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 Ibadah haji ada tiga macam: tamattu', qiran, dan 

ifrad. 

1. Tata cara haji tamattu': yaitu berihram dengan 

umrah di bulan-bulan haji dan selesai darinya, 

kemudian berihram dengan haji dari Makkah atau di 

dekatnya dalam tahun yang sama. Diwajibkan 

baginya menyembelih hadyu. Bacaannya adalah: 

'labbaika 'umrah'. 

2. Tata cara haji qiran: yaitu berihram dengan haji 

dan umrah secara bersamaan, atau berihram dengan 

haji lebih dahulu kemudian memasukkan umrah 

atasnya. Bacaannya adalah: 'labbaika 'umratan wa 

hajjan'. Boleh bagi orang yang mendapat uzur 

(halangan) memasukkan haji atas umrah sebelum 

memulai thawafnya, seperti orang yang mendapat 

haid umpamanya. 

3. Tata cara haji ifrad: yaitu berihram dengan haji 

secara tersendiri. Dan ucapannya adalah: 'labbaika 

hajja'. Yang melaksanakan haji qiran adalah seperti 

haji ifrad, kecuali yang melaksanakan haji qiran wajib 

membayar hadyu dan yang melaksanakan haji ifrad 

tidak ada kewajiban hadyu atasnya. Haji qiran lebih 

utama dari pada haji ifrad, dan haji tamattu' lebih 

utama dari pada keduanya. 

 



 

 Ibadah haji yang paling utama: 

Sebaiknya setiap orang yang berhaji agar melaksanakan 

haji tamattu'. Tamattu' adalah yang paling utama, karena 

ia adalah yang diperintahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam kepada para sahabatnya dan menyarankan 

agar mereka bertahallul pada haji wada' kecuali orang 

yang membawa hadyu. Tamattu' adalah ibadah haji yang 

paling mudah dan paling gampang, serta paling banyak 

pekerjaannya. 

 Apabila seseorang berihram secara qiran atau ifrad, maka 

yang utama adalah merubah ibadahnya menjadi umrah 

agar ia menjadi haji tamattu', sekalipun setelah thawaf 

dan sa'i apabila ia tidak membawa hadyu bersamanya, 

maka hendaklah bercukur dan bertahallul karena 

mengikuti perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Adapun orang yang membawa hadyu, maka ia tetap 

dalam ihramnya dan tidak bertahallul kecuali setelah 

melontar (jumrah aqabah) di hari raya. 

 Apabila seorang muslim berihram dengan haji atau 

umrah, maka ia menuju Makkah sambil bertalbiyah, 

disunnahkan memasukinya dari arah atasnya, jika lebih 

mudah memasukinya, dan mandi jika memungkinkan, 

dan memasuki Masjidil Haram dari arah manapun. 

Apabila ia ingin memasuki Masjidil Haram, ia 



 

mendahulukan kaki kanannya, kemudian membaca yang 

dibaca saat memasuki semua masjid:  

 َرْْحَِتكََّّأَبْ َوبََِّّلََّّافْ َتحَّاللَُّهمََّّ

'Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.' 

(HR. Muslim no. 713) 

،اْلَكرَََِّّوِبَوْجِههََِّّاْلَعِظْيِم،َِِّبللَََِّّأُعْوذَُّ ،ََّوُسْلطَانِهََِّّْيِْ ْيطَانََِّّمنََّّاْلَقِدْيِْ َّالشَّ
 الرَِّجْيمَّ

'Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, kepada 

wajah-Nya Yang Mulia, kekuasan-Nya yang qadim, dari 

syetan yang terkutuk.'1 

 Apabila memasuki Masjidil Haram, ia memulai thawaf 

secara langsung, kecuali di waktu shalat fardhu, maka ia 

melaksanakan shalat fardhu kemudian thawaf. 

 Yang umrah memulai umrah secara tersendiri, atau 

umrah tamattu' dengan thawaf umrah, dan yang 

melaksanakan haji qiran dan ifrad memulai thawaf 

qudum, hukumnya sunnah bukan wajib. 

 

                                                           
1  Shahih. HR. Abu Daud no. 466, Shahih Sunan Abu Daud no. 441. 



 

 Tahallul dari ibadah (haji atau umrah) adalah: bisa 

dengan menyempurnakan ibadah (secara lengkap), atau 

tahallul karena uzur jika ia mensyaratkan, atau karena 

terhalang. 


