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PENGERTIAN UMRAH DAN HUKUMNYA 

 

 Umrah adalah beribadah kepada Allah „Azza wa Jalla 

dengan thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Shafa 

dan Marwah, menggundul atau bercukur. 

 Hukum umrah: 

Umrah diwajibkan sekali dalam seumur hidup, dan 

disunnahkan setiap waktu sepanjang tahun. Pada bulan-

bulan haji lebih utama dalam sepanjang tahun. Dan 

umrah di bulan Ramadhan sama (pahalanya) dengan 

haji. 

 Nabi shallallahu „alaihi wasallam melaksanakan umrah 

sebanyak empat kali, semuanya di bulan-bulan haji, 

yaitu: umrah Hudaibiyah, umrah qadha, umrah Ji'ranah, 

dan umrah beliau bersama hajinya. Semua terlaksana di 

Bulan Dzulqa'dah. 

 Rukun-rukun umrah: Ihram, thawaf, dan sa'i. 

 Wajib-wajib umrah: Ihram dari miqat, bergundul 

atau bercukur. 

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu darinya 

dengan sengaja, padahal ia mengetahui hukumnya maka 

ia berdosa, akan tetapi ia tidak menyembelih dam dan 

umrahnya sah. 



 

 Syarat-syarat sahnya thawaf: niat, suci dari hadats 

besar, menutup aurat, sebanyak tujuh putaran, dimulai 

dari hajar aswad dan mengakhiri (thawaf) padanya, 

mengelilingi seluruh bangunan Ka'bah, menjadikan 

Ka'bah di sebelah kiri, berkelanjutan kecuali bila ada 

uzur. 

 

TATA CARA UMRAH 

 

 Orang yang ingin melaksanakan ibadah umrah agar 

berihram dari miqat, apabila ia melewatinya. Barang 

siapa yang kurang dari miqat, ia berihram dari tempat ia 

memulai. Jika ia dari penduduk Makkah, ia keluar ke 

tanah halal seperti Tan'im untuk berihram darinya. 

Dianjurkan agar memasuki kota Makkah pada malam 

atau siang hari dari bagian atasnya (yaitu dari arah 

Utara, jalur Jeddah yang lama) dan keluar dari bagian 

bawahnya, jika memungkinkan hal itu baginya. 

Hendaknya ia menghentikan bacaan talbiyah jika telah 

memasuki batas tanah haram. 

 Jika ia telah sampai di Masjidil Haram, hendaknya ia 

masuk dalam keadaan berwudhu lalu memulai thawaf di 

Ka'bah dari Hajar Aswad dan menjadikan Baitullah di 

sebelah kirinya. 



 

 Disunnahkan iththibaa' sebelum thawaf, yaitu dengan 

menjadikan pertengahan selendangnya di bawah pundak 

sebelah kanan dan dua ujungnya di atas pundaknya yang 

kiri di semua putaran. 

 Disunnahkan ramal, yaitu berjalan dengan kuat dan 

semangat dalam tiga putaran pertama dari Hajar Aswad 

ke Hajar Aswad, dan berjalan (biasa) dalam empat 

putaran terakhir. Iththibaa' dan ramal hanya disunnahkan 

bagi laki-laki saja, bukan perempuan, dan hanya dalam 

thawaf qudum. 

 Apabila telah dekat dengan Hajar Aswad, hendaklah ia 

menghadapnya lalu mengusap dengan tangannya, dan 

mencium dengan mulutnya. Jika tidak mampu, ia 

meletakkan tangan kanannya pada hajar aswad dan 

mengecupnya. Maka jika ia tidak mampu, ia menyentuh 

hajar aswad dengan tongkat (yang melengkung atasnya) 

atau tongkat (yang biasa) dan semisalnya yang ada di 

tangannya dan mengecupnya. Jika ia tidak mampu, ia 

memberi isyarat dengan tangannya ke arah hajar aswad 

dan tidak mengecupnya, dan membaca ُُاَْكبَ رُُُللا  satu kali 

apabila berhadapan dengan hajar aswad. Ia melakukan 

hal itu di setiap putaran. Kemudian berdo'a saat 

thawafnya dengan do'a-do'a yang disyari'atkan yang 

dikehendakinya dan berzikir kepada Allah „Azza wa Jalla 

dan mengesakannya. 



 

 Apabila melewati Rukun Yamani, ia mengusapnya dengan 

tangan yang kanan tanpa mengecup di setiap putaran 

dan tidak membaca takbir. Apabila susah untuk 

mengusapnya, ia meneruskan thawafnya tanpa takbir 

maupun isyrat. Ia membaca di antara rukun Yamani dan 

Hajar Aswad:  

نْ َياَُحَسَنةَُوِفُْاألِخَرِةَُحَسَنةَُوُِقَناَعَذاَبُالنَّار  رَب ََّناَُءاتَِناُِفُْالدُّ

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."  

 Ia thawaf tujuh putaran dari luar Ka'bah dan Hijir 

(Ismail). Bertakbir setiap kali sejajar dengan Hajar 

Aswad, mengusap dan mengecupnya di setiap putaran 

jika memungkinkan, dan tidak mengusap di antara dua 

rukun Syam. Ia boleh menempel di antara rukun dan 

pintu setelah thawaf qudum (kedatangan) atau thawaf 

wada' (mau pulang) atau selain keduanya, lalu ia 

meletakkan dadanya, wajahnya, dan dua hastanya di 

atasnya dan berdoa dan meminta kepada Allah „Azza wa 

Jalla. 

 Apabila selesai thawaf, ia menutup pundaknya yang 

kanan dan menuju maqam Ibrahim „alaihissalam serta 

membaca:  

ُذواُْ   ُمَصلِّىُِإبْ َراِىيمَُُمََّقامُُِِمنَُواَّتَِّ



 

Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.. 

(QS. Al-Baqarah/2:125) 

 Kemudian ia shalat dua rakaat yang ringan di belakang 

maqam Ibrahim jika memungkinkan, jika tidak mungkin 

ia shalat di tempat manapun di Masjidil Haram. 

Disunnahkan membaca pada rakaat pertama: al-Fatihah 

dan surah al-Kafirun, dan pada rakaat kedua: al-Fatihah 

dan surah al-Ikhlas. Kemudian berpaling setelah salam. 

Berdoa setelah shalat dua rakaat ini tidak disyari'atkan, 

demikian pula do'a di sisi maqam Ibrahim tidak ada 

dasarnya. 

 Kemudian apabila selesai shalat, ia pergi menuju air 

Zamzam, lalu minum darinya jika ia senang, ia adalah 

makanan yang mengenyangkan dan obat yang 

menyembuhkan, kemudian ia kembali ke Hajar Aswad 

dan mengusapnya jika memungkinkan. 

 Kemudian ia keluar menuju Shafa dan disunnahkan 

membaca apabila sudah dekat darinya: 

ُُجَناحََُُفلَُُاْعَتَمرََُُأوُُِاْلبَ ْيتََُُحجََُُّفَمنُُْاللَُُِّشَعآئِرُُِِمنَُواْلَمْرَوةَُُالصََّفاُِإنَُّ

 َعِليمُ َُشاِكرُ ُاللَُُّفَِإنََُُّخْْياُ َُتَطوَّعََُُوَمنُِِبَِماَُيطَّوَّفََُُأنَُعَلْيوُِ

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari 

syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke 



 

Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya 

mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa 

yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, 

maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan 

lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:158) 

Dan membaca: 

 أَْبَدأُُِبَاَُبَدأَُللاُُبِوُِ

'Aku memulai dengan yang dimulai Allah.' 

Apabila ia menaiki Shafa dan melihat Baitullah, ia berdiri 

menghadap Kiblat, bertakbir tiga kali seraya mengangkat 

kedua tangannya untuk berzikir dan berdoa, mengesakan 

Allah „Azza wa Jalla dan bertakbir, dan membaca: 

ُ ُُكلِّ َُعَلى َُوُىَو ُاْْلَْمُد ُاْلُمْلُكَُولَُو ُاَلَُشرِْيَكَُلُو,ُلَُو ُِاالَُّللَاَُوْحَدُه ُاِلَو اَل

للاَُوْحَدُه,َُأْْنََزَُوْعَدُهَُوَنَصَرَُعْبَدُهَُوَىَزَمُْاأَلحُْ .ُالَُاِلَوُِاالَُّ َزاَبَُشْيٍءَُقِديْ ر 

 َوْحَدهُُ

"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah yang 

Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, 

milik-Nya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Tidak Ilah (yang berhak disembah) selain Allah 

Yang Maha Esa, melaksanakan janji-Nya, menolong 



 

hamba-Nya dan mengalahkan tentara Ahzab sendirian-

Nya.' (HR. al-Bukhari no 4114 dan Muslim no. 1218)  

Kemudian ia berdoa, kemudian mengulangi zikir kedua 

kalinya, kemudian berdo'a, kemudian mengulangi zikir 

yang ketiga kalinya, menyaringkan zikir dan pelan dalam 

berdo'a. 

 Kemudian turun dari Shafa menuju Marwah dengan 

khusyu' dan merendahkan diri, berjalan sampai sejajar 

tanda hijau. Apabila sudah sejajar dengannya, ia berlari 

kecil hingga tanda hijau yang kedua, kemudian berjalan 

sampai Marwah. Semuanya dilakukan dengan bertahlil, 

bertakbir, dan berdo'a. 

 Apabila sampai Marwah, ia menaikinya dan menghadap 

Kiblat, seraya mengangkat kedua tangannya, berhenti 

berzikir kepada Allah „Azza wa Jalla dan berdo'a, dan 

membaca apa yang dibacanya di atas Shafa dan 

mengulanginya sebanyak tiga kali. Kemudian turun dari 

Marwah menuju Shafa. Berjalan di tempat berjalannya 

dan berlari kecil di tempat berlari kecil. Ia melakukan hal 

itu sebanyak tujuh kali. Perginya terhitung satu sa'i dan 

baliknya terhitung satu kali sa'i. Memulai dengan shafa 

dan menyudahi dengan Marwah. Disunnahkan untuk sa'i 

dalam keadaan suci dan berurutan. 

 Apabila ia telah menyempurnakan sa'i, ia menggundul 

(mencukur habis rambutnya), dan inilah yang lebih 



 

utama, atau mencukur sebagian dari rambut kepalanya, 

meratakan semua kepadanya dengan cukuran. 

Perempuan mencukur rambutnya sekadar ujung jari. 

Dengan demikian, sempurnalah umrah dan halal (boleh) 

baginya segala sesuatu yang diharamkan saat berihram, 

seperti pakaian, minyak wangi, dan nikah serta 

semisalnya. 

 Perempuan seperti laki-laki dalam thawaf dan sa'i, namun 

ia tidak disunnahkan ramal dalam thawaf, berlari kecil 

dan iththibaa'. 

 Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya 

dalam ihram umrah, ia harus menyempurnakannya, 

kemudian mengqadhanya, karena ia telah merusaknya 

dengan jima'. Dan jika ia menjima' istrinya setelah 

thawaf dan sa'i, dan sebelum menggundul atau bercukur, 

maka umrahnya tidak rusak, dan ia harus membayar 

fidyah gangguan. 

 Dianjurkan bagi yang melaksanakan haji tamattu' agar 

mencukur rambutnya dalam umrah dan menggundul 

(mencukur habis) dalam haji, apabila jarak di antara 

kedua ibadah itu berdekatan. 

 Apabila didirikan shalat sedangkan dia sedang thawaf 

atau sa'i, maka ia masuk bersama jama'ah dan shalat. 

Apabila telah selesai shalat, ia menyempurnakan putaran 



 

dari tempat ia berhenti, dan ia tidak harus memulai dari 

awal putaran. 

 Hukum mengecup Hajar Aswad: 

Mengecup Hajar Aswad, mengusap, isyarat kepadanya, 

dan bertakbir, semua itu hukumnya sunnah. Maka barang 

siapa yang susah melakukan sesuatu darinya, ia 

meninggalkannya dan berlalu. 

 Sunnah mengecup Hajar Aswad dan mengusapnya bagi 

orang yang mudah melakukan hal itu saat thawaf. 

Adapun berdesakan dan menyakiti orang-orang yang 

thawaf maka tidak disyari'atkan, dan meninggalkannya 

lebih baik, terutama bagi wanita, karena mengusap dan 

mengecup hukumnya sunnah, sedangkan menyakiti 

manusia hukumnya haram. Maka janganlah ia melakukan 

yang dianjurkan dan mengerjakan yang diharamkan pada 

saat yang bersamaan. 

 Asal Hajar Aswad, bahwasanya ia diturunkan dari surga, 

lebih putih dari salju, lalu dihitamkan oleh kesalahan-

kesalahan keturunan Adam (manusia). Kalau bukan 

karena tersentuh najisnya kaum jahiliyah, niscaya tidak 

ada yang mempunyai penyakit yang menyentuhnya 

kecuali sembuh (dari sakitnya). Allah „Azza wa Jalla akan 

membangkitkannya di hari kiamat, bersaksi kepada orang 

yang ber-istilam kepadanya dengan benar. Menyentuh 



 

hajar aswad dan rukun Yamani menggugurkan segala 

kesalahan. 

Keutamaan thawaf mengelilingi Ka'bah: 

 Dianjurkan bagi setiap muslim memperbanyak thawaf di 

Baitullah. 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu „anhuma, ia berkata, 'Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda, 

ُكَُ َُكاَن  ِعْتِقَُرقَ َبةٍَُمْنُطَاَفُِِبْلبَ ْيِتَُوَصلَّىُرَْكَعتَ ْْيِ

"Barang siapa yang thawaf di Baitullah dan shalat dua 

rakaat, ia (memperoleh pahala) seperti memerdekakan 

budak."1 

 Disyari'atkan bagi orang yang umrah jika menetap di 

Makkah dan ingin keluar darinya, agar melakukan thawaf 

wada' (perpisahan), dan thawaf wada' itu tidak wajib 

atasnya. 

 Thawaf di Baitullah dalam keadaan suci (berwudhu) lebih 

utama dan lebih sempurna, dan jika thawaf tanpa wudhu 

                                                           
1  Shahih. HR. at-Tirmidzi no. 959, lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 

2725, dan Ibnu Majah no. 2956, ini adalah lafazhnya, Shahih Ibnu 

Majah no. 2393. 



 

hukumnya tetap sah.2 Adapun suci dari hadats besar 

seperti junub dan haid, maka hukumnya wajib. 

                                                           

2  Mengingat hadits َُُصَل ُِِبْلبَ ْيِت ةُ الطََّواُف  “Thawaf di baitullah seperti 

shalat”, dan pendapat jumhur ulama bahwa orang berhadats tidak 

boleh thawaf, maka untuk keluar dari khilaf (perbedaan pendapat 

ulama) seseorang hendaklah berwhudu’ sebelum thawaf. Ibnu Majjah 


