
KBIH. Miftahul Ulum

MANASIK HAJI



 Haji secara bahasa adalah Al-
Qashdu (menyengaja).
 Haji adalah berkunjung ke Baitullah

(Masjidil Haram) dengan tujuan
beribadah.



 ALI IMRAN : 97

ِإلَْيهِ اْسَتطَاعَ َمنِ اْلبَـْيتِ ِحجُّ النَّاسِ َعَلىَولِلَّهِ 
اْلَعاَلِمنيَ َعنِ َغِينٌّ اللَّهَ فَِإنَّ َكَفرَ َوَمنْ َسِبيًال 



 AL-BAQARAH : 196

َوأَِمتُّْوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَةِ هللاِ 
“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan

umrah karena Allah.”



1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Berakal sehat
4. Merdeka (bukan budak)
5. Istitha’ah : mampu melaksanakan

ibadah haji/umrah baik dari segi
jasmani, rohani, ekonomi dan
keamanan.



1. Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Thawaf
4. Sa’i
5. Al-Halq/Tahallul

(bercukur)
6. Tertib

1. Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Thawaf
4. Sa’i
5. Al-Halq/Tahallul

(bercukur)
6. Tertib

1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa’i
4. Al-Halq/Tahallul

(bercukur)
5. Tertib

1. Ihram
2. Thawaf
3. Sa’i
4. Al-Halq/Tahallul

(bercukur)
5. Tertib



1. Ihram dari Miqat
2. Mabit di Muzdalifah
3. Mabit di Mina
4. Melontar Jumrah (Ula, Wustha dan

Aqabah)
5. Thawaf Wada’
6. Meninggalkan larangan-larangan

ihram



1. RUKUN HAJI adalah suatu perbuatan
yang harus dikerjakan dan apabila
ditinggalkan tidak bisa diganti dengan
dam dan hajinya tidak sah dan harus
diqadla’ (diganti) pada tahun berikutnya.

2. WAJIB HAJI adalah suatu perbuatan
yang harus dikerjakan dan apabila
ditinggalkan harus membayar dam dan
hajinya tetap sah.



 IHRAM ialah niat memulai
mengerjakan ibadah haji / umrah.

IHRAMIHRAM

HAJIHAJI UMRAHUMRAH



Mendahulukan
pekerjaan haji

dari pada
umrah

Mendahulukan
pekerjaan haji

dari pada
umrah

IFRADIFRAD

Mengerjakan
ibadah umrah

terlebih dahulu
kemudian

ibadah haji.

Mengerjakan
ibadah umrah

terlebih dahulu
kemudian

ibadah haji.

TAMATTU’TAMATTU’

Mengerjakan
haji dan umrah

dalam waktu
yang

bersamaan
atau sekaligus

Mengerjakan
haji dan umrah

dalam waktu
yang

bersamaan
atau sekaligus

QIRANQIRAN



نـََوْيُتْ اَحلجَّ َوَأْحَرْمُت ِبِه ِهللا تـََعاىلَ 
 Aku niat haji dan berihram untuk haji karena

Allah Ta’ala.

 Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk
melaksanakan haji.



 Aku niat umrah dan berihram untuk umrah
karena Allah Ta’ala.

لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ ُعْمَرةً 
 Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk

melaksanakan umrah.



 Aku niat haji dan umrah dan berihram untuk
haji dan umrah karena AllahTa’ala.

 Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk
melaksanakan haji dan umrah.



 Ihram harus dilakukan dan dimulai
pada waktu dan dari tempat yang
telah ditentukan (miqat).



MIQAT ZAMANI ialah batas waktu
untuk melaksanakan ibadah
haji/umrah.

MIQAT MAKANI ialah batas
tempat-tempat yang telah
ditentukan untuk memulai
mengerjakan ibadah haji/umrah.



MIQATMIQAT

MAKANIMAKANI ZAMANIZAMANI

MUKIM DI MAKKAHMUKIM DI MAKKAH TIDAK MUKIM
DI MAKKAH

TIDAK MUKIM
DI MAKKAH



Muharram

Shafar

Rabi’ul Awal

Rabi’ul Akhir

Jumadil Awal

Jumadis Tsani

Rajab

Sya’ban

Ramadlan

Syawwal

Dzul Qa’dah

Dzul Hijjah



HAJIHAJIUMRAHUMRAH

SEPANJANG
TAHUN

(Kapan Saja)

SEPANJANG
TAHUN

(Kapan Saja)

Syawal, Dzul
Qa’dah dan 10

hari bulan
Dzul Hijjah

Syawal, Dzul
Qa’dah dan 10

hari bulan
Dzul Hijjah



DAERAH ASAL NAMA MIQAT

Dzul Halifah (Madinah)
Dzul Halifah/

Bir Ali

Syam, Mesir, Maroko Juhfah

Tihamatil Yaman, Indonesia Yalamlam

Masyriq (Iraq) Dzatu Iraq
Najdil Hijaz dan Najdil
Yaman

Qarnul Manazil





• JI’RONAH1

• TAN’IM2

•HUDAIBIYAH3



1. Membersihkan badan sebelum ihram
2. Memotong kuku
3. Mencukur rambut dan bulu ketiak
4. Mandi untuk ihram dengan niat
5. Memakai wangi-wangian sebelum niat ihram
6. Memakai pakaian dan selendang putih bagi

laki-laki.
7. Melakukan shalat sunnat ihram 2 rakaat
8. Memperbanyak bacaan talbiyah selama

melaksanakan ihram.



لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك ، لَبـَّْيَك َال 
َشرِْيَك َلَك لَبـَّْيَك ، ِإنَّ احلَْْمَد 

َوالنـِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك ، َال َشرِيَك 
َلكَ 



1. Memakai minyak wangi/pengharum )الطیب(
2. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki ) لبس المخیط للرجل(
3. Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan.

) تغطیة الوجھ والكفین للمرأة(
4. Menutup kepala bagi laki-laki. ) تغطیة الرأس للرجل(
5. Memakai minyak rambut ) ترجیل الشعر(
6. Mencukur, memotong rambut atau kuku )الحلق وتقلیم األظفار(
7. Berburu binatang dengan cara apapun ) قتل واتالف الصید( .
8. Mencabut atau memotong rumput atau pepohonan di Tanah

Haram ) قطع وقلع الشجر(
9. Melakukan akad nikah, menikahkan atau meminang wanita

untuk dinikahi. )عقد النكاح(
10. Melakukan hubungan suami istri dan pengantarnya

) الجماع ومقدماتھ (



 Wukuf artinya berdiam sebentar di Arafah
setelah matahari tergelincir pada tanggal
9 Dzul-Hijjah, hingga matahari terbenam.
 Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang

paling utama. sehingga Rasulullah :
"اْلَحجُّ َعَرَفُة :" َقاَل النَّبيُّ َصلَّى ُهللا َعلَْیِه َوَسلَّمَ 

"Haji adalah (wukuf) di Arafah." (HR.
Tirmidzi dan Ahmad)



Tempat dan
Tenda

Perkemahan
Wukuf pada
Tanggal 09
Dzul Hijjah.



 THAWAF adalah mengelilingi
ka’bah sebanyak 7 (tujuh) kali
dimulai dan diakhiri sejajar dengan
hajar aswad.





1. Harus niat thawaf dan tidak ada tujuan lain
selain thawaf.

2. Suci dari hadats dan najis
3. Menutup aurat.
4. Memulai thawaf dari Hajar Aswad.
5. Dilaksanakan 7 putaran dengan yakin.
6. Thawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram.
7. Thawaf harus dilakukan di luar Ka’bah.
8. Selama mengerjakan thawaf, Ka’bah harus

berada di sebelah kiri orang yang thawaf.



1. Berjalan kaki
2. Mengusap dan mencium Hajar Aswad
3. Mengusap rukun Yamani
4. Memperbanyak doa dan dzikir selama thawaf
5. Mempercepat langkah kaki (pada 3 putaran pertama)

bagi laki-laki
6. Melilitkan selendang kain ihram di bawah ketiak

kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri
7. Bersegera di antara setiap thawaf
8. Bersikap rendah hati dan khusyu’ selama thawaf
9. Melakukan shalat sunnat dua raka’at setelah thawaf









SA’I adalah berjalan dari bukit
Shafa ke bukit Marwah, dan
sebaliknya sebanyak 7 kali yang
dimulai dari bukit Shafa dan
berakhir di bukit Marwah.







1. Niat sa’i dan tidak ada tujuan selain sa’i.
2. Dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah
3. Sa’i umrah dilakukan sesudah thawaf

umrah.
4. Sa’i haji dilakukan sesudah thawaf ifadlah
5. Thawaf yang sebelum sa’i harus thawaf

yang sah.
6. Sa’i dilakukan 7 kali putaran dengan yakin.
7. Sa’i dilakukan di tempat sa’i (Shafa dan

Marwah)



 TAHALLUL ialah keluar dari ihram.
Tahallul dilaksanakan dengan cara
menggundul atau mencukur/menggunting
rambut paling sedikit 3 helai rambut.
 Orang yang sudah ber-tahallul, maka

dihalalkan (dibolehkan) baginya
melakukan hal-hal yang sebelumnya
dilarang selama berihram.





1. Ihram dari Miqat
2. Mabit di Muzdalifah
3. Mabit di Mina
4. Melontar Jumrah (Ula, Wustha dan

Aqabah)
5. Thawaf Wada’
6. Meninggalkan larangan-larangan

ihram



 Ihram harus dilakukan dan dimulai
pada waktu  dan dari tempat yang
telah ditentukan (miqat).



 Mabit adalah berhenti sejenak atau
bermalam beberapa hari untuk
mempersiapkan segala sesuatu dalam
pelaksanaan melontar Jumrah.
 Mabit di Muzdalifah dilakukan tanggal

10 Dzul-Hijjah, yaitu lewat tengah
malam setelah melaksanakan wukuf di
Arafah.



Jamaah
Haji sedang

Mabit di
Muzdalifah
Tanggal 10
Dzul Hijjah



َها أَْلِسنة ُخمَْتِلَفة  َعْت ِفيـْ اللهم ِإنَّ َهِذِه ُمْزَدلَِفُة مجُِ
نْسأَُلَك َحَواِئَج ُمْؤتَِنَفًة فَاْجَعْلِين ِممَّْن َدَعاَك 

فَاْسَتَجْبَت َلُه َوتـَوَكََّل َعَلْيَك َفَكَفْيَتهُ 
Ya Allah tempat ini adalah Muzdalifah tempat

berkumpulnya bermacam-macam bahasa yang memohon
kepada-Mu berbagai hajat yang beraneka ragam. Maka
jadikanlah aku dari orang-orang berdoa kepada-M, lalu

Engkau kabulkan doanya, orang yang berserah diri
kepada-Mu, lalu Engkau melindunginya.



 Mabit di Mina dilakukan dalam 2
hari (11 dan 12 Dzul-Hijah) bagi
yang akan mengambil ‘Nafar Awal’
 Dan 3 hari (11,12,13 Dzul-Hijah) bagi

yang akan mengambil ‘Nafar Tsani’.





اللهم َهِذِه ِمَىن فَاْمُنْن َعَليَّ ِمبَا َمنَـْنَت ِبِه 
َعَلى أَْولَِياِئَك َوَأْهِل طَاَعِتكَ 

 Ya Allah ini adalah Mina, maka karunialah aku
apa yang Engkau telah karuniakan kepada
kekasih-kekasih-Mu dan orang yang taat
kepada-Mu.



 Melontar Jumrah adalah melontar dengan
batu kerikil yang mengenai tempat
jamarat. Pada hari nahar (10 Dzul Hijjah)
cukup melontar jumrah aqabah, kemudian
bertahallul awal.

 Sedangkan pada hari-hari tasyriq (11,12
dan 13 Dzul Hijjah) melontar jumrah ula,
wustha dan aqabah







َاهللاُ َأْكبَـُر َعَلى طَاَعِة الرَّْمحَِن، َوَرْغِم الشَّْيطَاِن 
الَّلُهمَّ َتْصِدْيقاً ِبِكَتاِبَك َواتـَِّباعاً ِلُسنَِّة نَِبيِّكَ 

 Allah Maha Besar, (aku melontar jumrah ini)
karena patuh kepada Allah Dzat Maha
Penyayang, mengalahkan syetan. Ya Allah (aku
melontar jumrah ini) dengan penuh keimanan
dengan kitab-Mu dan untuk mengikuti sunnah
Rasul-Mu.



 Thawaf wada’ artinya thawaf perpisahan atau
thawaf pamitan.Yaitu dilaksanakan ketika
hendak meninggalkan Makkah dan akan
kembali (pulang) ke rumahnya masing-
masing.
 Thawaf wada’ dilakukan dengan ketentuan

seperti biasa dan diakhiri dengan shalat
sunnah thawaf dua rakaat, tanpa sa'i.



PERSIAPAN
Menuju Arafah
8 Dzul Hijjah

PERSIAPAN
Menuju Arafah
8 Dzul Hijjah

WUKUF
Di ARAFAH

9 Dzul Hijjah

WUKUF
Di ARAFAH

9 Dzul Hijjah

MABIT
Di MUZDALIFAH

10 Dzul Hijjah

MABIT
Di MUZDALIFAH

10 Dzul Hijjah

MINA
10, 11, 12 & 13

Dzul Hijjah

MINA
10, 11, 12 & 13

Dzul Hijjah

MELONTAR
Jumrah Aqabah

10 Dzul Hijjah

MELONTAR
Jumrah Aqabah

10 Dzul Hijjah

TAHALLUL
AWAL

10 Dzul Hijjah

TAHALLUL
AWAL

10 Dzul Hijjah

MELONTAR
JUMRAH ULA,

Wustha & Aqabah
11, 12, 13 Dzul Hijjah

MELONTAR
JUMRAH ULA,

Wustha & Aqabah
11, 12, 13 Dzul Hijjah

THAWAF
IFADLAH

(tidak dibatasi
waktu akhirnya)

THAWAF
IFADLAH

(tidak dibatasi
waktu akhirnya)

SA’I HAJISA’I HAJI
TAHALLUL

TSANI
TAHALLUL

TSANI

BERANGKAT
DARI

PEMONDOKAN

BERANGKAT
DARI

PEMONDOKAN

KEMBALI KE
PEMONDOKA

N

KEMBALI KE
PEMONDOKA

N



 رفع الحرج والشدة فى جواز
: المیقات من جدة 



 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك
َاْشَهُد اَْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت 

َأْستَـْغِفُرَك َوأَتـُْوُب ِإلَْيكَ 



 Kapa


