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Pengantar penerbit 

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat 

dan salam terlimpahkan bagi nabi kita, Muhammad Ibni Abdillah, 

keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga 

hari pembalasan. 

Selanjutnya: 

Kami sangat bersyukur kepada Allah  yang berkat pertolongannya 

dan taufiq-Nya dapat menyelesaikan amalan mulia ini, dengan 

menghadirkan kembali terjemahan dari salahsatu warisan para nabi yaitu 

ilmu yang bermanfaat yang bersumberkan dari para ulama Rabbani yang 

bersandarkan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. 

Buku ini merupakan terjemahan dari beberapa bab yang ada di dalam 

kitab tentang manasik haji dan umrah karya fadhilatus syaikh Muhammad 

bin Shaleh Al-Utsaimin  yang berjudul: 

 هج لمريد العمرة والحجالمن

Dikarenakan persoalan yang diangkat adalah masalah umrah, oleh 

karenanya kami hanya mengambil beberapa bab yang dipandang 

diperlukan dalam pelaksanaan umrah saja, diantara bab yang kami angkat 

dari kitab di atas adalah: 

• Adab-adab safar 

• Safarnya seorang wanita 

• Shalat bagi musafir 

• Tatacara umrah 

• Ziarah Masjid Nabawi 

Semoga dengan kehadiran buku terjemahan kami ini dapat membantu 

dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, dan khususnya bagi 

penulis kitab aslinya, penerjemahnya, dan semua orang yang turut andil 

dalam amal kebajikan ini. 

Semoga Allah menerima amalan ini sebagai amalan shaleh yang dapat 

menolong kita semua di hari tiada lagi manfaat harta dan anak-anak kita. 

Admin Butiran Faedah,  

Jumat, 8 Jumadil Ula 1441 H – 3 Januari 2020 M 
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PENDAHULUAN 

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, meminta 

pertolongan kepada-Nya, kami memohon ampunan-Nya, kami bertaubat kepada-

Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kami, dan dari 

kejelekan-kejelekan amalan kami, barangsiapa diberi hidayah oleh Allah maka 

tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah 

maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah, dan kami bersaksi bahwa tidak 

ada sesembahan yang haq kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, 

dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, shalawat 

terlimpahkan baginya, keluarganya, para sahabatnya dan orang yang mengikuti 

mereka dengan baik hingga hari pembalasan serta keselamatan yang sebenarnya. 

Selanjutnya bahwa haji merupakan seutama-utama ibadah dan semulia-

mulia ketaatan karena dia adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang Allah 

mengutus nabi kita Muhammad dengannya, dan yang mana agama Islam 

tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut.  

Dan ketika ibadah tidak akan lurus dalam bertaqarub kepada Allah dan tidak 

akan diterima kecuali dengan 2 perkara: 

Pertama adalah ikhlas karena Allah  dengan memaksudkan dengannya 

wajah Allah dan negeri akhirat, tidak dimaksudkan dengannya riya, tidak pula 

sum’ah.  

Kedua adalah mengikuti nabi di dalam beribadah baik dalam 

ucapan maupun perbuatan, dan mengikuti nabi tidak akan mungkin 

terwujudkan kecuali dengan mengenal sunnah nabi , oleh karena itu mesti 

bagi yang ingin mewujudkan percontohannya untuk mempelajari sunnahnya 

dengan menerimanya dari para ulama yang memahami sunnah, 

adakalanya dengan jalan tulisan dan adakalanya dengan jalan bertatap muka, dan 

termasuk kewajiban para ulama yang telah menjadi pewaris nabi dan 

penerusnya di tengah-tengah umat untuk menerapkan ibadah mereka, akhlak 

mereka, muamalah mereka berdasarkan apa yang telah mereka ketahui dari 

sunnah nabi mereka , dan agar menyampaikan hal itu kepada umat dan 

mendakwahi mereka kepadanya agar terwujudkan bagi mereka warisan nabi 

baik secara ilmu maupun amalan, penyampaian maupun dakwah agar 

mereka termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keuntungan yaitu 

orang-orang yang beriman, beramal shaleh, saling nasehat menasehati dalam 

kebenaran dan saling nasehat menasehati dalam kesabaran.  
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Ini merupakan ringkasan yang terkait dengan perkara haji dan umrah 

dimana aku berjalan padanya berdasarkan apa yang aku ketahui dari nash-nash 

Al-Kitab dan As-Sunnah dengan mengharapkan kepada Allah agar menjadikannya 

ikhlas bagi-Nya dan bermanfaat bagi para hamba-Nya.  
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ADAB-ADAB SAFAR 

Sepatutnya bagi yang keluar untuk menunaikan haji dan lainnya dari 

ibadah-ibadah untuk menghadirkan niat taqarub (mendekatkan diri) kepada Allah 

ta’ala dalam semua keadaannya agar menjadikan ucapan-ucapannya dan 

perbuatan-perbuatannya serta nafkah-nafkahnya dapat mendekatkan baginya 

kepada Allah ta’ala karena sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah bergantung 

pada niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan 

semestinya untuk berakhlak mulia seperti sifat dermawan, pemurah, 

kecemburuan, berlapang dada, membantu mereka dengan harta dan raga, dan 

memasukkan kebahagian kepada mereka, ini terkait dengan apa yang seharusnya 

dilakukan terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dari ibadah-ibadah 

maupun menjauhi keharaman-keharaman.  

Dan seharusnya memperbanyak nafkah, perbekalan safar, dan membawa 

bekal melebihi kebutuhannya sebagai bentuk kehati-hatian terhadap hal yang 

tidak diduga-duga dari hajatnya. 

Hendaknya ketika safar dan di dalam safarnya mengucapkan apa yang telah 

teriwayatkan dari nabi ملسو هيلع هللا ىلص tentang hal itu: 

1. Apabila dia letakkan kakinya ke kendaraannya, dia ucapkan: bismillah, dan 

apabila telah duduk di atasnya maka hendaknya dia mengingat nikmat Allah 

kepada para hamba-Nya dengan adanya kemudahan menaiki berbagai macam 

kendaraan, kemudian mengucapkan: 

َبُر 
ْ
ك

َ
ُه أ

ّٰ
َبُر ، الل

ْ
ك

َ
ُه أ

ّٰ
َبُر ، الل

ْ
ك

َ
ُه أ

ّٰ
ِذي الل

َّ
َنا ، ُسْبَحاَن ال

َ
َر ل ا َسخَّ

َ
ُه ُمْقِرِنين،  ٰهذ

َ
ا ل نَّ

ُ
ا َوَما ك َنا َوِإنَّ ِ

ٰى َرب 
َ
ِلُبوَن، ِإل

َ
ــُمْنق

َ
َك ل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ا ن ُهمَّ ِإنَّ

ّٰ
الل

رَّ  ِ
ا الب 

َ
ا ٰهذ

َ
ى، ِفي َسَفِرن ْرض َ

َ
ْقَوٰى، َوِمَن الَعَمِل َما ت ْن َوالتَّ ِ

ُهمَّ َهو 
ّٰ
ْيَنا الل

َ
ا ُبْعَدُه، َعل ِو َعنَّ

ْ
ا َواط

َ
ا ٰهذ

َ
اِحُب ِفي َسَفَرن َت الصَّ

ْ
ن
َ
ُهمَّ أ

ّٰ
الل

 
ُ
ِليَفة

َ
َفرِ َوالخ ْهِل،السَّ

َ
ي  ِفي ألا ِ

 
ُهمَّ ِإن

ّٰ
 ِبَك ِمْن الل

ُ
ُعوذ

َ
َأ

َ
َفرِ  اِءََوْعث رَِالسَّ

َ
ْنظ

َ
آَبِة امل

َ
ْهِل  َوك

َ
اِل وألا

َ
ِب ِفي امل

َ
ل
َ
ْنق

ُ
ِد. َوُسْوِء امل

َ
هَارو] َوالَول

 لحج[َا(َفي1342َمسلمَرقمَ)

“Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, maha suci Allah yang 

telah menjinakkan bagi kami (kendaraan) ini dan tidaklah kami sebelumnya 

mampu menjinakkannya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu di 

dalam perjalanan kami ini kebajikan dan ketakwaan, dan dari amalan apa yang 

Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah atas kami perjalanan kami ini dan 

pendekkan dari kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam 

perjalanan dan pengganti dalam keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 

dari sulitnya perjalanan dan pandangan yang tidak menyenangkan serta jeleknya 

tempat kembali dalam hal harta, keluarga dan anak.”  [HR. Muslim no. 1342, Kitab 

Al-Hajj] 

2. Bertakbir apabila naik ke suatu tempat yang tinggi dan bertasbih ketika turun 

ke tempat yang menurun.  

3. Apabila singgah di suatu tempat (daerah) maka hendaknya mengucapkan:  

اِتَ امَّ ِه التَّ
ّٰ
ِلَماِت الل

َ
 ِبك

ُ
ُعْوذ

َ
َق.  أ

َ
ل
َ
ِ َما خ

ر 
َ

 [ ءلدعاالذكرَوا(َفي2708َهَمسلمَرقمَ)ارو ]ِمْن ش
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“Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang 

telah Allah ciptakan.” [HR. Muslim no. 2708].  
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SAFARNYA WANITA  

Tidak dibolehkan bagi seorang wanita melakukan safar (perjalanan) untuk 

haji dan lainnya kecuali bersamanya ada mahram; sama saja baik safar yang 

panjang maupun safar yang pendek; sama saja baik bersamanya ada wanita lain 

atau tidak ada, baik masih muda atau telah tua renta berdasarkan sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص : 

َال تسافر 
ُ
َإال مع ذي  املرأة  لبخاريَومسلم[َاأخرجهَ]  محرم 

“Tidak dibolehkan safar bagi seorang wanita kecuali bersamanya mahram.” [HR. 

Bukhari (4/64), dan Muslim (no. 1341)] 

Dan hikmah dilarangnya wanita safar tanpa mahram adalah karena 

dangkalnya wanita dalam perkara akalnya dan dalam hal pembelaan terhadap 

dirinya; dimana wanita sebagai tempat menumpahkan hasrat para lelaki yang 

terkadang mudah ditipu, dipaksa, atau karena lemah agamanya sehingga 

mendorong dia bertindak berdasarkan syahwatnya (perasaannya), dan menjadi 

tempat pemenuhan nafsu orang-orang yang berhasrat, sedangkan mahram adalah 

yang akan menjaganya, melindungi kehormatannya, dan membelanya, oleh 

karena itu dipersyaratkan bagi mahram harus yang baligh, dan berakal, sehingga 

anak kecil yang belum baligh lagi berakal tidaklah mencukupi. 

Mahram (yang dimaksud) adalah suami wanita tersebut dan setiap orang 

yang diharamkan atasnya (menikahinya) dengan pengharaman yang bersifat 

abadi karena kekerabatan, persusuan, atau pernikahan, sehingga mahram karena 

kekerabatan ada 7 (yaitu) : 

1. Ayah, kakek dan ke atas seterusnya, baik dari garis keturunan ibu maupun dari 

garis ayah. 

2. Anak-anaknya, anak-anak dari anak-anak lelakinya (cucu) maupun anak-anak 

dari anak-anak perempuannya, dan ke bawah seterusnya.  

3. Saudara-saudara lelaki, baik saudara kandung mampu saudara satu ayah atau 

saudara satu ibu (saja). 

4. Anak-anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan), sama saja baik anak-anak 

lelaki dari saudara lelaki kandung maupun anak lelaki dari saudara lelaki se-

ayah maupun se-ibu (saja). 

5. Anak-anak lelaki dari saudara perempuan, sama saja baik anak-anak lelaki dari 

saudara perempuan kandung maupun anak-anak lelaki dari saudara 

perempuan se-ayah atau se-ibu. 

6. Paman-paman dari garis ayah, baik paman sekandung ayah maupun paman 

se-ayah maupun se-ibu (dengan ayah). 

7. Paman-paman dari garis ibu, baik paman sekandung ibu maupun paman se-

ayah maupun se-ibu (dengan ibu). 

Dan mahram karena persusuan sama (kedudukannya) dengan mahram 

karena kekerabatan berdasarkan sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص: 

 لنسب"َ]َمتفقَعليه[َالرضاعَماَيحرمَمنَا"يحرمَمنَ
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“Dan diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab.” [Muttafaq 

alaih] 

Sedangkan mahram karena pernikahan (yaitu) : 

1. Anak-anak lelaki dari suami wanita tersebut, dan anak-anak lelaki (cucu lelaki) 

dari anak-anaknya yang lelaki maupun perempuan, dan ke bawah seterusnya, 

sama saja apakah mereka berasal dari isteri sebelumnya atau bersamanya atau 

setelahnya. 

2. Ayah suami wanita tersebut, atau kakek-kakeknya, dan ke atas seterusnya, 

sama saja baik kakek-kakeknya dari garis ayah maupun dari garis ibu. 

3. Para suami dari anak-anak perempuan, dan para suami dari cucu perempuan 

dari anak-anaknya yang lelaki, dan para suami dari cucu perempuan dari anak-

anaknya yang perempuan, dan ke bawah seterusnya. 

Dan mereka itulah tiga kelompok yang telah tetap kemahramannya hanya 

karena akad (pernikahan) sekalipun telah dipisahkan oleh kematian atau talak 

(perceraian) atau fasakh (khulu’) karena kemahramannya tetap ada bagi mereka-

mereka. 

4. Para suami ibu-ibunya, para suami nenek-neneknya, dan ke atas seterusnya, 

akan tetapi mereka-mereka para suami tidak menjadi mahram bagi anak-anak 

perempuan dari isteri-isteri mereka atau bagi cucu-cucu perempuan dari anak-

anak lelaki isteri-isteri mereka, atau bagi cucu-cucu perempuan dari anak-anak 

perempuan isteri-isteri mereka, hingga mereka para suami menggauli isteri-

isteri tersebut, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri maka jadilah 

suami sebagai mahram bagi anak-anak perempuan dari isterinya dari (hasil) 

suami sebelumnya atau suami setelahnya dan (mahram bagi) anak-anak 

perempuan dari anak-anak lelakinya dan cucu-cucu perempuan dari anak-anak 

perempuannya, sekalipun dia menceraikannya setelah itu. Adapun jika dia 

melangsungkan akad nikah dengan wanita tersebut kemudian dia 

menceraikannya sebelum dia menggaulinya maka dia tidak menjadi mahram 

bagi anak-anak perempuan wanita tersebut dan tidak pula bagi cucu-cucu 

perempuan dari anak-anak lelaki wanita tersebut, dan tidak juga bagi cucu-

cucu perempuan dari anak-anak perempuannya. 
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SHALATNYA MUSAFIR 

Agama Islam adalah agama kemudahan dan memudahkan yang tidak ada 

kesulitan padanya juga kepayahan, dan setiap kali ditemukan adanya kesulitan 

maka Allah bukakan kemudahan beberapa pintu (baginya), Allah ta’ala berfirman: 

ْمَ ُهوََ}
ُ
ْمَ َجَعَلَ َوَما اْجَتَباك

ُ
ْيك

َ
يِنَ ِفي َعل ِ

َ ِمْنَ الد  َ[78:  الحج { ]  ََحَرج 

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan.” [Qs. Al-Hajj: 78] 

Dan nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

 رواه البخاري َلدينَيسرَ"" ا

“Agama (ini) adalah kemudahan.” [HR. Bukhari no. (39)] 

Dan berkata para ulama  : “kesulitan akan mendatangkan kemudahan.” 

Dan ketika safar menjadi tempat terjadinya kesulitan pada umumnya maka 

dimudahkan hukum-hukumnya, dan diantara kemudahan itu: 

1. Bolehnya tayammum bagi musafir jika dia tidak menjumpai air atau dia 

memiliki air namun untuk kebutuhan makan dan minumnya, akan tetapi 

kapanpun dia prediksikan bahwa dia akan mendapatkan air sebelum habisnya 

waktu shalat ikhtiyari1 maka yang afdhal (lebih utama) untuk menunda shalat 

hingga tiba di tempat air agar bisa bersuci dengannya. 

2. Bahwasanya yang disyariatkan bagi hak musafir adalah meng-qashar 

(meringkas) shalat ruba’iyyah (shalat yang empat raka’at, pent) sehingga 

menjadikannya dua raka’at dimulai dari sejak keluar dari daerahnya hingga 

kembali ke tempatnya sekalipun dalam waktu yang lama, berdasarkan apa 

yang telah tetap di dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas  bahwa: nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

tinggal di Mekah pada hari kemenangan selama 19 hari melakukan shalat 2 

raka’at dan nabi ملسو هيلع هللا ىلص tinggal di Tabuk selama 20 hari melakukan shalat 2 raka’at. 

Akan tetapi seorang musafir jika dia shalat di belakang imam yang shalat 

empat raka’at maka dia melakukan shalat dengan empat raka’at karena mengikuti 

imamnya; sama saja baik mendapatkan imam dari awal shalat atau di tengah-

tengahnya sehingga apabila imam telah mengucapkan salam maka dia 

menghadirkan kelengkapannya empat raka’at, berdasarkan sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص: 

 رواه البخاري عليه"َا إلمامَليؤتمَبهَفالَتختلفوا"إنماَجعلَ

“Sesungguhnya dijadikan adanya imam hanyalah untuk diikuti maka jangan kalian 

menyelisihinya.” [HR. Bukhari no. (1080, 4298)] 

Dan berdasarkan keumuman sabda beliau: 

                                                           
1 Waktu shalat terbagi 2: waktu ikhtiyari dan waktu dharuri. Contohnya: waktu ikhtiyari bagi shalat isya adalah 
hingga tengah malam, sedangkan waktu dharuri adalah hingga terbitnya fajar. Wallahu a’lam, pent. 
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 رواه البخاري ومسلم ا" وماَفاتكمَفأتموا، "فماَأدركتمَفصلو

“ Dan apa yang kalian jumpai maka shalatlah (dengannya) dan apa yang kalian 

terluput darinya maka sempurnakanlah.” [HR. Bukhari no. (635) dan Muslim no. 

(603)]. 

Dan Ibnu Abbas  ditanya: apa perlunya musafir melakukan shalat 2 

raka’at apabila dia shalat sendirian dan 4 raka’at apabila dia shalat bersama imam 

yang mukim? Maka beliau menjawab: “itulah sunnah”. 

Dan adalah Ibnu Umar  apabila shalat bersama imam maka beliau 

shalat 4 raka’at, namun apabila dia shalat sendirian maka beliau shalat 2 raka’at. 

3. Sesungguhnya yang disyariatkan bagi hak musafir adalah menjamak 

(menggabungkan) antara Dhuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya 

apabila dia butuh kepada jamak, seperti hendak melanjutkan perjalanan dan 

yang afdhal ketika itu ialah melakukan apa yang lebih ringan baginya dari 

jamak takdim (dimajukan) atau jamak takhir (dimundurkan). 

Adapun jika dia tidak membutuhkan kepada jamak maka tidak perlu 

manjamak, seperti orang yang singgah di suatu tempat yang dia tidak 

menginginkan untuk beranjak (pindah) darinya, kecuali setelah masuk waktu 

shalat kedua maka yang demikian tidak dijamak akan tetapi melakukan shalat 

wajib di setiap waktunya karena dia tidak membutuhkan kepada jamak. 
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TATACARA UMRAH 

Apabila ingin berihram umrah maka yang disyariatkan adalah melepaskan  

pakaiannya, lalu mandi sebagaimana mandi junub, dan memakai parfume dengan 

parfume yang bisa dia dapatkan, baik dari minyak wangi dan semisalnya di kepala 

dan jenggotnya, dan tidak merusak (manasiknya) dengan tetap melekatnya 

wangian tersebut setelah melakukan ihram berdasarkan apa yang ada di dalam 

Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah  beliau berkata: 

لمسكَفيَرأسهَولحيتهَبعدَادَأنَيحرمَتطيبَبأطيبَماَيجدَثمَأرىَوبيصَاأرا للهَعليهَوسلمَإذالنبيَصلىَا"كانَ

 ذلك".َ

“Adalah nabi ملسو هيلع هللا ىلص apabila beliau ingin melakukan ihram maka beliau memakai minyak 

wangi yang terbaik yang beliau dapatkan kemudian aku lihat cahaya minyak 

kasturi di kepalanya dan jenggotnya setelah itu.” 

Dan mandi ketika ihram adalah sunnah bagi lelaki maupun wanita sekalipun 

wanita yang nifas dan haid karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah memerintahkan kepada Asma bintu 

‘Umais ketika nifas untuk mandi ketika ihram dan melakukan istitsfar 2 dengan 

kain dan berihram.. Kemudian setelah mandi dan memakai minyak wangi, 

memakai kain ihram lalu melakukan shalat wajib kecuali yang haid dan nifas jika 

telah masuk waktu shalat wajib dan jika tidak maka shalat dua raka’at dengan 

meniatkan kedua raka’at tersebut shalat sunnah wudhu dan apabila telah selesai 

shalat maka melakukan ihram dan mengucapkan: 

ْيَكَ بَّ
َ
َ ل

 
ْيَكَ، ُعْمَرة بَّ

َ
ْيك ل بَّ

َ
ُهمَّ ل

ّٰ
ْيَكَ، الل بَّ

َ
ِرْيَكَالَ ل

َ
َكَ ش

َ
ْيك ل بَّ

َ
َحْمَد ، ل

ْ
َِإنَّ ال

َ
ْعَمة ِ

َكَ َوالن 
َ
ك ل

ْ
ل
ُ ْ
ِرْيَكَالَ َوامل

َ
ك ش

َ
 ل

“Aku memenuhi panggilan umrah, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah aku 

memenuhi panggilan, aku memenuhi panggilan yang tidak ada sekutu bagi-Mu 

aku memenuhi panggilan, sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu 

dan juga kekuasaan yang tidak ada sekutu bagi-Mu.” 

Bagi lelaki mengeraskan suaranya, sedangkan wanita mengucapkannya sebatas 

apa yang didengar oleh sebelahnya. 

Dan apabila orang yang hendak ihram mengkhawatirkan terjadinya sebuah 

halangan yang dapat menghalanginya untuk dapat menyempurnakan manasiknya 

maka hendaknya dia membuat persyaratan ketika ihram dengan mengucapkan 

ketika akadnya: “jika aku terhalangi oleh suatu penghalang maka waktu tahallul-

ku adalah ketika dia menghalangi aku” yakni jika sebuah penghalang 

menghalangiku dari menyempurnakan manasik-ku karena sakit atau 

keterlambatan atau selainnya maka aku bertahallul dari ihramku; karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

telah memerintahkan Dhaba’ah bintu Az-Zubair ketika hendak ihram dalam 

keadaan sakit untuk membuat persyaratan seraya bersabda: 

                                                           
2 Yaitu menyatukan ujung-ujung kain lalu menjadikan satu diantara kedua pahanya dan mengikatnya. 

Dan hadits diriwayatkan Muslim dalam Kitabul Hajj no. (1218), pent. 
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 رواه البخاري ومسلم َستثنيتَ"ا"إنَلكَعلىَربكَماَ

“Sesungguhnya bagimu atas Rabb-mu apa yang engkau kecualikan.” [HR. Bukhari 

no (5089), dan Muslim no. (1207)] 

Sehingga kapanpun dia telah membuat persyaratan dan terjadi apa yang 

menghalanginya untuk dapat menyempurnakan manasiknya maka dia boleh 

tahallul dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. 

Adapun bagi orang yang tidak mengkhawatirkan adanya halangan yang 

bakal menghalanginya untuk dapat menyempurnakan manasiknya maka tidak 

sepatutnya untuk membuat persyaratan; karena nabiَ  tidak membuat ملسو هيلع هللا ىلص

persyaratan dan tidak memerintahkan untuk membuat persyaratan kepada setiap 

orang, akan tetapi beliau memerintahkan demikian hanya kepada Dhaba’ah bintu 

Az-Zubair karena adanya sakit padanya. 

Dan seharusnya bagi setiap muslim untuk memperbanyak talbiyyah 

(mengucapkan: labbaik, pent) terkhusus lagi ketika terjadi perubahan keadaan 

dan waktu, seperti ketika menaik atau menurun, ketika berganti siang dan malam, 

dan hendaknya memohon kepada Allah keridhaan-Nya dan surga, serta berlindung 

kepada rahmat Allah dari api neraka. 

Dan talbiyyah disyariatkan di dalam umrah ketika ihram sampai mulai 

thawaf, sedangkan di dalam haji dimulai sejak ihram hingga mulai melempar 

jumrah aqabah di hari ied (raya). 

Dan seharusnya apabila telah dekat dari Mekah, hendaknya dia mandi 

karena memasukinya; karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص mandi ketika memasukinya, dan apabila 

masuk ke Masjidil Haram maka dahulukan kaki kanannya dan mengucapkan: 

مَُ، للهاِبْسِم "
َ

ال  َوالسَّ
ُ
ة

َ
ال ِفرَْ، للها َرُسوِلََعلىٰ َوالصَّ

ْ
ُهمَّ اغ

ّٰ
وِبي ِلي الل

ُ
ن
ُ
َتْحَ، ذ

ْ
ْبَواَبَ ِلي َواف

َ
َ، َرْحَمِتك أ

ُ
ُعْوذ

َ
ِهَ أ

َّ
 َوِبَوْجِهِهَ، الَعِظْيِمَ ِبالل

ِرْيم
َ
اِنِهَ، الك

َ
ط

ْ
ِديم َوِبُسل

َ
اِنَ ِمَنَ الق

َ
ْيط

َّ
ِجيم الش  "الرَّ

“Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam terlimpahkan bagi rasulullah. 

Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu 

rahmat-Mu, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dan kepada 

kekuasaan-Nya yang telah lebih dulu ada dari (godaan) syaitan yang terkutuk.” 

Kemudian maju menghadap ke Hajar Aswad untuk memulai thawaf dan 

menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan dan menciumnya, dan jika tidak 

memungkinkan untuk menciumnya maka dengan mencium tangannya (sendiri) 

jika dia bisa menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, dan jika tidak 

memungkinkan untuk menyentuhnya dengan tangannya maka dengan 

menghadap ke arah Hajar Aswad dan mengisyaratkan dengan tangannya dengan 

satu kali isyarat dan tanpa mencium tangan, dan yang afdhal adalah tidak 

berdesakan sehingga dapat menyakiti manusia dan tersakiti oleh mereka, 

berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadits dari nabi ملسو هيلع هللا ىلص bahwa beliau berkata 

kepada Umar  : 
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َكَ، ُعَمُرَ َيا" َ َرُجل َ ِإنَّ ِوي 
َ
َزاِحْمََالَ ق

ُ
ِذي الَحَجرََِعلىٰ ت

ْ
ُيؤ

َ
َ ف

َ
ِعيف َ َوَجْدَتَ ِإْنَ، الضَّ

 
َوة

ْ
ل
َ
اْسَتِلْمهَُ خ

َ
َ ف

َّ
هَُ َوِإال

ْ
اْسَتْقِبل

َ
ْلَ ف ِ

 
ْرَ َوَهل ِ

ب 
َ
 "َوك

 ، والترمذي وابن ماجه وغيرهم(1٩0 ) رواه أحمد في املسند برقم

“Wahai Umar, sesungguhnya engkau seorang lelaki yang kuat maka jangan 

engkau berdesakan untuk (mencium) Hajar Aswad sehingga engkau menyakiti 

orang yang lemah, jika engkau mendapatkan tempat yang kosong maka sentuhlah 

dia namun jika tidak maka menghadaplah kepadanya lalu bertahlil dan 

bertakbirlah.” [HR. Ahmad di dalam Musnad-nya no. (190), Abu Dawud, Ibnu 

Majah dan selain mereka]. 

Dan ketika mengusap Hajar Aswad mengucapkan: 

هََُللها ِبْسِمَ
ّٰ
َبُر  َوالل

ْ
ك

َ
ُهمََّ، أ

ّٰ
َ الل

 
َ، ِبَكَ ِإْيَمانا

 
ْصِدْيقا

َ
اءَ ، ِبِكَتاِبك َوت

َ
َ، ِبَعْهِدك َوَوف

 
َباعا ِ

 
ِةَ َوات َكَ ِلُسنَّ ِ

ِبي 
َ
َ ن د  ٰى  ُمَحمَّ

َّ
ْيِه للهَاَصل

َ
َعل

َمَ
َّ
 . َوَسل

“Dengan menyebut nama Allah, dan Allah maha besar. Ya Allah, karena keimanan 

kepada-Mu, dan memenuhi janji-Mu, serta mengikuti sunnah nabi-Mu Muhammad 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Kemudian mengambil sebelah kanan dan menjadikan Baitullah di sebelah 

kirinya, dan apabila telah sampai di rukun Yamani, menyentuhnya tanpa 

menciumnya, dan jika tidak memungkinkan untuk menyentuhnya maka jangan 

berdesakan (memaksakan diri menyentuhnya, pent), dan mengucapkan diantara 

rukun Yamani dan Hajar Aswad: 

 لن َارِ{َابََاآلْخِرَةَِحَسَنَة َوَقِنَاَعَذَالد ُنْيَاَحَسَنَة َوَفِيَا}رَب َنَاَآتِنَاَفِيَ

“Wahai Rabb kami, berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan 

lindungi kami dari siksa api neraka.” 

ُهمََّ. 
ّٰ
ي الل ِ

 
َكَ ِإن

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َ الَعْفوََ أ

َ
َياَفِي َوالَعاِفَية

ْ
ن  َوآلاِخَرةَِ الدُّ

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ampunan dan keselamatan di 

dunia dan akhirat.” 

Dan setiap kali melewati Hajar Aswad mengucapkan takbir, dan mengucapkan 

pada sisa thawafnya dengan apa yang dia sukai; baik berupa dzikir, doa, dan 

membaca Al Quran karena sesungguhnya hanyalah dijadikan thawaf di Baitullah, 

di Shafa dan Marwah, dan melempar jumrah untuk melakukan dzikir kepada Allah. 

Dan di dalam thawaf ini – yang aku maksud thawaf – adalah yang pertama 

kali yang semestinya dilakukan bagi seorang lelaki untuk dilakukan adalah 2 

perkara: 

Pertama: melakukan idhthiba' dari permulaan thawaf hingga berakhirnya, 

sedangkan tatacara idhthiba’ ialah dengan menjadikan bagian tengah kain 

selendangnya berada di dalam ketiaknya sebelah kanan dan kedua ujungnya pada 

bagian pundaknya sebelah kiri dan apabila selesai dari thawaf maka dia 
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kembalikan selendangnya kepada keadaanya sebelum thawaf, karena idhthiba’ 

tempanya adalah ketika thawaf saja. 

Kedua: melakukan ramal di ketiga putaran pertama saja, dan ramal ialah 

berjalan cepat dengan merapatkan langkah kaki, dan adapun empat putaran 

sisanya maka tidak ada ramal padanya akan tetapi berjalan seperti biasanya. 

Dan apabila telah sempurna thawaf sebanyak tujuh kali putaran maka maju 

ke arah maqam Ibrahim dan membaca: 

وا}
ُ
ِخذ اِمَ ِمْنَ َواتَّ

َ
ىَ  ِإْبَراِهيَمَ َمق

 
 {ُمَصل

“Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.”  

Kemudian shalat 2 rakaat di belakangnya dengan membaca di rakaat pertama 

setelah Al-Fatihah: 

اِفُروَن{
َ
ك

ْ
َها ال يُّ

َ
ْل َيا أ

ُ
 }ق

Dan di rakaat kedua: 

} َحد 
َ
ُه أ

َّ
ْل ُهَو الل

ُ
 }ق

Setelah Al-Fatihah. 

Dan apabila telah selesai dari shalat 2 rakaat maka kembali ke Hajar Aswad 

dan menyentuhnya jika memungkinkan baginya. 

Kemudian keluar menuju tempat sa'i dan apabila telah dekat dari bukit 

Shafaa dia membaca: 

ْرَوَ
َ ْ
َفا َوامل ه{}ِإنَّ الصَّ

َّ
َعاِئِر الل

َ
 ِمْن ش

َ
 ة

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah.” 

Kemudian naik ke bukit Shafaa hingga dapat melihat Ka’bah lalu menghadap 

Ka’bah dan mengangkat kedua tangannya, lalu memuji Allah dan berdoa apa yang 

dia suka untuk berdoa. Dan diantara doa nabi ملسو هيلع هللا ىلص disini: 

 "َ
َ
هََ ال

ٰ
َ اَل َدهََُوْحَ هللا إاَل ِإل

َ
هَُ ْيَكَرَِش

َ
ُكَ له ،ل

ْ
ل
ُ
هَُ امل

َ
َ علىَٰ َوُهوََ الَحْمَدَ َول ِ

ل 
ُ
ْيء َ ك

َ
َ ش 

َ
َ. يرِدَق

َ
هََ ال

ٰ
َ ِإل

َّ
َ ،هََُدَْحَوََ هللا ِإال

َ
َأ
ْ
َصرََ ه،َدَعَْوََ زَََجَن

َ
 َون

َ َوَهَزمََ ه،َدَبَْعََ
َ
 "ذلك بين ويدعَو مرات ثالث ذلك يكرَر ه،َدَْحَوََ اَبَزََْحَألا

“Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-

Nya, hanya baginya segala kerajaan dan hanya bagi-Nya segala puji, dan Dia atas 

segala sesuatunya maha kuasa. Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah 

semata, yang telah memenuhi janji-Nya, dan menolong hamba-Nya, serta yang 

telah mengalahkan pasukan-pasukan musuh sendirian.” [Beliau mengulang-ulang 

hal itu sebanyak 3 kali dan berdoa diantara itu semua]. 
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Kemudian turun dari Shafaa ke Marwa sambil berjalan dan apabila telah sampai 

rambu (tanda garis) berwarna hijau3 maka dia berlari dengan lari cepat 

semampunya namun tidak boleh menyakiti (orang lain); diriwayatkan dari Ibnu 

Abbas  bahwasanya beliau melakukan sa’i hingga terlihat kedua lututnya 

karena kencangnya melakukan sa’i yang menyebabkan kain sarungnya berputar-

putar - dan dalam sebuah lafazh: - dan sungguh sarung beliau berputar-putar 

karena kencangnya beliau melakukan sa’i. Dan apabila telah sampai di tanda hijau 

kedua maka berjalan seperti biasanya hingga tiba di Marwa lalu naik ke atasnya, 

dan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan 

apa yang diucapkannya di bukit Shafaa kemudian berjalan di bagian untuk 

berjalan, dan melakukan sa’i di bagian sa’inya, dan apabila telah sampai di Shafaa, 

lakukan seperti apa yang dia lakukan perkara kali, dan demikian Marwa hingga 

sempurna tujuh putaran, perginya dari Shafaa ke Marwa (terhitung) satu putaran, 

dan kembalinya dari Marwa ke Shafaa (terhitung) satu putaran berikutnya, dan di 

dalam sa’inya membaca apa yang dia suka dari dzikir, doa dan bacaan Al Quran. 

Apabila telah sempurna sa’inya sebanyak tujuh putaran maka dia cukur 

rambutnya bagi lelaki dan bagi perempuan maka dengan memangkas rambut dari 

setiap ujungnya sepanjang satu ruas jari. 

Dan wajib bentuk cukurannya secara menyeluruh pada semua (bagian) 

kepala dan demikian pula dengan memangkas secara merata pada semua sisi 

kepala, dan mencukur lebih utama (afdhal) dari memangkas, karena nabi  ملسو هيلع هللا ىلص telah 

mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyukur sebanyak tiga kali dan 

bagi yang memangkas satu kali, kecuali jika waktu haji sudah dekat dimana tidak 

ada kesempatan bagi tumbuhnya rambut kepala maka yang afdhal adalah 

memangkas agar kepala masih menyisakan untuk cukur di waktu haji dengan dalil 

bahwa nabi َملسو هيلع هللا ىلص  memerintahkan para sahabatnya di haji Wada untuk memangkas 

rambut bagi umrah karena kedatangan mereka terjadi di waktu pagi dari hari 

keempat Dzulhijjah. 

Dan dengan amalan-amalan ini menjadi sempurnalah umrah sehingga 

umrah itu adalah ihram, thawaf, sa’i dan menyukur atau memangkas rambut, 

kemudian setelah itu menjadi ihlal darinya dengan tahallul yang sempurna dan 

boleh melakukan seperti yang dilakukan orang-orang yang telah ihlal dari 

berpakaian, memakai minyak wangi, menggauli isteri dan lainnya. 



 

 

 

 

                                                           
3 Dan dimasa sekarang tanda hijau tersebut sudah lebih mudah dikenali dengan adanya lampu hijau yang 
panjang, pent. 
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Ziarah Masjid Nabawi 

Apabila jemaah haji ingin mengunjungi masjid Nabawi sebelum haji atau 

setelahnya maka hendaknya dia meniatkan berziarah masjid Nabawi bukan 

meniatkan ziarah kuburan nabi karena melakukan perjalanan jauh dalam bentuk 

ibadah tidak boleh dilakukan untuk ziarah kubur; akan tetapi hanya dibolehkan 

untuk ziarah ke masjid-masjid yang tiga (yaitu): Masjidil Haram, masjid Nabawi, 

dan masjid Al-Aqsha sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang shahih dari 

nabi  bahwa beliau bersabda: 

 « 
َّ
َِحاَل ِإال

وا الر  دُّ
ُ

ش
َ
 ت

َ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ
ْسِجِد ألا

َ
ا، َوامل

َ
ْسِجِد الَحَراِم، َوَمْسِجِدي َهذ

َ
ِة َمَساِجَد: امل

َ
ث
َ
ال

َ
ى ث

َ
 البخاري ومسلم رواه  «ِإل

“Jangan kalian mengadakan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid: Masjidil 

Haram, masjidku ini, dan masjid Al-Aqsha.” [HR. Bukhari no. (1189), dan Muslim 

no. (1397)] 

Dan apabila telah tiba di Masjid Nabawi maka dahulukan kakinya sebelah 

kanan untuk memasukinya dan mengucapkan: 

ِفرَْ
ْ
ُهمَّ اغ

َّ
ُم َعلَى َرُسوِل هللا، الل

َ
ال  َوالسَّ

ُ
ة
َ
ال َ ِبْسِم هللا، َوالصَّ

ْ
وِبي َواف

ُ
ن
ُ
 ِباهللِ الَعِظيِم، َوِبَوْجِهِه ِلي ذ

ُ
ُعوذ

َ
ْبَواَب َرْحَمِتَك، أ

َ
َتْح ِلي أ

ِجيِمَ اِن الر 
َ
ْيط

َّ
ِدْيِم ِمَن الش

َ
اِنِه الق

َ
ط

ْ
ِريِم، َوِبُسل

َ
َالك

“Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam terlimpahkan atas rasulullah, 

ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu, 

aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dan dengan wajah-nya yang 

mulia, dan dengan kekuasaan-Nya yang telah lebih dulu ada dari (godaan) syaitan 

yang terkutuk.”   

Kemudian melakukan shalat sebanyak yang dia mau. 

Dan yang lebih utama adalah melakukan shalat di Rawdhah, yaitu apa yang 

ada diantara mimbar nabi  dan kamarnya yang mana padanyalah kuburan 

beliau; karena apa yang ada diantara keduanya adalah sebuah taman dari taman-

taman surga, dan apabila telah shalat dan ingin berziarah ke kubur nabi  maka 

berdirilah di hadapannya dengan penuh adab dan ketenangan, dan hendaknya 

mengucapkan: 

َ
َ
د  ك ى آِل ُمَحمَّ

َ
د  َوَعل ى ُمَحمَّ

َ
ِ َعل

ُهمَّ َصل 
َّ
ُه، الل

ُ
ات

َ
 هللا َوَبَرك

ُ
ِبي َوَرْحَمة َها النَّ يُّ

َ
يَك أ

َ
ُم َعل

َ
ال ى آِل السَّ

َ
ى ِإْبَراِهيَم َوَعل

َ
يَت َعل

َّ
َما َصل

 . َك َحِميد  َمِجيد  ى آِل ُمَِإْبَراِهيَم ِإنَّ
َ
د  َوَعل ى ُمَحمَّ

َ
ُهمَّ َباِرْك َعل

َّ
يد  الل َك َحم  ى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنَّ

َ
ى ِإْبَراِهيَم َوَعل

َ
َت َعل

ْ
َما َباَرك

َ
د  ك َحمَّ

َ
ُ
َصْحَت ألا

َ
، َون

َ
ة

َ
َمان

َ
يَت ألا دَّ

َ
، َوأ

َ
ة

َ
َِسال

َت الر 
ْ
غ

َّ
ْد َبل

َ
َك ق نَّ

َ
، َوأ

 
ا َك َرُسوُل هللِا َحق  نَّ

َ
َهُد أ

ْ
. أش ، َوَجاَهْدَت ِفي هللِا َحقَّ ِجَهاِدِه، َمِجيد 

َ
ة مَّ

َ
َ
ِتِه.ف مَّ

ُ
 َعْن أ

 
ا ِبي 

َ
َضَل َما َجَزى ن

ْ
ف
َ
ِتَك أ مَّ

ُ
ََجَزاَك هللُا َعْن أ
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“Kesejahteraan atas engkau wahai nabi, rahmat dan keberkahan-Nya. Ya Allah, 

berikan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 

berikan shalawat atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim karena sesungguhnya 

Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikan keberkahan atas 

Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi atas 

Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim karena sesungguhnya Engkau maha terpuji 

lagi maha mulia. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah sebenarnya, dan 

sungguh engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan amanah, 

engkau telah menasehati umat, dan engkau telah berjihad di jalan Allah dengan 

sebenar-benarnya jihad, semoga Allah berikan balasan kepadamu dari umatmu 

dengan balasan yang paling utama apa yang telah Allah balas kepada seorang nabi 

dari umatnya.” 

Kemudian ambil ke arah kanan sedikit dan mengucapkan salam kepada Abu 

Bakar As-Shiddiq dan mengucapkan keridhaan untuknya (yakni ucapan  

,pent). 

Seterusnya ambil ke arah kanan sedikit juga dan mengucapkan salam 

kepada Umar Ibnul Khatthab dan mengucapkan keridhaan untuknya, dan jika 

mendoakan kebaikan untuknya dan untuk Abu Bakar  dengan doa yang 

sesuai maka bagus. 

Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan amalan taqarrub kepada 

Allah dengan cara mengusap kamar nabi atau thawaf padanya, tidak pula 

menghadap ke kuburnya ketika berdoa; akan tetapi menghadap kiblat karena 

amalan taqarrub kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang telah 

Allah dan rasul-Nya syariatkan, dan ibadah-ibadah dibangun di atas dasar 

mengikuti nabi bukan atas dasar membuat-buat kebid’ahan. 

Sedangkan wanita, tidak boleh berziarah ke kuburan nabi  dan tidak juga 

kuburan selainnya, karena nabi  telah mengutuk para wanita peziarah kubur dan 

orang-orang yang telah menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan tempat 

keramaian; akan tetapi menyampaikan shalawat dan salam kepada nabi  bagi 

wanita adalah di tempatnya maka akan sampai shalawat tersebut kepada nabi  
di manapun dia berada; di dalam sebuah hadits dari nabi  bahwa beliau 

bersabda: 

ْنُتْم »
ُ
 ك

ُ
ني َحْيث

ُ
غ

ُ
ْبل

َ
ْم ت

ُ
ك

َ
ت
َ
ِإنَّ َصال

َ
يَّ ف

َ
وا َعل

ُّ
َم »قال: َو« َصل

َ
ال ِتي السَّ مَّ

ُ
وِني ِمْن أ

ُ
غ ِ

 
ْرِض ُيَبل

َ
اِحيَن ِفي ألا  َسيَّ

 
ة

َ
ِئك

َ
ِه َمال

َّ
رواه َ«ِإنَّ ِلل

َالنسائي وأحمد

“Sampaikanlah shalawat kepadaku, karena sesungguhnya shalawat kalian akan 

sampai kepadaku dimana pun kalian berada.” 

Dan beliau juga bersabda: 

 “Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka mengitari bumi, 

mereka akan menyampaikan salam kepadaku dari umatku.” [HR. An-Nasai no. 

(1282), dan Ahmad (1/387)]. 
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Dan seharusnya bagi lelaki secara khusus untuk berziarah ke pemakaman 

Baqi’ yaitu pemakaman di kota Madinah, dan mengucapkan: 

ِحُقوَن َيْرَحَ»
َ
ْم ال

ُ
آَء هللُا ِبك

َ
ا ِإْن ش ْسِلِميَن، َوِإنَّ

ُ
ِمِنيَن َوامل

ْ
ؤ
ُ
َياِر ِمَن امل ِ

ْهَل الد 
َ
ْم أ

ُ
يك

َ
ُم َعل

َ
ال ْم السَّ

ُ
ا َوِمْنك ْسَتْقِدِميَن ِمنَّ

ُ
ُم هللُا امل

َ
َ
َنا َول

َ
ُل هللَا ل

َ
ْسأ

َ
ِخِريَن، ن

ْ
ْسَتأ

ُ
ُهْم.َوامل

َ
َنا َو ل

َ
ِفْر ل

ْ
ا َبْعَدُهْم َواغ ْفِتنَّ

َ
 ت

َ
ْجَرُهْم َوال

َ
ْحِرْمَنا أ

َ
 ت

َ
ُهمَّ ال

َّ
، الل

َ
ُم الَعاِفَية

ُ
رواه مسلم َ« ك

َوالنسائي وأحمد

“Kesejahteraan atas kalian wahai penduduk tempat ini dari kalangan mukminin 

dan muslimin, dan kami insya Allah akan mengikuti kalian, semoga Allah 

merahmati orang-orang terdahulu dari kami dan dari kalian serta yang 

belakangan, kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan. 

Ya Allah, jangan Engkau halangi pahala mereka kepada kami, dan jangan Engkau 

berikan fitnah (ujian dan cobaan) kepada kami sepeninggal mereka, dan 

ampunilah (dosa-dosa) kami dan mereka.”4 [HR. Muslim no. (974, 975), dan An-

Nasai no. (2039, 2040), serta Ahmad (5/353)]. 

Dan jika ingin menghadirkan seseorang dan mengingatkan tentang apa 

yang telah berlangsung pada nabi  dan para sahabatnya pada perang tersebut 

dari jihad, cobaan, ujian dan mati syahid, kemudian mengucapkan salam kepada 

para syuhada di sana seperti Hamzah bin Abdil Mutthalib, paman nabi , maka 

tidak mengapa yang demikian karena ini bisa termasuk ke dalam bentuk 

melakukan perjalanan di muka bumi yang telah diperintahkan. Wallahu a’lam. 





























                                                           
4 Lafazh salam hingga lafazh: “kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan” 
diriwayatkan oleh imam Muslim, Nasai dan Ahmad, adapun lafazh setelahnya ada pada Ibnu Majah (1546), 
Ahmad (6/71, 76) dari Aisyah  , dan haditsnya didha’ifkan oleh As-Syaikh Al-Albani  , pent. 
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