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram 

1.2. Menjelaskan binatang yang halal dan haram dagingnya 

1.3. Menjelaskan manfaat makanan dan minuman halal 

1.4. Menjelaskan akibat makanan dan minuman haram 

Materi Tambahan : 

1. Wudlu 

2. Sholat & Bacaannya 
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MATERI 1
MAKANAN & MINUMAN HALAL 

A. Makanan & Minuman Halal 

Tujuan diciptakannya manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada 

Alloh Subhanahu Wa Ta’ala. 

Untuk bisa beribadah, manusia harus sehat, dan untuk sehat, manusia 

membutuhkan makanan dan minuman yang baik dan halal. 

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. 

Setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman yang berguna untuk 

memberikan tenaga kepada manusia untuk beraktifitas setiap hari. 

Alloh SWT telah menciptakan berbagai jenis makanan dan minuman di dunia 

yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi diantara makanan dan 

minuman itu ada yang dihalalkan dan ada juga yang diharamkan. 

Makanan halal adalah semua jenis makanan yang diperbolehkan Alloh SWT 

untuk dimakan Ummat Islam sebagaimana tercantum dalam Al Quran : 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan ; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al Baqoroh : 168) 

Alloh SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan 

manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, serta baik kepada individu 

maupun masyarakat.  

!  
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Demikian pula sebaliknya Allah mengharamkan semua makanan yang 

memadhorotkan atau yang madhorotnya lebih besar daripada manfaatnya.  

Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan 

jasad manusia itu sendiri, karena baik atau buruknya keempat perkara ini sangat 

tergantung pada makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian 

berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. 

Contoh-contoh makanan halal : 

1. Makanan pokok, seperti beras, gandum, sagu, dan lain-lain 

2. Tumbuh-tumbuhan baik jenis buah-buahan maupun sayur-sayuran 

3. Semua binatang kecuali babi 

4. Semua jenis ikan & binatang yang hidup di air 

Contoh-contoh minuman halal : 

1. Air murni (air yang belum diolah manusia), seperti air dari mata air, air sungai, 

susu, dan sebagainya 

2. Air olahan, seperti sirup dan sari-sari buah 

3. Madu, dan lain sebagainya  

Alloh SWT telah menyediakan di bumi ini berbagai hal yang bisa diambil 

manfaatnya sebagai makanan maupun minuman. Bahkan Alloh SWT memperuntukkan 

seluruhnya bagi manusia sesuai firman-Nya : 

 “Dia-lah Alloh yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. 

Al-Baqoroh : 29) 

Jadi, apapun yang ada di bumi, baik di daratan, di dalam tanah, di laut dan di 

sungai, berupa sesuatu yang bisa diambil manfaatnya sebagai makanan maupun 

minuman oleh manusia, hukumnya adalah halal kecuali ada dalil atau sesuatu yang 

membuatnya menjadi haram. Sesuatu yang halal dan  baik akan tetap halal dan baik 

selagi di dapat dengan cara yang halal dan baik pula. 
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Kita hanya diperintah untuk menikmati yang halal lagi baik (halalan toyyiban), 

yaitu yang dihalalkan oleh Alloh SWT bagi kita dan yang kita dapatkan dengan cara 

syar'i. Apabila ada sesuatu yang jelas tidak halal, seperti daging babi, maka tidak 

boleh dinikmati. Atau apabila ada sesuatu yang halal namun didapat dengan cara 

yang haram, seperti makanan hasil mencuri, maka makanan tersebut tidak boleh 

dinikmati sebab ia telah berubah menjadi haram dan buruk lagi kotor.  

Contohnya seseorang yang mendapatkan harta dengan cara menipu atau 

korupsi, meskipun yang ia bawa pulang ke rumahnya berupa sesuatu yang zatnya 

halal, seperti uang, beras, roti dan lainnya, tetapi hukmnya menjadi haram sebab 

didapatkan dengan cara yang haram.  

Alloh SWT berfirman : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 

sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.” (QS. Al-Baqoroh : 188) 

B. Manfaat Mengkonsumsi Makanan & Minuman Halal 

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memberikan manfaat 

bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Pertumbuhan badan akan sehat dan 

seimbang karena senantiasa mengonsumsi makanan yang halal sekaligus toyyib (baik) 

bagi kesehatan badan kita.  

Makanan yang kita santap memiliki peranan yang sangat besar terhadap 

perkembangan fisik maupun kejiwaan. Ia juga sangat berpengaruh terhadap baik dan 

tidaknya hati seseorang yang otomatis akan berpengarus terhadap seluruh jasadnya. 

Makanan yang halalan thoyyiban (halal dan baik) akan membentuk jiwa yang 

suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya makanan yang haram tentu hanya akan 

membentuk jiwa yang keji dan bersifat hewani. 

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.(Al Maidah : 88) 
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C. Membiasakan Diri Mengonsumsi Makanan & Minuman Halal 

Setelah mempelajari tentang makanan & minuman yang halal, maka kita-pun 

harus mulai terbiasa mengonsumsi makanan & minuman yang halal, dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Selektif ketika memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi, dengan 

cara : 

a. Pilih makanan / minuman yang dihalalkan menurut syariat Islam 

b. Pilih makanan / minuman yang tidak membahayakan kesehatan kita 

c. Pilih makanan / minuman yang memiliki tanda halal di kemasannya 

d. Pilih restoran atau tempat makan yang telah memiliki sertifikasi halal dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

2. Selalu berhati-hati dengan makanan atau minuman yang baru kita lihat 

3. Yakinkan bahwa makanan serta minuman yang kita konsumsi, diolah dengan 

cara yang benar dan terjaga kebersihannya 

4. Aktif mencari informasi mengenai makanan dan minuman yang halal 
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MATERI 2
MAKANAN & MINUMAN HARAM 

A. Makanan & Minuman Haram 

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memilih makanan yang halal 

serta menjauhi makanan haram.  

Jenis Makanan haram dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Al Quran : 

حُـــرِّمَــْت عَـــَليُْكُم امْلَـيْتَُة َوالــدَُّم َوَلحْـــُم الْــِخنِْزيــِر َومَــا أُهِـــلَّ لِــَغيِْر اهللَِّ بِــهِ 
ـــبُعُ إاِل مَــا  َوامْلُـنَْخِنَقُة َوامْلَـوْقُــوذَةُ َوامْلُـتَرَدِّيَــُة َوالــنَِّطيَحُة َومَــا أَكَـــَل السّـَ
ـيْتُْم َومَـا ذُبِــحَ عَــَلى الـنُُّصِب َوأَْن تَسْــــتَْقِسُموا بِــاألزاْلمِ ذَلِـُكْم ِفْسقٌ  ذَكّـَ
ِذيـَن كَــفَرُوا مِـْن ِديـِنُكْم فَـال تَـْخَشوْهُـْم َواخْـَشوِْن الْـيَوْمَ  الْـيَوَْم يَـِئَس الّـَ
أَكْـــَمْلُت لَــُكْم ِديــنَُكْم َوأَتْــَمْمُت عَـــَليُْكْم نِـــْعَمِتي َورَضِــــــيُت لَــُكُم اإلسْــــالمَ 
ِديـنًا فَـَمِن اضْــــــطُرَّ فِــي َمخْــَمَصٍة غَــيَْر مُــتََجانِــٍف إلثْـمٍ فَـِإنَّ اهللََّ غَــفُورٌ 

رَِحيٌم 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama 
selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al Maidah : 5) 

1. BANGKAI 

Yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas 

haram, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat 

berbahaya bagi kesehatan.  

Bangkai ada beberapa macam sebagai berikut : 
• Al-Munkhaniqoh yaitu hewan yang mati karena tercekik secara sengaja atau tidak. 
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• Al-Mauqudhah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras 

hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik. 
• Al-Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh 

ke dalam sumur sehingga mati. 
• An-Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya  

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang dikecualikan yaitu 

bangkai ikan dan belalang berdasarkan hadits dari Ibnu Umar  : ”Dihalalkan untuk 

dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedang dua 

darah yaitu hati dan limpa.”  

Rasululah juga pernah ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda : “Laut 

itu suci airnya dan halal bangkainya.” 

2. DARAH 

Yaitu darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam ayat : “Atau darah 

yang mengalir” (QS. Al-An’Am: 145). Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas 

dan Sa’id bin Jubair, diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila 

seorang diantara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang 

terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau 

hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/

minuman. Oleh karena itulah, Alloh SWT mengharamkan darah pada umat ini.  

Sekalipun darah adalah haram, tetapi ada pengecualian yaitu hati dan limpa 

berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas tadi. Demikian pula sisa-sisa darah yang 

menempel pada daging atau leher setelah disembelih, semuanya itu hukumnya halal. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Pendapat yang benar, bahwa 

darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah 

yang menempel pada daging, maka tidak ada satupun dari kalangan ulama’ yang 

mengharamkannya”.  
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3. DAGING BABI 

Babi baik berupa hewan peliharaan maupun yang hidup di alam liar, baik 

jantan maupun betina, sert mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun 

minyaknya maka hukumnya HARAM. Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam 

al-Qur’an, hadits dan ijma’ ulama. 

4. SEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLOH 

Hewan sembelihan untuk selain Alloh yaitu setiap hewan yang disembelih 

dengan tujuan kemusyrikan, seperti untuk sesajen, tumbal, dan hal-hal yang bersifat 

persembahan kepada sesuatu atau seseorang yang sudah meninggal. 

 Hewan yang disembelih bukan karena Alloh SWT hukumnya haram, karena 

Alloh SWT mewajibkan agar setiap makhluk-Nya disembelih dengan nama-Nya yang 

mulia. Oleh karenanya, apabila seorang tidak mengindahkan hal itu bahkan 

menyebut nama selain Alloh baik patung, toghut, berhala dan lain sebagainya, maka 

hukum sembelihan tersebut adalah haram. 

  

Selain, 4 hal diatas, sebaiknya juga kita menghindari makanan sebagai berikut : 

1. HEWAN YANG DITERKAM BINATANG BUAS 

Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala atau anjing lalu dimakan 

sebagiannya kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram sekalipun 

darahnya masih mengalir dan bagian lehernya yang kena. Semua itu hukumnya 

haram dengan kesepakatan ulama. Orang-orang jahiliyah dulu biasa memakan hewan 

yang diterkam oleh binatang buas baik kambing, unta, sapi dsb, maka Alloh SWT 

mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin. 

Adapun hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup 

(bernyawa) seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernafas 
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kemudian disembelih secara syar’i, maka hewan tersebut adalah halal karena telah 

disembelih secara halal. 

2. BINATANG BUAS BERTARING 

Hal ini berdasarkan hadits : Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda : 

“Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan” (HR. Muslim no. 1933) 

Maksudnya yakni binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan 

manusia seperti serigala, singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, kera dan 

sejenisnya. Semua itu haram dimakan”.  

Status hukum binatang buas yang bertaring jatuh pada kategori makruh, 

karena yang diharamkan oleh Alloh sebagaimana terdapat dalam Al Quran hanyalah 

babi. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak makan binatang buas yang bertaring kalau 

memang masih terdapat alternatif binatang yang lain. 

Adapun mengenai binatang yang hidupnya di dua alam seperti kodok, 

kepiting, kura-kura, penyu, dan sebagainya, maka hukumnya halal. 

Tentang haramnya sesuatu maka Alloh SWT yang berhak mengharamkannya. 

Hal ini disebabkan asalnya segala sesuatu itu dihalalkan oleh Alloh, sehingga tidak 

menjadi haram kecuali bila Alloh yang mengharamkan. Ada pun sesuatu yang haram, 

maka Alloh SWT telah memerincinya sesuai firman-Nya : 

َل لَـُكْم مَـا حَـــرَّمَ  ا ذُكِــَر اسْــــُم اهللَِّ عَــَليِْه َوقَـْد فَـصَّ َومَـا لَـُكْم أاَل تَـأْكُــُلوا مِــمَّ
عَــَليُْكْم إاِل مَــا اضْــــــطُرِرْتُـْم إِلَــيِْه َوإِنَّ كَــِثيرًا لَــيُِضلُّوَن بِــأَهْــوَائِــِهْم بِــَغيْرِ 

ِعْلمٍ إِنَّ َربََّك ُهوَ أَْعَلُم ِبامْلُْعتَِديَن 
“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang) yang halal yang disebut nama Alloh ketika 
menyembelihnya, padahal Alloh telah menjelaskan kepada-Mu apa yang diharamkan-Nya atasmu, 
kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (manusia) benar-benar 
hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 
Robbmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-An'am : 119) 

Adapun minuman yang haram adalah minuman yang memabukkan seperti bir, 

wiski , anggur, dan minuman yang mengandung alkohol termasuk obat-obatan yang 

mengandung alkohol maka hukumnya haram.  
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B. Akibat Mengonsumsi Makanan & Minuman Haram 

Tidak dipungkiri bahwa sebagian tabiat dan watak manusia dibentuk dari 

makanan yang ia konsumsi. Makanan akan diolah menjadi darah, dan darah akan 

membentuk daging, sedangkan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan 

berbuah adzab. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tidak akan masuk surga (yaitu) 

tubuh yang diberikan makan dari sesuatu yang haram.” (HR. Abu Ya'la 1/29, Silsilah 

ash-Shohihah no. 2609) 

Makanan yang haram menjadi sebab terpalingnya seseorang dari ketaaatan 

menjalankan kewajiban agamanya. Makanan yang haram lagi  jelek akan 

menghalangi terkabulnya doa, sebagaimana dikisahkan Nabi Muhammad SAW tentang 

seorang laki-laki yang sedang safar lalu mengangkat kedua tangannya seraya terus 

berdoa, namun karena makanannya dari yang haram, maka doanya tidak pernah 

dikabulkan oleh Alloh Ta'ala. 

C. Membiasakan Diri Menghindari Makanan & Minuman Haram  

Setelah mempelajari tentang makanan & minuman yang haram, maka kitapun 

harus menghindari mengkonsumsi makanan & minuman yang halal, dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Selektif ketika memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi, 

dengan cara melihat kandungan dalam makanan tersebut. 

2. Memilih obat yang tidak mengandung alkohol 

3. Memilih makanan atau minuman yang memiliki tanda halal di kemasannya 

serta memilih restoran atau tempat makan yang telah memiliki sertifikasi 

halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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MATERI 3
W  U  D  L  U 

Wudlu yaitu menghilangkan hadats kecil dengan cara mencuci dan menyapu 

sebagian anggota badan dengan air apabila hendak sholat. Sah-nya wudlu apabila 

menggunakan air yang suci / bersih. 

Air yang suci bersih bisa berupa air sungai, laut, sumur, hujan, air dingin, & 

salju. Selain itu, maka dinamakan air yang tidak suci. Air yang tidak  suci adalah air 

yang berubah warnanya, rasanya, baunya karena tercampur dengan najis yang masuk 

padanya. 

Dalil tentang wudlu terdapat dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 5 : 

!  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata 
kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-
Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 

Cara melaksanakan wudlu adalah sebagai berikut : 

1. Membaca Bismillahir rohmanir rohiim 

2. Mencuci 2 (dua) telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali 

3. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, dengan cara mengambil air dengan 

telapak tangan yang kanan, kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut 

untuk berkumur dan setengahnya lagi dimasukkan ke hidung, kemudian 

dikeluarkan 

4. Mencuci muka sebanyak 3 kali 
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5. Mencuci tangan yang kanan sampai sikut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian yang 

kiri sampai sikut 3 (tiga) kali 

6. Menyapu kepala dan telinga satu kali, dengan cara memasukkan dua tangan ke 

dalam air, kemudian disapukan keatas kepala yang dimulai dari sebelah depan 

atas kemudian disapukan kebelakang dan disapukan lagi ke depan. Lalu kedua 

telunjuk dimasukkan ke telinga, sedangkan jempol menyapu telinga bagian luar  

7. Mencuci kaki yang kanan sampai mata kaki sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian yang 

kiri sampai mata kaki sebanyak 3 (tiga) kali 

8. Mengucapkan dua kalimat Syahadat setelah selesai Wudlu, yaitu : 

اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN WUDLU 

1. Mengapa kita harus berwudlu ? 

Nabi Muhammad SAW bersabda : tidak diterima sholat seseorang apabila memiliki 

hadats, kecuali kalau dia sudah berwudlu. 

2. Apa yang dimaksud berhadats ? 

Kentut yang tidak berbunyi dan kentut yang berbunyi    

3. Apa dalil wudlu ? 

الِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا ُقْمتُْم إَِلى الصَّ
َوأَيِْديَُكْم إَِلى امْلَرَاِفقِ َواْمَسُحوا ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إَِلى اْلَكْعبنَْيِ 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata 
kaki 
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4. Apa dalil tayamum ? 

َوإِْن ُكنْتُْم َمرَْضى أَْو َعَلى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو 
ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا فَاْمَسُحوا  الَمْستُُم النَِّساَء فََلْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

ِبوُُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم ِمنُْه َما يُِريُد اهللَُّ لِيَْجَعَل َعَليُْكْم ِمْن َحَرجٍ َوَلِكْن 
رَُكْم َولِيُِتمَّ ِنْعَمتَُه َعَليُْكْم َلَعلَُّكْم تَْشُكرُوَن   يُِريُد لِيُطَهِّ

 Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); 
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 
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MATERI 4
S  H  O  L  A  T 

Sholat merupakan bentuk pengabdian kita kepada Alloh.  

Sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti do'a.  

Menurut istilah sholat berarti serangkaian kegiatan ibadah yang dimulai 

dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.  

Sholat yang wajid kita laksanakan ada 5 waktu yang dinamakan sholat fardlu, 

yaitu Sholat Dluhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh. 

Dari Abdulloh Ibnu Amr Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Waktu Dhuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan 
tingginya selama waktu Ashar belum tiba waktu Ashar masuk selama matahari belum menguning waktu 
shalat Maghrib selama awan merah belum menghilang waktu shalat Isya hingga tengah malam dan 
waktu shalat Shubuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit." Riwayat Muslim.  

Ibadah sholat harus dilakukan dengan benar.  

Syarat untuk melaksanakan ibadah sholat, diantaranya : 

1. Beragama Islam 

2. Sudah baligh (bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah) 

3. Sehat akal dan rohaninya 

4. Bersuci 

5. Bersih badan dan bersih tempat sholat 

6. Menghadap kiblat 

عَـــْن عَـــبِْد اهلَلَِّ بْــِن عَـــْمرٍِو رَضِــــــيَ اهلَلَُّ عَـــنُْهَما ; أَنَّ نَــِبيَّ اهلَلَِّ صــلى 
اهلل عليه وسلم َقاَل:  

ْمُس  وَكَــاَن ظِــلُّ اَلـرَّجُـــِل كَــطُولِـِه  مَــا  ( َوقْــُت اَلظُّهْــِر إِذَا زَالَــْت اَلـشَّ
ْمسُ   لَــــْم يَــــْحُضْر اَلْــــَعْصُر  َوَوقْــــُت اَلْــــَعْصِر مَــــا لَــــْم تَــــْصفَرَّ اَلــــشَّ
فَقُ  َوَوقْـُت صَـــــاَلِة اَلْـِعَشاءِ  َوَوقْـُت صَـــــاَلِة امَْلَـْغرِِب مَـا لَـْم يَـِغْب اَلشَّ
بْحِ مِـــْن طُــُلوعِ  إِلَـــى نِـــْصِف اَلـــلَّيِْل اأَْلَْوسَـــــِط  َوَوقْـــُت صَـــــــاَلِة اَلـــصُّ

ْمُس )  َرَواهُ ُمْسلٌِم اَْلفَْجِر َما َلْم تَطُْلعْ اَلشَّ
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Hal-hal yang wajib dilakukan ketika sholat dinamakan rukun sholat. Adapun 

yang termasuk rukun sholat ialah : 

1. Takbirotul Ihrom 

2. Membaca Al Fatihah 

3. Ruku 

4. I’tidal 

5. Sujud sebanyak 2 kali 

6. Duduk antara 2 sujud 

7. Tasyahud 

8. Salam 

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN SHOLAT 

1. Apa yang seharusnya dilakukan ketika tiba waktu sholat ? 

Apabila waktu sholat telah tiba, maka kita harus membersihkan badan, memakai 

pakaian yang bersih dari najis, kemudian langsung berwudlu, menghadap kiblat lalu 

sholat. 

2. Apa yang dilarang ketika sholat ? 

Yang dilarang ketika sholat adalah : bercakap-cakap / berbicara, menengok ke kanan 

atau ke kiri, bersiul, meludah, serta makan dan minum. 

3. Bagaimana cara sholat bagi orang yang bepergian ? 

Yang bepergian boleh sholat dengan cara di jama’ dan di qoshor 

4. Bagaimana cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri ? 

Nabi bersabda, sholatlah sambil berdiri, namun kalau tidak mampu, maka sholatlah 

sambil duduk, dan jika masih tidak mampu maka sholatlah sambil berbaring. 
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5. Sebutkan bacaan-bacaan Sholat ? 

A. Takbirotul Ihrom 

Apabila kita berdiri untuk memulai sholat maka berdirilah dengan tegak menghadap 

kiblat, lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu. Lalu 

ucapkanlah : Allohu Akbar. 

B. Iftitah 

Apabila selesai bertakbir, maka mulailah membaca doa iftitah berikut ini : 

اَللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْني َوبنَْيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بنَْيَ امَْلَْشِرقِ َوامْلَْغرِِب 
 اَللَُّهمَّ نقِِّني ِمْن َخطَايَاَي َكَما يُنَقَّى اَلثَّوُْب اأَْلَبْيَُض ِمْن اَلدَّنَِس  

 اَللَُّهمَّ اِْغِسْلِني ِمْن َخطَايَاَي ِبامْلَاِء َوالثَّْلجِ َواْلبَرَِد 
Ya Allah jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara Timur 
dengan Barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana telah Engkau 
bersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es dan 
embun." Muttafaq Alaihi.  

C. Membaca Al Fatihah 

Lalu dilanjutkan dengan membaca ta’awudz dan Al Fatihah : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العاملني 

الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين 

إياك نعبد وإياك نستعني 
اهدنا الصراط املستقيم 

صراط الذين أنعمت عليهم غير املغضوب عليهم وال الضالني 

!  
!  20



D. Membaca salah satu surat atau ayat dari Al Quran 

Lalu dilanjutkan dengan membaca salah satu surat atau ayat dari Al Quran yang 

dihafal 

E. Ruku 

Apabila ruku, maka letakkanlah kedua tangan di lutut lalu berdoalah bacaan ruku  

ُسبَْحانََك اَللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك  اَللَُّهمَّ اِْغِفْر لِي 
Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah aku (Muttafaq Alaihi) 

F. I’tidal 

Berdiri tegak sampai semua sendi kembali pada tempatnya, lalu ucapkanlah do’a 

I’tidal. 

َموَاِت َوِمْلَء اأَْلَرِْض  َوِمْلَء َما ِشئَْت  اَللَُّهمَّ َربَّنَا َلَك اَْلَحْمُد ِمْلَء اَلسَّ
ِمْن َشيٍْء بَْعُد  أَْهَل اَلثَّنَاِء َوامْلَْجِد  أََحقُّ َما َقاَل اَْلَعبُْد - وَُكلُّنَا َلَك 
َعبٌْد - اَللَُّهمَّ اَل َماِنعَ مِلَا أَْعطَيَْت  واََل ُمْعِطيَ مِلَا َمنَْعَت  واََل يَنْفَعُ 

ذَا اَْلَجدِّ ِمنَْك اَْلَجدُّ 
Ya Allah Tuhan kami segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau 
kehendaki. Engkaulah pemilik puji dan kemuliaan segala yang diucapkan oleh hamba. Kami semua 
menghambakan diri pada-Mu. Ya Allah tidak ada yang kuasa menolak apa yang Engkau cegah dan tidak 
bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan karena keagungan itu dari Engkau juga (Hadits 
riwayat Muslim)  

G. Sujud 

Apabila sujud, maka letakkanlah dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, serta 

kedua ujung kaki di tempat sujud lalu berdoalah bacaan sujud : 

ُسبَْحانََك اَللَُّهمَّ َربَّنَا َوِبَحْمِدَك  اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر لِي 
Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah aku (Muttafaq Alaihi) 

H. Duduk antara 2 sujud 

Ketika duduk antara dua sujud, maka membaca do’a duduk antara 2 sujud. 
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( اَللَُّهمَّ اِْغِفْر لِي  َوارَْحْمِني  َواْهِدِني  َوَعاِفِني  َواْرزُْقِني ) 
Ya Allah ampunilah aku kasihanilah diriku berilah petunjuk padaku limpahkan kesehatan padaku dan 
berilah rizqi padaku 

I. Tasyahud 

اَلُم َعَليَْك أَيَُّها اَلنَِّبيُّ َورَْحَمَة اهلَلَِّ  َلَواُت  َوالطَّيِّبَاُت  اَلسَّ اَلتَِّحيَّاُت هللَِِّ  َوالصَّ
الِِحنَي  أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلَلَُّ   اَلُم َعَليْنَا َوَعَلى ِعبَاِد اهلَلَِّ اَلصَّ َوبَرََكاتُُه  اَلسَّ

ًدا َعبُْدهُ َورَُسوُلُه  َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
Segala penghormatan sholawat dan kebaikan itu hanya bagi Allah semata. Semoga selamat sejahtera 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga selamat sejahtera 
dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba-Nya yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-
Nya 

J. Sholawat 

ٍد  كَـــَما صَــــــلَّيَْت عَــَلى آِل إِبْــرَاهِــيمَ   ٍد  َوعَــَلى آِل ُمحَـــمَّ اَلــلَُّهمَّ صَــــــلِّ عَــَلى ُمحَـــمَّ
ٍد  كَـــَما بَــارَكْـــَت عَـــَلى آِل إِبْــرَاهِـــيَم فِــي  ٍد  َوعَـــَلى آِل ُمحَـــمَّ َوبَــارِْك عَـــَلى ُمحَـــمَّ

اَْلَعامَلنَِي إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد . 
Ya Allah limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan 
rahmat atas Ibrahim. Berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkati 
Ibrahim. Di seluruh alam ini Engkau Maha Terpuji dan Maha 

K. Salam 

َوَعْن َواِئِل بِْن ُحْجٍر رضي اهلل عنه َقاَل :  
( َصلَّيُْت َمعَ اَلنَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فََكاَن يَُسلُِّم َعْن يَِميِنِه : 

اَلُم  اَلم َعَليُْكْم َورَْحَمُة اهلَلَِّ َوبَرََكاتُُه " َوَعْن ِشَمالِِه : " اَلسَّ " اَلسَّ
َعَليُْكْم َورَْحَمُة اهلَلَِّ َوبَرََكاتُُه )   َرَواهُ أَبُو َداُوَد ِبَسنٍَد َصِحيحٍ 

Wail Ibnu Hujr Rodliyallaahu 'anhu berkata: Aku pernah sholat bersama Nabi Shollallaahu 'alaihi wa 
Sallam beliau salam ke sebelah kanan dan kiri dengan (ucapan): Assalamu'alaykum wa rahmatullaahi wa 
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barakaatuh (artinya = Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkah-Nya). Abu 
Dawud dengan sanad shahih. 

L. Wirid 

ْكرَامِ  اَلُم . تَبَارَْكَت يَا ذَا اَْلَجاَلِل َواإْلِ اَلُم َوِمنَْك اَلسَّ اَللَُّهمَّ أَنَْت اَلسَّ
Ya Allah Engkaulah keselamatan dan dari-Mu jualah segala keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai 
Dzat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan (Muslim) 

Dari Abu Hurairah Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Barangsiapa yang pada tiap-tiap usai sholat bertasbih (membaca subhanallah) sebanyak 33 kali 
bertahmid (membaca alhamdulillah) sebanyak 33 kali dan bertakbir (membaca Allahu akbar) sebanyak 33 
kali maka jumlahnya 99 kali lalu menyempurnakannya menjadi 100 dengan bacaan: (artinya = tidak ada 
Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu) maka diampunilah kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahannya 
seperti buih air laut." Hadits riwayat Muslim. Dalam riwayat lain: Bahwa takbirnya sebanyak 34 kali.  

َوَعْن أَِبي ُهَريْرَةَ رضي اهلل عنه َعْن رَُسوِل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه 
وسلم َقاَل : ( َمْن َسبَّحَ اهلَلََّ ُدبَُر ُكلِّ َصاَلٍة ثاََلثًا َوثاََلِثنَي  

َوَحِمَد اهلَلَِّ ثاََلثًا َوثاََلِثنَي  وََكبََّر اهلَلَُّ ثاََلثًا َوثاََلِثنَي  فَِتْلَك ِتْسعٌ 
َوِتْسُعوَن  َوَقاَل تََماَم امَْلِائَِة : اَل إَِلَه إاِلَّ اهلَلَُّ َوْحَدهُ اَل َشِريَك َلُه  

َلُه امَْلُْلُك  َوَلُه اَْلَحْمُد  َوُهوَ َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر  ُغِفرَْت َلُه 
َخطَايَاهُ  َوإِْن َكانَْت ِمثَْل زَبَِد اَْلبَْحِر )  َرَواهُ ُمْسلٌِم. َوِفي رَِوايٍَة 

أُْخَرى : أَنَّ اَلتَّْكِبيَر أَْربَعٌ َوثاََلثُوَن  
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MATERI 5
SHOLAT SUNAT 

  
Sholat yang disyariatkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam ada 2, yaitu 

sholat wajib dan sholat sunat. 

Sholat wajib adalah sholat yang harus dilaksanakan dalam 5 waktu, yaitu 

Subuh, Dluhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. 

Adapun sholat sunat adalah sholat yang dilaksanakan di luar waktu sholat 

wajib atau yang mengiringi sholat wajib. 

1. SHOLAT SUNAT ROWATIB 

Salah satu sholat sunat yang dilaksnakan untuk mengiringi sholat wajib disebut 

sholat sunat rowatib. 

Sholat Sunat 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 sesuaah 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 :  

َوعَــْن اِبْـِن عُــَمَر -رَضِـــــيَ اهلَلَُّ عَــنُْهَما- قَـاَل : ( حَـــِفظُْت مِـْن اَلـنَِّبيِّ 
صـــلى اهلل عـــليه وســـلم َعشْــــــَر رَكَــــَعاٍت : رَكْــــَعتنَْيِ قَـــبَْل اَلظُّهْــــِر , 
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َورَكْـــَعتنَْيِ بَــْعَدهَـــا , َورَكْـــَعتنَْيِ بَــْعَد امَْلَــْغرِِب فِــي بَــيِْتِه , َورَكْـــَعتنَيِْ 
بْحِ )  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه.  بَْعَد اَْلِعَشاِء ِفي بَيِْتِه , َورَْكَعتنَْيِ َقبَْل اَلصُّ

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 

Sholat sunat Rowatib sebagaimana tercantum dalam hadits diatas dinamakan 

sholat sunat muakad, artinya yang sangat dianjurkan. Selain sunat muakad, ada juga 

yang dinamakan ghoiru muakad yang berarti dianjurkan, seperti sholat sunat 

Rowatib 2 raka’at sebelum Maghrib, sebagaimana hadits di bawah ini : 

َوفِــي رَِوايَــِة اِبْــِن حِـــبَّاَن : ( أَنَّ اَلــنَِّبيَّ صــلى اهلل عــليه وســلم صَــــــلَّى 
َقبَْل امَْلَْغرِِب رَْكَعتنَْيِ ) 

Dalam suatu riwayat Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW sholat sebelum Maghrib dua rakaat. 
  

Keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunat Rowatib secara rutin : 

- Sebagai penyempurna sholat fardlu 

- Dijanjikan akan mendapat kebaikan di dunia 

- Do’a kita akan mudah dikabulkan oleh Alloh SWT 

- Akan mendapat pahala yang besar saat kita dihisab di hari Qiyamat 

Cara melaksanakan sholat Rowatib adalah : 

1. Dilakukan setelah adzan berkumandang atau setelah selesai melaksanakan 

wirid sholat fardlu 

2. Dilakukan secara munfarid (sendiri-sendiri) 

3. Bacaannya tidak dikeraskan 

4. Sebaiknya tempat melaksanakan sholat sunat Rowatib berbeda dengan tempat 

melaksanakan sholat fardlu (disunahkan untuk bergeser/berpindah tempat) 

!  
!  25



2. SHOLAT MALAM 

Sholat malam adalah sholat sunat yang dilakukan setelah sholat Isya atau pada 

tengah malam setelah tidur. Jumlahnya 11 roka’at, dengan cara 4 roka’at, 4 roka’at, 

kemudian 3 roka’at witir atau bisa juga sebaliknya. 

َوعَـــــْن عَـــــائِــــَشَة رَضِـــــــــــيَ اهلَلَُّ عَـــــنَْها قَــــالَــــْت: (مَــــا كَـــــاَن رَسُــــــــوُل اهلَلَِّ صــــلى اهلل عــــليه 
وســــلم يَــــِزيــــُد فِـــــي رَمَـــــَضاَن واََل فِـــــي غَـــــيْرِِه عَـــــَلى إِحْـــــــَدى َعشْـــــــــرَةَ رَكْــــــَعًة, يُــــَصلِّي 
, ثُـــمَّ يُـــَصلِّي أَْربَـــًعا, فَـــاَل تَـــْسأَْل عَــــنْ  أَْربَـــًعا, فَـــاَل تَـــْسأَْل عَــــْن حُــــــْسِنِهنَّ َوطُــولِـــِهنَّ
 , , ثُـــمَّ يُـــَصلِّي ثَـــاَلثًـــا. قَــــالَــــْت عَــــائِــــَشُة, فَـــُقْلُت: يَـــا رَسُــــــــوَل اهلَلَِّ حُــــــْسِنِهنَّ َوطُـــولِـــِهنَّ
أَتَـــنَاُم قَــــبَْل أَْن تُـــوتِــــرَ? قَــــاَل: "يَـــا عَــــائِــــَشُة, إِنَّ عَــــيْنَيَّ تَـــنَامَــــاِن واََل يَـــنَاُم قَــــْلِبي")  

ُمتَّفٌَق َعَليِْه. 
'Aisyah Rodliyallaahu 'anhu berkata: Rosulullah Shollallaahu '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.  

Sholat malam memiliki keutamaan sebagaimana tercantum dalam Al Quran 

surat Al Isro : 79 : “Dan pada sebahagian malam hari bershalat tahajudlah kamu 

sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat 

kamu ke tempat yang terpuji.” 
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STANDAR KOMPETENSI & KOMPETENSI DASAR 

Semester 2 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal ketentuan kurban 

Kompetensi Dasar : 2.1 Menjelaskan ketentuan kurban 

     2.2 Mendemonstrasikan tata cara kurban 

Standar Kompetensi : 3. Mengenal tata cara ibadah haji  

Kompetensi Dasar : 3.1 Menjelaskan tata cara haji 

     3.2 Mendemonstrasikan tata cara haji 
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MATERI 1
SHOLAT JUM’AT 

Sholat Jum’at adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jum’at bertepatan 

dengan waktu dluhur. 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 :  

يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا إذا نـــودي لـــلصالة مـــن يـــوم الجـــمعة فـــاســـعوا إلـــى 
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 : 

َوعَـــــــْن طَـــــاِرِق بْـــــِن شِـــــــــَهاٍب; أَنَّ رَسُــــــــــوَل اهلَلَِّ صـــــلى اهلل عـــــليه وســـــلم قَــــــاَل: 
( اْلجُــــــُمَعُة حَــــــقٌّ َواجِـــــٌب عَــــَلى كُـــــلِّ ُمسْـــــــلِمٍ فِــــي جَــــــَماعَــــٍة إاِلَّ أَْربَـــَعًة: مَــــْمُلوٌك, 

, َوَمِريٌض )  َرَواهُ أَبُو َداُوَد  , َوَصِبيٌّ َوِاْمرَأَةٌ
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. 
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2. Wajib dilakukan secara berjama’ah 

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 

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN SHOLAT JUM’AT 

  

1. Apa hukum sholat Jum’at ? 

Hukum sholat Jum’at itu wajib bagi setiap muslim kecuali anak yang masih kecil, 

wanita, hamba sahaya, atau orang yang sedang sakit 

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

َوَمِريٌض )  َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوَقاَل: َلْم يَْسَمعْ طَاِرٌق ِمَن اَلنَِّبيِّ . َوأَْخرََجُه 
اَْلَحاِكُم ِمْن ِرَوايَِة طَاِرٍق امَْلَذُْكوِر َعْن أَِبي ُموَسى 

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: budak, wanita, anak kecil, 
dan orang yang sakit." Riwayat Abu Dawud. Dia berkata: Thoriq tidak mendengarnya dari Nabi 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dikeluarkan oleh Hakim dari riwayat Thariq dari Abu Musa. 

2. Bolehkan seorang laki-laki melaksanakan sholat Dluhur karena tidak 

melaksanakan sholat Jum’at ? 
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Tidak boleh, Tidak boleh sholat Dluhur bagi orang yang diwajibkan melaksanakan 

sholat Jum’at. 

3. Apa yang dilakukan sebelum pergi ke Masjid untuk melaksanakan Sholat 

Jum’at ? 

Sebelum pergi untuk sholat Jum’at, setiap muslim wajib mandi dan sebaiknya 

membersihkan kuku serta memakai baju yang wangi, lalu berangkat ke Masjid 

dengan tumaninah/tenang 

4. Apa yang diwajibkan atas kita setelah datangnya Imam ? 

Kita sebaiknya berdiam untuk mendengarkan khutbah, karena siapa saja yang tidak 

diam dan tidak mendengar khutbah jum’at, maka dia bagaikan keledai yang 

membawa buku. 

َوعَــــــِن ابْـــــِن عَــــــبَّاٍس رَضِــــــــــــيَ اهلَلَُّ عَــــــنُْهَما قَـــــاَل: قَـــــاَل رَسُـــــــــوُل اهلَلَِّ صـــــلى اهلل عـــــليه 
مَـــــاُم يَخْــــــطُُب فَــــُهَو كَــــــَمثَِل اَْلحِـــــــَماِر يَحْـــــــِملُ  وســــلم ( مَـــــْن تَــــَكلََّم يَــــْوَم اَْلجُـــــــُمَعِة َواإْلِ
أَسْـــــفَارًا, َواَلّـَِذي يَـُقوُل لَـُه: أَنْـِصْت, َليْسَـــــْت لَـُه جُــــُمَعٌة )  َرَواهُ أَحْــــَمُد, بِــِإسْـــــنَاٍد الَ 

ِحَحنْيِ َمرْفُْوًعا  ُر َحِديَْث أَبَى ُهَريْرَةَ ِفى الصَّ بَأَْس ِبِه َوُهَو يُفَسِّ
Dari Ibnu Abbas Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Barangsiapa berbicara pada sholat Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang 
memikul kitab-kitab. Dan orang yang berkata: Diamlah, tidak ada Jum'at baginya." Diriwayatkan oleh 
Ahmad dengan sanad tidak apa-apa, sebab ia menafsirkan hadits Abu Hurairah yang marfu' dalam 
shahih Bukhari-Muslim. 

5. Apa yang harus dilakukan saat kita masuk Masjid ? 

Apabila kita masuk Masjid, maka sebaiknya kita sholat 2 roka’at yaitu sholat 

Tahiyatul Masjid (menghormat masjid) walaupun Imam sedang berkhutbah 

6. Apakah ada rowatib sebelum sholat Jum’at ? 

Tidak ada, tidak ada rowatib sebelum sholat Jum’at, yang ada adalah setelahnya 

7. Bagaimana hukum mandi pada hari Jum’at ? 
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Hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : mandi pada hari Jum’at 

itu wajib bagi setiap orang yang telah dewasa. 
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MATERI 2
Q  U  R  B  A  N 

A. Pengertian Qurban 

Qurban disebut juga Udhhiyah atau Dhahiyyah yang secara harfiah berarti 

hewan sembelihan. Qurban adalah salah satu ibadah dalam Islam, dimana dilakukan 

penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah.  

Ibadah Qurban adalah suatu aktifitas penyembelihan / menyembelih hewan 

ternak yang dilakukan pada tiap tanggal 10 Dzulhijjah. Qurban bisa juga dilakukan 

pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah atau disebut juga hari tasyrik dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah. 

Dalil tentang Qurban adalah : 

فََصلِّ لَِربَِّك َوانَْحْر  
 Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (Al Kautsar : 2) 

ــٍة جَـــــَعْلنَا مَـــنَْسًكا لِـــيَذْكُــــرُوا اسْـــــَم اهللَِّ عَــــَلى مَـــا َرزَقَـــُهْم مِـــنْ  َولِـــُكلِّ أُمّـَ
ِر امْلُْخِبِتنَي   بَِهيَمِة األنَْعامِ فَِإَلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد فََلُه أَْسلُِموا َوبَشِّ

 Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama 
Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan 
Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-
orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (Al Haj : 34) 

  
B. Hukum Qurban 

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat : 

Pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Dalilnya adalah hadits Abu 

Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang 

berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali 

mendekati tempat shalat kami.” (HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672) 

Kedua, menyatakan Sunnah Mu’akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat 

mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadits Nabi yang menyatakan : 

“Sesungguhnya aku sedang tidak akan berqurban. Padahal aku adalah orang 
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yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku 

mengira qurban itu adalah wajib bagiku.” (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi 

dengan sanad shahih). 

Dari kedua pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa bagi yang mampu 

sebaiknya berqurban. 

C. Sejarah Qurban 

Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam Al Qur'an terdapat dua 

peristiwa dilakukannya ritual Qurban yakni oleh Habil (Abel) dan Qabil (Cain), putra 

Nabi Adam alaihis salam, serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi 

Ismail atas perintah Allah. 

1. Habil dan Qabil 

Pada surat Al Maaidah ayat 27 disebutkan : 

 Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) 

menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, 

maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak 

diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti 

membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima 

(kurban) dari orang-orang yang bertakwa". 

2. Ibrahim dan Ismail 

Dasar memotong hewan Kurban pada Hari Raya Haji bersumber dari sunnah 

Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena ketakwaannya yang dalam, mereka rela 

menjalankan perintah Allah meski itu berarti harus mengorbankan anak yang 

tersayang dan diri sendiri. 

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-
sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat 
dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa 
pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk 
orang-orang yang sabar.” 
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya 
atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. 
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Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah 
membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu 
ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang 
besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan 
orang-orang yang datang kemudian” [Ash Shaaffaat 102-108] 

D. Syarat hewan untuk Qurban 

Hewan ternak yang boleh dijadikan hewan qurban / kurban : 

1. Kambing biasa dengan umur lebih dari dua tahun 

2. Biri-biri atau domba dengan umur lebih dari satu tahun atau pernah ganti 

gigi. 

3. Kerbau / Kebo / Sapi dengan umur lebih dari dua tahun 

4. Unta dengan umur lebih dari lima tahun 

Syarat-syarat sah pemilihan hewan kurban yang boleh menjadi qurban : 

1. Badannya tidak kurus kering 

2. Tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak 

3. Kaki sehat tidak pincang 

4. Mata sehat tidak buta / pice / cacat lainnya 

5. Berbadan sehat walafiat 

6. Kuping / daun telinga tidak terpotong 

E. Sunah & Tata Cara Qurban 

1. Sebaiknya pemilik qurban menyembelih hewan qurbannya sendiri. 

2. Apabila pemilik qurban tidak bisa menyembelih sendiri maka sebaiknya 

dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. 

3. Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. 

4. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan 

dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat 

putus. 
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5. Ketika akan menyembelih disyari’akan membaca “Bismillaahi wallaahu 

akbar” ketika menyembelih. Untuk bacaan bismillah hukumnya wajib  

F. Waktu Qurban 

Waktu untuk menyembelih qurban bisa di 'awal waktu' yaitu setelah salat Ied 

langsung dan tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak 

terdapat pelaksanaan salat Ied, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran salat 

Ied. Dan barangsiapa yang menyembelih sebelum waktunya maka tidak sah dan wajib 

menggantinya . 

Waktu penyembelihan hewan qurban adalah 4 hari, hari Iedul Adha dan tiga 

hari sesudahnya yang disebut hari tasyriq. Waktu penyembelihannya berakhir dengan 

tenggelamnya matahari di hari keempat yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Hari-hari 

tersebut adalah hari-hari yang diharamkan puasa padanya. 

G Manfaat Qurban 

Ibadah Qurban, mengandung hikmah yang dalam serta memberi banyak 

manfaat terutama bagi yang berqurban, diantaranya : 

1. Semakin mendekatkan diri kepada Alloh SWT 

2. Menumbuhkan perasaan kasih sayang kepada orang lain 

3. Mempererat ukhuwah Islamiyyah 

4. Menggembirakan faqir miskin yang jarang makan daging 

Dalil tentang tata cara penyembelihan hewan qurban 

َعْن أَنَِس بِن َمالٍِك رضي اهلل عنه ( أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه 
, َويَُسمِّي, َويَُكبُِّر,  , أَْقرَننَْيِ ي ِبَكبَْشنْيِ أَْمَلَحنْيِ وسلم َكاَن يَُضحِّ

َويََضعُ رِْجَلُه َعَلى ِصفَاِحِهَما. َوِفي َلفٍْظ: ذَبََحُهَما ِبيَِدِه )  ُمتَّفَقٌ 
َعَليْه َوِفي َلفِْظ: ( َسِميننَْيِ ) وأَِلَِبي َعوَانََة ِفي َصِحيِحِه : 
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ني ِ َوِفي َلفٍْظ مِلُْسلِمٍ, َويَُقوُل: ِبْسمِ اهلَلَِّ  ( ثَِميننَْيِ ) ِبامْلُثَلَّثَِة بََدَل اَلسِّ
َواهلَلَُّ أَْكبَرُ  

Dari Anas Ibnu Malik Rodliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shollallaahu 'alaihi wa Sallam biasanya berkurban 
dua ekor kambing kibas bertanduk. Beliau menyebut nama Alloh dan bertakbir, dan beliau meletakkan 
kaki beliau di atas dahi binatang itu. Dalam suatu lafadz: Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau 
sendiri. Dalam suatu lafadz: Dua ekor kambing gemuk. Menurut riwayat Abu Awanah dalam kitab 
Shahihnya: Dua ekor kambing mahal -dengan menggunakan huruf tsa' bukan sin- Dalam suatu lafadz 
riwayat Muslim: Beliau membaca bismillahi wallaahu akbar. 
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MATERI 3
H   A   J   I 

A. PENGERTIAN HAJI 

 Haji (Bahasa Arab: حــج, Hajj) adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, 

sholat, zakat dan shaum. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ibadah tahunan yang 

dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) 

dengan berkunjung dan melaksanakan bebera pa kegiatan di beberapa tempat di Arab 

Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah).  

  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. HUKUM MELAKSANAKAN HAJI 

 Hukum ibadah haji adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang 

mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan Al-Qur’an: 

 * َوهللِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستَطَاَع ِاَليِْه َسِبيْالَ
Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya” . (Ali 
Imron : 97). 

وااْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِِ#  *َواَِتمُّ
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”. (Al Baqoroh : 196). 

C. WAKTU PELAKSANAAN HAJI 

 Berikut adalah kegiatan utama dalam ibadah haji berdasarkan urutan waktu: 

1. Sebelum 8 Dzulhijjah, umat Islam dari seluruh dunia mulai berbondong untuk 

melaksanakan Tawaf Haji di Masjid Al Haram, Makkah. 

2. 8 Dzulhijjah, jamaah haji bermalam di Mina.  

3. 9 Dzulhijjah, pagi harinya semua jamaah haji pergi ke Arafah.  
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4. 10 Dzulhijjah, setelah pagi di Muzdalifah, jamaah segera menuju Mina untuk 

melaksanakan ibadah Jumrah Aqabah 

5. 11 Dzulhijjah, melempar jumrah di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 

6. 12 Dzulhijjah, melempar jumrah di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 

7. Sebelum pulang ke negara masing-masing, jamaah melaksanakan Thawaf Wada' 

(thawaf perpisahan). 

D. SYARAT HAJI 

1. Beragama Islam 

2. Dewasa / baligh  

3. Berakal / Tidak gila 

4. Merdeka 

5. Mampu jasmani, rohani, ekonomi, & keamanan 

E. RUKUN HAJI 

1. Ihrom di Miqot 

2. Thowaf Qudum 

3. SA’I 

4. Wukuf di Arofah 

5. Mabit di Muzdalifah 

6. Melontar Jumroh di Mina 

7. Tahalul 

8. Thowaf Ifadloh 

9. Mabit di Mina 

10.Melontar Jumroh Ula, Tsani & Tsalitsah 

11.Thowaf Wadla 
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F. LARANGAN DALAM HAJI 

1. Tidak boleh memotong dan mencabut rambut, memotong kuku, menggaruk 

sampai kulit terkelupas atau mengeluarkan darah 

2. Tidak boleh menggunakan parfum, termasuk parfum yang ada pada sabun 

3. Tidak boleh bertengkar 

4. Tidak boleh berkata yang tidak baik, berkata kotor 

5. Tidak boleh menikah atau menikahkan 

6. Tidak boleh berburu atau membantu berburu 

7. Tidak boleh membunuh binatang (kecuali mengancam jiwa), memotong 

atau mencabut tumbuhan dan segala hal yang mengganggu kehidupan 

mahluk. 

8. Tidak boleh ber make-up 

9. Pria tidak boleh : memakai penutup kepala, memakai pakaian berjahit dan 

tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki 

10.Wanita tidak boleh : menutup wajah dan memakai sarung tangan sehingga 

menutup telapak tangan 

G. MIQOT HAJI 

Miqat haji ada dua macam: 

1. Miqat zamani 

Yaitu batasan-batasan waktu di mana dilakukan ibadah haji. Batasan waktu tersebut 

adalah bulan-bulan haji (Syawwal, Dzul Qa’dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzul 

Hjjah). Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

ْعُلْوَماٌت  اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ
“Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan.” (Al-Baqarah: 197) 

2. Miqat makani 

Yaitu sebuah tempat yang telah ditentukan dalam syariat, untuk memulai niat ihram 

haji dan umrah. 

!  
!  39



Miqat Makani tersebut ada lima, yaitu: 

1. Dzul Hulaifah (Bir ‘Ali). Tempat ini adalah miqat bagi penduduk kota 

Madinah dan yang datang melalui rute mereka. Jaraknya dengan kota 

Makkah sekitar 420 km. 

2. Al-Juhfah. Tempat ini adalah miqat penduduk Saudi Arabia bagian utara 

dan negara-negara Afrika Utara dan Barat. Jaraknya dengan kota Makkah 

kurang lebih 208 km.  

3. Qarnul Manazil (As-Sail), yang berjarak kurang lebih 78 km dari Makkah, 

Tempat ini merupakan miqat penduduk Najd dan yang setelahnya dari 

negara-negara Teluk, Irak (bagi yang melewatinya), Iran, dll. 

4. Yalamlam (sekarang dinamakan As-Sa’diyyah), yang berjarak kurang lebih 

120 km dari kota Makkah Dzatu ‘Irqin (Adh-Dharibah), yang berjarak 

kurang lebih 100 km dari kota Makkah. Ini adalah miqat penduduk negeri 

Irak (Kufah dan Bashrah) dan penduduk negara-negara yang melewatinya 

H. MACAM-MACAM HAJI 

1. Haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila 

sesorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun 

menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah 

haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, orang 

tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji 

sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk 

melaksanakan umrah. 

2. Haji tamattu', mempunyai arti bersantai-santai dengan melakukan umrah 

terlebih dahulu di bulan-bulah haji, lalu bertahallul. Kemudian 

mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun 

yang sama. Tamattu' dapat juga berarti melaksanakan ibadah didalam 
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bulan-bulan serta didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang 

ke negeri asal. 

3. Haji qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau 

menyekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau 

menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. 

Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat makani 

dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun 

mungkin akan memakan waktu lama. 
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MATERI 4
U  M  R  O  H 

A. PENGERTIAN UMROH 

Umrah (bahasa Arab: عــــمـرة) adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama 

Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara 

melakukan beberapa ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram. 

عَــــْن أَبِــــي هُــــَريْـــرَةَ رضـــي اهلل عـــنه أَنَّ رَسُـــــــوَل اهلَلَِّ صـــلى اهلل عـــليه وســـلم قَـــاَل: 
َـــبُْروُر لَـــــيَْس لَـــــُه جَـــــــزَاٌء إاِلَّ  ( اَلْـــــُعْمرَةُ إِلَـــــى اَلْـــــُعْمرَِة كَــــــفَّارَةٌ مِلَـــا بَــــيْنَُهَما, َوالْـــــَحجُّ امَْل

اَْلَجنََّة )  ُمتَّفٌَق َعَليِْه 
Dari Abu Hurairah Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Umrah 
ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." 
Muttafaq Alaihi.  

 Pada istilah teknis syari'ah, Umrah berarti melaksanakan Tawaf di Ka'bah dan 

Sa'i antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari Miqat. 

Sering disebut pula dengan haji kecil. 

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat 

dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di 

Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara 

tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota 

Mekkah. 

B. HUKUM MELAKSANAKAN UMROH 

Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah sunnah. 

C. SYARAT UMROH 

1. Beragama Islam 

2. Dewasa / baligh  

3. Berakal / Tidak gila 
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4. Merdeka 

5. Mampu jasmani, rohani, ekonomi, & keamanan 

D. RUKUN UMROH 

1.Ihrom 

2.Thowaf 

3.SA’I 

4.Tahallul 

E. MIQOT UMROH 

Sama seperti haji, tapi tidak ada miqot zamani. Adapun miqot makani-nya, yaitu : 

A.Dzul Hulaifah (Bir ‘Ali).  

B.Al-Juhfah.  

C.Qarnul Manazil (As-Sail) 

D.Yalamlam (sekarang dinamakan As-Sa’diyyah) 

E.Dzatu ‘Irqin (Adh-Dharibah) 
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