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ُ َحنَحدَ ي َ ىَسَحلَحعَحَمَ لَحالسَ وَحَةَ لَحالصَ ني،َوَحمَ الَحلعَحْاََب َ هللَرَحدَ مَْالَْح نيعَ ْجَحاحََهَ بَ حَْصَحوَحَهَ ىَالَ لَحعَحوَحَدَ مَ َ  

BEBERAPA PENJELASAN MENGENAI TAWAF WADA‘, SUJUD TILAWAH 

DAN QUNUT.1 

Oleh: 

Pengiran Haji Zamiri bin Pengiran Haji Jamaludin 

Pegawai Buhuts Kanan, 

Haji Hairulazmi bin Abdullah 

Pegawai Istinbat, 

Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri 

 

Muqaddimah 

Ketika melaksanakan ibadat haji atau umrah, selain melaksanakan rukun-rukun dan 

wajib-wajibnya, salah satu kewajipan yang wajib dilaksanakan juga ialah tawaf wada‘. 

Tawaf wada‘ merupakan pekerjaan terakhir yang wajib dilakukan sebelum 

meninggalkan Makkah setelah selesai segala urusan-urusan haji dan umrah. Oleh 

kerana tawaf wada‘ wajib dilakukan setelah selesai segala urusan, maka timbul isu-isu 

yang memerlukan penjelasan berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan selepas 

melaksanakan tawaf wada‘. Oleh yang demikian, kertas kerja ini akan membawakan 

perkara-perkara yang disebutkan oleh ulama’-ulama’ mazhab Syafi‘i yang berkaitan 

dengan tawaf wada‘. 

Kertas kerja ini juga membawakan penjelasan ulama’ mengenai beberapa permasalahan 

yang berkaitan dengan isu-isu mengerjakan sembahyang secara berjemaah di tanah suci, 

iaitu mengenai sujud tilawah dan bacaan doa qunut. 

Oleh itu, kertas kerja ini membawakan tiga buah tajuk iaitu tawaf wada‘, sujud tilawah 

dan doa qunut. 

 

                                                           
1 Kertas kerja ini dibentangkan dalam Muzakarah Pengkursus Ibadat Haji Bagi Musim Haji Tahun 1440H 

/ 2019M, Anjuran Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam, 

pada 21 Jamadilakhir 1440 / 26 Februari 2019. 
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1. Tawaf Wada‘ 

1.1 Pengertian Tawaf Wada‘ 

Tawaf wada‘ juga dikenali tawaf as-sadar, yang bermaksud tawaf selamat tinggal.2 

 

1.2 Hukum Tawaf Wada‘ 

Imam an-Nawawi rahimahullâh menyebutkan bahawa menurut pendapat yang paling 

shahih (al-ashah) dalam mazhab asy-Syafi‘i, hukum tawaf wada‘ adalah wajib ke atas 

orang yang hendak keluar meninggalkan Makkah sama ada orang Makkah atau bukan 

orang Makkah sebagai penghormatan kepada tanah haram.3  

Hukum ini tidak terkecuali sama ada orang itu selepas mengerjakan haji ataupun umrah. 

Ini kerana menurut pendapat yang paling shahih (al-ashah), tawaf wada‘ bukanlah 

sebahagian dari manasik haji, bahkan ia adalah ibadat yang tersendiri (mustaqillah) 

yang diperintahkan ke atas siapa sahaja yang hendak meninggalkan Makkah.  

Berkata al- Baghawi dan al-Mutawalli dan lainnya:  

َلحَإ ََةكَ مَحَةقَحارَحفَحمَ َادَحرحَأحََنَْمَحَلَ كَ َاب َحَرَ مَحي  ؤََْةلَ قَ تَحسَْمَ َةادَحبحَعَ َوَحهَ َلَْبحََكَ اسَ نحَمَحالََْنَحمَ َاعَ دَحالوَحَافوَحطَحَسَحْيَلَح

4َ..رصَْلقَحْاََةافَحسَحمَح

Ertinya: Tawaf wada‘ bukan sebahagian dari manasik, bahkan ia adalah ibadat 

tersendiri yang diperintahkan ke atas sesiapa sahaja yang hendak meninggalkan 

Makkah ke tempat yang dibolehkan mengqashar sembahyang.. 

Dalam hal ini, menurut fuqaha’, adapun maksud orang yang hendak meninggalkan 

Makkah itu ialah pergi keluar Makkah menuju ke satu tempat yang dibolehkan 

                                                           
2 Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, Kitab Mughni al-Muhtaj, Dar al-

Fikr, Beirut, 1998, Jil. 1, hlm. 677. 
3 Al-Imam ar-Rabbani Yahya bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-I’dhah fi Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah, 

Al-Maktabah al-Imdadiyyah, Makkah al-Mukarramah,1994, hlm. 408. 
4 Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Kitab al_majmu‘, Maktabah al-Irsyad, 

Jeddah, hlm. 235. 
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mengqashar sembahyang atau kembali ke negerinya atau pergi ke suatu tempat yang 

dia hendak tinggal di tempat itu bermuqim. 

Oleh yang demikian, fahaman yang mengatakan bahawa tawaf wada‘ itu hanya wajib 

dikerjakan selepas mengerjakan ibadat haji dan sunat untuk dikerjakan selepas 

mengerjakan umrah adalah fahaman yang keliru. 

 

1.3 Keluar Kota Makkah Tanpa Melakukan Tawaf Wada‘ 

Berkata Imam an-Nawawi rahimahullâh: 

َ َعحلحْيه  َل لط وَحوحمحْنَوحجحبح َاْلعحْود  َعحلحْيه  َعحصحىَوحوحجحبح َب لحَوحدحاع  َفحخحرحجح َاْلوحدحاع  َي حب ْل  َْْطحوحاف  َمحاََْح اف 

َْي حع ْدَوَح ََح ،َوحمحَتح اََحََْيح ْبَعحلحْيه َاْلعحْود َب حْعدحَذحل كح َعحلَحمحسحافحةحَاْلقحْصر َم ْنَمحك ةحَفحإ ذحاَب حلحغحهح ،َْيه َالد مَ جحبح

ََحَْوحمحْنَعَح َمحسحافحة َاْلقحْصر  َب  ل ْوغ  َعحْنه َالد م ،َوحإ ْنَعحادحَب حْعدح َق حْبلحَمحسحافحة َاْلقحْصر َسحقحطح َيحْسق ْطَعحْنه َادح

 5الد م .

Ertinya:  Dan sesiapa yang wajib ke atasnya tawaf wada‘, lalu dia keluar (dari 

Makkah) tanpa melakukan tawaf wada‘, (ini bererti) dia telah berbuat dosa. Maka 

wajib ke atasnya kembali semula (ke Makkah) untuk melakukan tawaf wada‘ selama 

mana jarak perjalanannya belum mencapai jarak yang dibolehkan mengqasar 

sembahyang dari Makkah. Namun, jika perjalanannya sudah mencapai jarak qasar 

sembahyang, maka dia tidak diwajibkan kembali semula (ke Makkah) selepas itu. 

Apabila dia tidak kembali, (maka) wajib ke atasnya dam. Sesiapa yang kembali semula 

(ke Makkah) sebelum perjalanannya mencapai jarak qasar sembahyang, (maka) gugur 

darinya dam. Jika dia kembali semula (ke Makkah) lalu mengerjakan tawaf wada‘ 

tetapi perjalanannya telahpun mencapai jarak qasar sembahyang, maka tidak gugur 

darinya dam. 

                                                           
5 Al-Imam ar-Rabbani Yahya bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-I’dhah fi Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah, 

Al-Maktabah al-Imdadiyyah, Makkah al-Mukarramah,1994, hlm. 407. 
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Berdasarkan perkataan ulama’ di atas, dapat difahami bahawa orang yang 

meninggalkan Makkah tanpa melaksanakan tawaf wada‘ maka dia melakukan perkara 

dosa dan wajib dia kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada‘ jika 

perjalanannya belum mencapai jarak yang dibolehkan mengqasar sembahyang. Jika dia 

kembali dan melaksanakan tawaf wada‘ sebelum mencapai jarak qasar sembahyang, 

maka tidak wajib ke atasnya dam. Jika dia tidak kembali ke Makkah untuk mengerjakan 

tawaf wada‘ setelah mencapai jarak qasar sembahyang maka wajib ke atasnya 

membayar dam. Begitu juga bagi orang yang tidak melakukan tawaf wada‘ disebabkan 

kerana senghaja, jahil atau terlupa, atau orang tersebut kembali semula ke kota Makkah 

untuk melaksanakan tawaf wada‘ setelah melebihi jarak qasar sembahyang, dia masih 

diwajibkan membayar dam. 

 

1.4 Dam Kerana Meninggalkan Tawaf Wada‘ 

Menurut Imam an-Nawawi rahimahullâh, jika seseorang itu meninggalkan tawaf 

wada‘, maka menurut pendapat yang ashah, dia diwajibkan membayar dam. Dam yang 

dimaksudkan disini ialah kategori dam tertîb wa taqdîr. 6 

Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Kurdi rahimahullâh yang dimaksudkan 

dengan tertîb ialah tidak boleh berpindah kepada dam yang kedua melainkan orang 

yang membayar dam tersebut tidak mampu melakukan dam yang pertama. Manakala 

maksud taqdîr pula ialah berpindah kepada gantian lain dengan kadar yang telah 

ditetapkan oleh syara‘ yakni tidak lebih dan tidak kurang. 

Ini bererti, bagi sesiapa yang meninggalkan tawaf wada‘ tanpa ada keuzuran yang 

dibenarkan oleh syara‘, wajib membayar mengikut susunan dam yang telah ditetapkan 

dalam kategori dam tertib wa taqdir yakni tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang 

lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya dan hendaklah merujuk kepada 

kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syara‘.7 

Dam tertîb wa taqdîr bagi orang yang meninggalkan tawaf wada‘ itu hendaklah 

menyembelih seekor kambing atau menggantikannya dengan 1/7 unta atau 1/7 lembu 

                                                           
6 Al-Imam ar-Rabbani Yahya bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-I’dhah fi Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah, 

Al-Maktabah al-Imdadiyyah, Makkah al-Mukarramah,1994, hlm. 473. 
7 Muhammad Thahir bin ‘Abd al-Qadir bin Mahmud al-Kurdi al-Makkiy, Irsyad az-Zumrah li Manasik 

al-Hajj wa al-‘Umrah, Maktabah wa Mathba‘ah al-Babiy al-Halabiy, t.tpt, hlm. 61.  



5 
 

 
 

sebagaimana mengikut syarat-syarat pada binatang korban. Jika dia tidak mampu untuk 

melakukannya, maka hendaklah dia berpuasa selama 10 hari. 

 

1.5 Tempat Penyembelihan Dan Pengagihan Dam  

Menurut Imam al-Khathib asy-Syarbini rahimahullâh, dam yang wajib itu adalah 

kerana melakukan perkara yang diharamkan atau kerana meninggalkan perkara yang 

diwajibkan seperti tawaf wada‘. Manakala penyembelihan binatang-binatang tersebut 

hanya khusus dilakukan di Tanah Haram sahaja menurut qaul yang azhhar, dan wajib 

daging sembelihan itu, kulitnya dan bahagian-bahagiannya yang lain seperti bulu dan 

selainnya, disedekahkan kepada orang-orang miskin dan fakir di Tanah Haram 

sekalipun kepada orang asing (bukan dari penduduk Tanah Haram). 

Seterusnya, Imam al-Khathib asy-Syarbini rahimahullâh juga menyebutkan bahawa 

masa untuk menunaikan dam wajib itu tidak ditetapkan namun sunat menyembelih 

binatang yang dijadikan dam itu pada hari-hari Nahar dan Tasyriq.8   

 

1.6 Dam Berpuasa 10 Hari  

Menyentuh mengenai dam puasa 10 hari dalam kategori tertîb wa taqdîr bagi yang 

meninggalkan tawaf wada‘, Imam al-Kurdi rahimahullâh menerangkan puasa tersebut 

boleh dilakukan selepas dia sampai ke tempat yang wajib ke atasnya membayar dam, 

iaitu apabila perjalanannya telah mencapai jarak qasar sembahyang yakni dua marhalah 

atau lebih.9 

Dalam hal ini,  Syeikh ‘Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makki rahimahullâh, penyusun 

al-Ifshâh ‘ala Masâil al-Idhâh menerangkan lagi dengan lebih lanjut bahawa jika orang 

yang meninggalkan tawaf wada‘ itu tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing 

atau apa-apa yang sebanding dengannya, maka dia wajib berpuasa selama 10 hari 

                                                           
8 Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, Kitab Mughni al-Muhtaj, Dar al-

Fikr, Beirut, 1998, Jil. 1, hlm. 678. 
9 Muhammad Thahir bin ‘Abd al-Qadir bin Mahmud al-Kurdi al-Makkiy, Irsyad az-Zumrah li Manasik 

al-Hajj wa al-‘Umrah, Maktabah wa Mathba‘ah al-Babiy al-Halabiy, t.tpt, hlm. 62.  
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dengan melakukannya sama ada setelah perjalanannya sampai jarak qasar sembahyang 

atau sampai ke rumahnya atau sampai ke tempat yang dia hendak bermuqim. 

Al-‘Allamah as-Sayyid al-Jurdani rahimahullah pula menjelaskan bahawa sesiapa yang 

meninggalkan tawaf wada‘, dia boleh berpuasa ketika dia telah sampai ke tempat tujuan 

dia bermastautin atau setelah perjalanannya mencapai jarak qasar sembahyang. Beliau 

juga menjelaskan bagi sesiapa yang tidak berkemungkinan untuk melaksanakan puasa 

tiga hari yang disyaratkan dilaksanakan semasa dalam haji sehinggalah dia sampai ke 

tempat negaranya atau tempat dia bermastautin maka dia boleh memisahkan puasanya 

tiga hari dan tujuh hari itu dengan beberapa hari mengikut kadar masa perjalanannya 

balik ke tempatnya.10 

 

1.7 Perempuan Yang Haidh Tidak Diwajibkan Tawaf Wada‘  

Tawaf wada‘ wajib dilaksanakan sebelum keluar dari Makkah. Walau bagaimanapun 

terdapat golongan yang diberikan rukhshah atau pengecualian untuk tidak 

melaksanakan tawaf wada‘ kerana sebab-sebab tertentu. Antaranya golongan yang 

diberikan rukhshah ialah perempuan yang haidh. 

Perempuan yang haidh tidak wajib mengerjakan tawaf wada‘ 11 berdasarkan hadits-

hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, antaranya: 

i. Diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma katanya, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ْلب َح َعحْهد ه ْمَِب  ر  َأحْنَيحك ونحَآخ  َالن اس  َعحنَ أ م رح أحن ه َخ ف  فح َإ الَ  الْحائ ضَ َْيت   

 )رواهَالبخاري(

Maksudnya: Diperintahkan manusia pada akhir masa mereka berada di negeri 

Makkah (mengerjakan tawaf di keliling) Baitullah (Ka‘bah), kecuali diberi keringanan 

(untuk tidak bertawaf) kepada perempuan yang haidh. 

                                                           
10 Al-‘Allamah as-Sayyid Muhammad Abdullah al-Jurdani, Fath al-‘Allam, Dar as-Salam, Mesir, 

1410/1990, jil. 4, hlm. 445. 
11 Syamsuddin Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi 

al-Mashri al-Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 3, hlm.  317. 
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 (Hadits riwayat al-Bukhari) 

ii. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

َعحهَْ رح َف حْليحك ْنَآخ  َاْلب حْيتح َإ ال َاْل يَ محْنَححج  ْلب حْيت  َلحَ د ه َِب  ،َوحرحخ صح َص ِه َصحل ىَص ِه َعحلحْيه َضح َرحس وا  ن 

  .وحسحل مَح

 )رواهَالرتمذي(

Maksudnya: Sesiapa yang mengerjakan haji di Baitullah (Ka‘bah), maka hendaklah 

di akhir masa berada di negeri Makkah (mengerjakan tawaf) di keliling Baitullah 

(Ka‘bah), kecuali perempuan yang haidh dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

memberi keringanan (kelonggaran) kepada mereka itu. 

 (Hadits riwayat at-Tirmidzi) 

Berdasarkan hadits-hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahawa perempuan yang 

kedatangan haidh boleh keluar meninggalkan Makkah tanpa perlu mengerjakan tawaf 

wada‘, dan dia tidak dikenakan dam (denda) sebagaimana disebutkan oleh ar-Ruyani 

rahimahullah.12 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Salamah dan Urwah 

rahimahumallah: 

َمحاَأحفحاضحْت،َقحالحْتَعحائ شحة :َفحذحكحْرتَ  َب حْعدح َح يحي   ْيضحت حهحاََأحن َعحائ شحةحَقحالحْت:َححاضحْتَصحف ي ة َب ْنت  ح 

َاَّلل  َصحل ىَص ِه َعحلحْيه َوحسحل مح:َ))أَح َرحس وا  َاَّلل  َصحل ىَص ِه َعحلحْيه َوحسحل مح،َف حقحااح ؟((َل رحس وا  يح
ت  نحاَه  ححاب سح

                                                           
12 Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, Kitab Mughni al-Muhtaj, Dar al-

Fikr, Beirut, 1998, Jil. 1, hlm. 686, Syamsuddin Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn 

Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 

Beirut, t.th. jil. 3, hlm.  317. 
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ححاضحْتَب َحقَح ،َُث َ  ْلب حْيت  انحْتَأحفحاضحْتَوحطحافحْتَِب  َكح َاَّلل  !َإ ن  هحاَقحْد َرحس واح ََيح فحاضحة ،َالحْت:َف حق ْلت  ْعدحَاِإ 

عحلحْيه َوحسحل محَف حْلت حْنف ْرَ َاَّلل  َصحل ىَص ِهَ  َرحس وا   ف حقحااح

 )رواهَمسلم(

Maksudnya: Sesungguhnya ‘Aisyah berkata: “Shafiyyah binti Huyai datang haidh 

setelah selesai mengerjakan tawaf ifadhah”. ‘Aisyah berkata: “Maka aku beritahukan 

perkara haidhnya itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Adakah dia menghalangi kita?” ‘Aisyah 

berkata: “Maka aku menjawab: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dia telah 

mengerjakan haji dan tawaf (ifadhah) di Baitul Haram, kemudian dia datang haid 

setelah mengerjakan tawaf ifadhah.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: “Maka biarkan dia berangkat pulang (tanpa melakukan tawaf wada‘).  

(Hadits riwayat Muslim) 

Hadits tersebut adalah dalil yang menunjukkan gugurnya kewajipan tawaf wada‘ 

terhadap perempuan yang haidh.13 

Walau bagaimanapun jika semasa meninggalkan kota Makkah, dia suci daripada haidh 

sebelum keluar daripada kota Makkah, maka dia diwajibkan kembali untuk 

mengerjakan tawaf wada‘. Berlainan halnya jika dia suci setelah berada di luar kota 

Makkah, dia tidak diwajibkan kembali ke Makkah untuk mengerjakan tawaf wada‘,  

sekalipun dia masih di tanah haram.14 

 

 

 

                                                           
13 Shahih Muslim bi Syarh Imam an-Nawawi 6/3583. 
14 Asy-Syaikh Syams ad-Din Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, Kitab Mughni al-Muhtaj, Dar al-

Fikr, Beirut, 1998, Jil. 1, hlm. 686, Syamsuddin Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn 

Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 

Beirut, t.th. jil. 3, hlm.  317. 
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1.8 Orang-Orang Yang Diberikan Kelonggaran Melaksanakan Tawaf Wada‘ 

Selain Perempuan Yang Haidh  

Selain dari perempuan yang haidh, ada beberapa golongan lain lagi diberikan rukhshah 

untuk melaksanakan tawaf wada‘. Imam Ibnu Hajar dan Imam ar-Ramli 

rahimahumallah menyebutkan: 

َنحضَ  هحاَوحذ وَج رْح  َن حْوبحة َححْيض  ثْ ل ه محاَم ْستحححاضحٌةَن حفحرحْتَِف  َوحم  َ(َوحالن ُّفحسحاء  ُ ْشحىَ)َوحل ْلححائ ض  َ اح 

ْنه َت حْلوَ  َب لَحم  د َ)َالن  ْفر  َاْلمحْسج  َاَيث  َكحمحاَِف  َ(ََتحْف يًفاَعحن ْهحا َ)َوحدحاع  َن حعحْمَإْنَ(َطحوحاف  يححنْي  لص ح 

َم ْنَاْلَ  ُحْر ج  َمحاَ َمحاَالَحظحهحرحْتَ،َأحْوَانْ قحطحعح َم فحارحقحت ه  َق حْبلح َالََْرْح  اَاْلعحْود ََيح وز  َلحِ محهح َِ  اَمحر  َف يه  قحْصر 

َ،َأحْوَب َح َْي َحل تحط وفح َح َ َوحب ه َفحارحقَْْلِحْمهحاَلْعدحَذحل كح رحاف  ْنص  َاال  َلححاَِف  َف يمحْنَخحرحجحَب لَحَتْْل ْذن  ََمحاَمحر  وحدحاع 

َر ف ْقحةًَ ٌرَوحف حو تح َم ْعس  َ،َوحه وح َ،َأحْوَغحر مي  َظحاَ   ََنحْوح َالط َبح يَُّمحْنَخحافح بُّ َب حاَاْلم ح  َف يه ََوحأحلْحقح ،َوحنحظحرح

َُث َ  ءَ اْْلحْذرحع يُّ َهحؤ الح ف  ِ ميحٌةَِب  لح َِب حن َمحن ْعحهحاَعح َوحف حر قح َالد م  َو ج وبح  15.َبححثح

Ertinya: (Bagi perempuan yang haidh) dan nifas dan sama seperti kedua-duanya juga 

perempuan yang istihadhah yang meninggalkan Makkah pada hari giliran haidhnya 

dan orang yang terdapat luka yang meleleh yang ditakuti menyebabkan mengotorkan 

masjid (meninggalkan segera tanpa) tawaf (wada‘) satu keringanan ke atasnya 

sebagaimana dalam hadits shahih. Jika sudah suci atau terhenti sesuatu yang keluar 

dari luka itu sebelum dia berpisah dari tempat yang tidak diharuskan qashar padanya 

sebagaimana telah lalu disebutkan semestinya dia kembali untuk mengerjakan tawaf. 

Atau jika selepas berpisah, tidak semestinya dia kembali untuk tawaf kerana ada 

keizinan baginya ketika meninggalkan itu sebagaimana telah lalu disebutkan dalam 

orang yang keluar tanpa tawaf wada‘. Ath-Thabari juga mengaitkan perempuan yang 

haidh ini dengan orang yang takut umpama orang zalim, orang yang minta hutang 

                                                           
15 Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani 

wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, Dar al-Fikr, Beirut, 2014, jil. 4, hlm. 160-161, Syamsuddin 

Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-

Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 3, hlm.  317. 
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sedangkan ketika itu dia susah dan orang yang takut ketinggalan teman. Al-Azhra‘ie 

mempunyai pendapat kemudian dia mewajibkan dam dan membezakan bahawa 

menegah orang yang haidh itu ditetapkan berbeza dengan mereka. 
Al-‘Allamah al-Bakri rahimahullah juga menyebutkan: 

َرحَ وَالَْحذَ اء،َوَحسَحفَحضَالن َُّائَ الَْحَلْثَمَ .َوَحاعَ دَحوَحالََْافَحوَحاَطَحهَحي َْلَحعَحَبَ َيحَ َلَح:َفَحيَحاَهَ مَ أحََض(ائَ حَحَْيَ غَح)قوله:َلَ 

َالَحذَ الَ  َت َحمَحيحََْي َوَ لَْن
ح
َال َوَحهَ ْنَمَ َدَ جَ سَْيث َوَحنَ يَْورَحهَ الطَ َدَ اقَ فَح، ََةَ اضَححَحتَحسَْمَ الَْ، ا،َهَحيضَ حَ َةَ بحَوَْن َحَنَ مَحَزَحِف 

 16.هَ خرَلَحتحَحَوَْلحَ ااَ مَحَوَْبضعَأَحَوَْ،َأَحسَ فَْىَن َحلَحعَحَفَ ائَ الَْحوَح

Ertinya: (Katanya: Bukan bagi perempuan yang haidh) Adapun dia: Tidak wajib ke 

atasnya tawaf wada‘. Seperti perempuan yang haidh itu juga ialah perempuan yang 

nifas, orang yang terdapat luka yang tidak selamat mengotorkan masjid, orang yang 

tidak terdapat air atau tanah untuk mengangkat hadats besar, perempuan yang 

istihadhah pada masa giliran haidhnya,, orang yang takut pada nyawa, barang atau 

harta  jika ia terlewat kerana mengerjakan tawaf wada‘. 

Syeikh ‘Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makki rahimahullâh juga menyebutkan 

bahawa ulama’ juga menyamakan dengan perempuan yang haidh itu dengan perempuan 

yang nifas, perempuan istihadhah yang belayar ketika giliran haidhnya, jika tidak ketika 

giliran haidhnya maka wajib baginya tawaf wada‘ ketika selamat dari mengotorkan 

masjid, orang-orang yang salasul baul dan seumpamanya, orang yang belum mukallaf, 

budak kecil dan orang yang lemah anggota badan, orang yang dipaksa, orang yang takut 

dari orang yang zalim atau ditinggalkan rombongan atau orang yang menghutangi 

ketika dia susah.17 

Dari penjelasan para ulama’ di atas dapat diambil kesimpulan golongan yang 

mempunyai keringanan atau rukhshah dan dikecualikan dari melaksanakan tawaf 

wada‘ adalah seperti berikut: 

                                                           
16 Al-‘Allamah Abi Bakr ‘Utsman bin Muhammad Syaththa ad-Dimyathi al-Bakri, Hasyiyah I‘anah ath-

Thalibin, Al-Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir, t.th., jil. 2, hlm. 668-669. 
17 Abdul Fattah Hussein Rawah al-Makkiy, Kitab al-Idaah fi Manasik al-Hajj, Dar al-Basya’ir, 1994, hlm. 

406. 
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1. Perempuan yang haidh dan nifas, 

2. Perempuan yang beristihadhah pada ketika giliran haidnya, 

3. Orang yang mengalami luka yang mengalir yang boleh mengotori masjid, 

4. Orang yang tidak terdapat air atau tanah untuk mengangkat hadats besar, 

5. Orang yang salasul baul (sentiasa keluar air kencing) atau seumpamanya, 

6. Orang yang takut jika mengerjakan tawaf wada‘ akan dizalimi, diminta hutang ketika 

dia susah, 

7. Budak kecil yang belum mukallaf dan orang yang lemah anggota badannya, 

8. Orang yang takut akan tertinggal oleh temannya atau rombongannya jika dia 

mengerjakan tawaf wada‘, 

9. Orang yang takut akan dirinya, barang dan hartanya akan binasa jika mengerjakan 

tawaf wada‘. 

 

1.9 Perkara Yang Harus Dan Tidak Harus Dilakukan Selepas Tawaf Wada‘  

Terdapat beberapa keadaan yang diharuskan untuk dilakukan oleh jemaah setelah 

selesai melaksanakan tawaf wada‘. Perkara ini antaranya ada disebutkan oleh Imam an-

Nawawi rahimahullah: 

ََنَْإَ ظرَنحََثَحكَحمَحَنَْإَ ثَفَحكَْمَ لََحوجَبَ رَ الَ َهَ ب َقَ عَْي حَوَحَااَ غَحشَْاْلَحَيعَ جحَ َدَحعَْب َحَاعَ دَحافَالوَحوَحطَحَعَحقَحي َحَنَْأَحيَغَ بَحن َْي َح

َةَ ادَحيحَعَ َوَْيقَأَحدَ صَحَة َرَحَيَحزَ َوَْأحََنَ يَْاءَدَحضَحقَحَوَْأحََاعَ تحَمَحَاءَ رَحشَ كَحََوجَ رَ اْلَ َابَ بَحسَْأحََْيَ غَحَغلَ شَ ل ََوَْأحََرَ ذَْعَ َْيَ غَحل ََانَحكَح

َحوَ َنحَْوَحَلَ حَْالرَ َد َ شَحوَحَادَ َِ الَاءَ رَحشَ كَحََوجَ رَ اْلَ َابَ بَحسَِْب َحَلَحغَحت َحاشََْنَ إ َوَحَافَ وَحالطَ َةَ ادَحعَحإ ََهَ محَِ َلحََيضَ ر َمَح َلَْهَحاَف َحه 
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اَهَحلَ صَحةَفَحلَحالصَ َتَ يمَحق َا ََوَْلحَوَحَ....اجَتَحيحََْالَحَهَ نَ ِب َحَورَ هَ مَْ(َاْلَ عَحطَحانَ)قَحيقَحرَ طَحَيهَ فَ َهَ تَ ادَحعَحأ ََلحَإ ََجَ تاَحيحَْ

َعَ افَ الشَ َهَ ْيَلَحعَحَصَ افَنَحوَحالطَ َدَ عَ يحَََحََْمَْهَ عَحمَح  18ملَحعَْأحََص ِهَ ابَوَححَحصَْْلَحْاََهَ ْيَلَحعَحَقَحفَحات َ وَحَءَ لَحمَِْإَ َاَْيَِف 

Ertinya: Sepatutnya tawaf wada‘ itu dilakukan selepas selesai semua urusan dan terus 

keluar selepasnya dari Makkah tanpa menetap. Jika dia menetap dilihat sebabnya. Jika 

dia menetap bukan disebabkan keuzuran atau urusan yang tiada berkaitan dengan 

keluar dari Makkah seperti membeli barang-barang atau melunaskan hutang atau 

menziarahi kawan atau melawat orang sakit maka wajib baginya mengulangi tawaf. 

Jika dia sibuk menguruskan persediaan untuk keluar dari Makkah seperti membeli 

bekalan dan mengemaskan barang-barang dan seumpamanya, adakah dia perlu 

mengulang tawaf wada‘? Dalam perkara ini terdapat dua pendapat dan jumhur telah 

memutuskan bahawasanya tidak perlu mengulang tawafnya… Sekiranya didirikan 

sembahyang maka dia sembahyang bersama mereka, dia tidak dikehendaki untuk 

mengulangi tawaf, disebutkan nash ini oleh Imam asy-Syafi‘i dalam kitab al-Imla’ dan 

telah disepakati oleh al-Ashhab.Wallahu a‘lam. 

Imam Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan mengenai perkara-perkara yang 

harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan oleh orang yang hendak keluar dari 

Makkah dengan katanya: 

 َِ َاْلم ْلتح َعحق ب حه محاَُث  َع ْندح َاْلمحْند وب  َوحالدُّعحاء  َكحرحْكعحت حْيه  َب حْعدحه َ( َميحْك ث  َف يه َب غحْي َمَ )َوحالح َ،َوحإ ْنَأحطحااح

بهَقعَتَْيمَحقَ أ ََةَ اعَحلَجحَحعَْفَ َعَحمَحَوَْأحََهَ دَححَْوَحَكَحذلَ ل ََثَحكَحا،َفحإْنَمَحهَحائَ مَحَنَْمَليشربَمَ ِحَمَْوحإْتيانَزَحَاْلوحار د ،

كحع يحادحة َ،َوحإ ْنََالَ إَ تهَوَحادَحعَحإ ََهَ مَ ِحَلَْي َحََحََْااَحطَحَنَْإَ ،َوَحلَ حَْرحََد َ شَحادَوَحزَحَاءَ رَحشَ كَحََرَ فَحلسَ ِبَ َقَحلَ عَحت َحي َحَءَ يَْوفعلَشَح

ق  ه ْمَلحك ن َاْْلحْوجحهحَبحْلَاْلمحْنص وصَح نحازحة َعحلحىَمحاَاق ْتحضحاه َإْطلح ة َج  اْغت فحار َمحاََق حل ْتَوحقحضحاء َدحْين َوحصحلح

                                                           
18 Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Kitab al_majmu‘, Maktabah al-Irsyad, 

Jeddah, hlm. 234-235. 
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ة َالْ نحازحة َأحيَْب قَح َم ْنَسحائَ ْدر َصحلح ن ْهحاَف يمحاَيحْظهحر  َم  َاْْلحغَْ:َأحقحل َِ ْك ن  َي  عحر  ْجَلححار  َإذحاََْح  ِ لحِ محْتهَ َ.رحا

ِْإ ْكرحاه َ،َأحْوََنحْو َإْغمحاء َعحلحىَاْْلحْوجحهَ  َِب  َمحْنَمحكحثح ف  ًياَ،َأحْوَجحاه ًلَِب  لح س   .19وحلحْوَنح

Ertinya: (Dan dia tidak menetap selepasnya, serta selepas perkara-perkara yang 

berkaitan dengannya) seperti menunaikan dua raka‘at selepas tawaf, doa yang 

disunatkan selepas sunat tawaf dua raka‘at, kemudian di Multazam walaupun dia 

memanjangkan doanya dengan yang bukan warid, dan mendatangi zamzam kerana 

minum dari airnya. Jika dia menetap kerana menunaikan sembahyang sunat itu sama 

ada dia mendirikan seorang diri atau bersama jemaah selepasnya dan perkara-perkara 

yang disebutkan tadi dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelayaran seperti 

membeli bekalan dan mengemas barang-barang walaupun lama, tidak dimestikan dia 

mengulang tawaf wada‘nya. Jika tidak (jika dia menetap tanpa hajat atau ada hajat 

yang tidak berkaitan dengan pelayaran) seperti menziarahi orang sakit, walaupun 

sekejap, melunaskan hutang dan sembahyang jenazah sebagaimana yang telah 

diputuskan dalam perkataan mereka. Akan tetapi pendapat yang awjah bahkan 

disebutkan dalam nash bahawa dimaafkan (membuat sesuatu perbuatan) dalam kadar 

mengerjakan sembahyang jenazah, iaitu dalam kadar mengerjakannya seringkas 

mungkin, bagi apa-apa tujuan, dengan syarat dia tidak singgah atau berhenti atas 

tujuan tersebut. Dia mesti mengulang tawaf  wada‘ walaupun lupa atau jahil, berlainan 

bagi sesiapa yang menetap dengan paksaan atau umpama pengsan menurut pendapat 

yang awjah. 

Imam ar-Ramli rahimahullah juga menjelaskan: 

َالَْ َعحق بحه َع ْندح َاْلمحْحب وب  َب ه َم ْنَرحْكعحت حْيه َوحالدُّعحاء  َِ  اَي حت حعحل ق  ه َ( َب حْعدح َميحْك ث  َزحْمِحمحَ)َوحالح َوحإ تْ يحان  ِ م  م ْلتح

َل غحْيَ  َ،َفحإ ْنَمحكحثح َالس اب ق  َم ْسل م  َم ْنَمحائ هحاَل حَبح  َأحْوَحَحَوحالشُّْرب  لس فحر ََححاجحة  َِب  َت حت حعحل ق  َالح اجحة 

َأَح َإْنَاْشت حغحلحَب رحْكعحَتحَْالط وحاف  رحة َوحاْلع يحادحة َوحقحضحاء َالد ْين َف حعحلحْيه َإعحادحت ه َ،َالح الِ  َيح َاْل ر وج ََكح ْوَِب حْسبحاب 

                                                           
19 Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani 

wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, Dar al-Fikr, Beirut, 2014, jil. 4, hlm. 158-159. 

 



14 
 

 
 

َأحْوَأ قَ  رحاء َالِ اد َوحأحْوع يحت ه َوحشحد  َالر ْحل  َكحمَحكحش  هحاَمحعحه ْم ة َفحصحل  َيمحْتَالص لح دحة َالر ْوضحة َ،َقحااح َز َيح اَِف 

َت حْقطحع َالَْ َإذحاََحَْي  عحر  ْجَلححاَالح َأحن َع يحادحةحَاْلمحر يض  ْعت كحاف  َاال  َ:َوحت حقحد محَِف  َاْلم ه م ات  بحْلَي  ْغت حفحر َِف  ءَح وحالح

َسحائ ر َاْْلَح َقحْدر هحاَِف  َِ غَْصحْرف  ْْلحوَْرحا َه نحاَِب  ة َالْ نحازحة َف حيحْجر يَذحل كح اَصحلح َعحلحْيه َ،َوحكحذح َ،َوحقحْدَنحص  لح

ء ْملح َاِْإ   20. َالش اف ع يَُِّف 

Ertinya: (Dan tidak menetap selepasnya, serta selepas) apa-apa yang berkaitan 

dengannya dari sembahyang sunat dua raka‘at tawaf, doa yang dianjurkan selepasnya 

di Multazam, mendatangi zam-zam dan minum airnya kerana terdapat hadits daripada 

Imam Muslim. Jika dia menetap tanpa hajat atau ada hajat tetapi tidak berkaitan 

dengan pelayaran seperti ziarah kawan, melawat orang sakit dan melunaskan hutang 

maka wajib ke atasnya mengulang tawaf wada‘. Tidak mengulang jika dia sibuk dengan 

mengerjakan sembahyang sunat tawaf dua raka‘at atau sibuk dengan persediaan-

persediaan keluar dari Makkah seperti membeli bekalan dan bekasnya, mengemas 

barang-barang atau didirikan sembahyang dan dia bersembahyang bersama mereka 

sebagaimana tambahan dalam kitab ar-Raudhah. Berkata (al-Asnawi) dalam kitab al-

Muhimmat: Terdahulu disebutkan dalam bab i‘ktikaf  bahawasanya melawat orang 

sakit apabila dia tidak singgah untuk melawat tidak memutuskan kelangsungan (iktikaf) 

bahkan dimaafkan untuk membuat apa-apa tujuan dalam kadar melawat orang sakit. 

Begitu juga sembahyang jenazah, bahkan di sini ia lebih utama. Ini ada disebutkan oleh 

Imam as-Syafi‘i dalam kitab al-Imla’. 
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan ulama’ di atas dapat diambil kesimpulan seperti 

berikut: 

 

1.9.1. Perkara Yang Harus Dilakukan Selepas Selesai Tawaf Wada‘ 

Dalam keadaan tertentu, seseorang yang selesai melakukan tawaf wada‘ kadang-kadang 

mendapati dirinya tidak dapat segera keluar daripada kota Makkah kerana mempunyai 

                                                           
20 Syamsuddin Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi 

al-Mashri al-Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 3, hlm.  316. 
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urusan-urusan tertentu yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, sebagaimana yang 

disebutkan oleh fuqaha’, bagi sesiapa yang menangguhkan atau melengahkan seketika 

perjalanannya atau pemergiannya keluar daripada kota Makkah selepas selesai tawaf 

wada‘ kerana keuzuran-keuzuran yang diharuskan syara‘, maka tidak wajib ke atasnya 

untuk mengulang semula tawaf wada‘nya.  Adapun keuzuran-keuzuran yang 

diharuskan syara‘ itu, antaranya ialah: 

 1.  Mengerjakan sembahyang sunat Tawaf dua rakaat dan perkara-perkara 

 yang disunatkan untuk dilakukan setelah sembahyang sunat Tawaf seperti 

 membaca doa di Multazam, pergi ke telaga Zamzam dan minum air Zamzam. 

 2.  Menguruskan keperluan untuk perjalanan (musafir) seperti membeli 

 bekalan, bekas atau perkakas, dan mengemas barang-barang sekalipun urusan 

 ini mengambil masa yang agak panjang. 

3.  Kembali semula ke rumahnya (tempat penginapan) hanya sebentar untuk 

 mengambil barang-barang terutama barang-barang yang perlu dijaga 

keselamatannya (iaitu barang-barang yang tidak diangkat ke dalam kenderaan 

lebih awal bersama barang-barang yang lain) dan selepas itu dia dengan segera 

menaiki kenderaan untuk bertolak.  

 4.  Berkebetulan pada ketika atau setelah dia melakukan tawaf wada‘ 

 sembahyang berjemaah didirikan. Dalam hal ini, jika dia ikut sembahyang 

 berjemaah, maka dia tidak perlu mengulang semula tawafnya.  

 Di samping itu, menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullâh dalam 

 kitabnya Hâsyiyah al-‘Allamah Ibn Hajar al-Haitami ‘ala Syarh al-Idhâh fi 

 Manâsik al-Hajj dan Imam al-Kurdi al-Makki rahimahullâh dalam kitabnya 

 Irsyad az-Zumrah li Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah, sekiranya selepas 

 melakukan tawaf wada‘, seseorang itu masih lagi berada di kota Makkah 

 disebabkan ada keuzuran seperti pengsan, sedang menunggu 

 perkumpulan, tertegah daripada keluar seperti dipaksa untuk terus menetap 

 atau  mendiami Makkah, takut terancam terhadap keselamatan hartanya 

 sekalipun  untuk menghilangkan keuzuran-keuzuran tersebut mengambil 

 masa yang agak  lama, maka orang tersebut tidak diwajibkan mengulang 

 tawaf wada‘nya. 
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 Maka sesiapa yang menghadapi keuzuran-keuzuran yang disebutkan di atas 

 selepas selesai sahaja melakukan tawaf wada‘ sehingga menyebabkan dia 

 terlewat untuk berangkat keluar daripada kota Makkah, dia bolehlah terus 

 sahaja  keluar daripada kota Makkah apabila keuzuran yang dihadapinya itu 

 telah  selesai tanpa mengulang semula tawaf wada‘nya. 

 

1.9.2. Perkara Yang Menyebabkan Tawaf Wada‘ Perlu Diulang  

Jika seseorang yang telah selesai melakukan tawaf wada‘ itu masih lagi terus menetap 

yakni tidak bersegera keluar meninggalkan kota Makkah, maka dalam keadaan tertentu, 

orang tersebut perlu mengulang tawaf wada‘nya sekali lagi sebelum dia keluar 

meninggalkan kota Makkah. Adapun perkara-perkara yang menyebabkan tawaf wada‘ 

tersebut perlu diulang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama asy-Syafi’iyyah 

dalam kitab-kitab muktabar mereka, antaranya ialah:  

 1. Dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Makkah dengan tiada 

 keuzuran atau tidak ada keperluan atau hajat. 

 2. Dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Makkah kerana lupa atau 

 jahil tentang hukum tawaf wada‘. 

 3. Dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Makkah kerana ada hajat 

 atau sebab, akan tetapi hajat atau sebabnya itu tiada kaitan dengan pelayaran 

 atau perjalanan yang bakal ditempuhinya, umpamanya kerana pergi membeli-

 belah, menziarahi kawan, melawat orang sakit, membayar atau menyelesaikan 

 hutang.  

Maka kesemua perkara yang disebutkan di atas tidak dianggap sebagai hajat atau 

keuzuran yang berkaitan dengan pelayaran. Oleh yang demikian, hendaklah dia 

mengulang semula tawaf wada‘nya sebelum dia hendak keluar meninggalkan kota 

Makkah.21 

 

 

                                                           
21 Fatwa Mufti Kerajaan siri 14/2017. 



17 
 

 
 

1.10 Bagaimana kedudukan perkara berikut: 

1.10.1 Lepas tawaf wada‘ jemaah balik hotel dan mengerjakan sembahyang 

fardhu dan berehat-rehat di biliknya sebelum berkumpul di lobi. 

Jawapan: 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahawa tawaf wada‘ dikerjakan selepas selesai 

semua urusan. Selepas mengerjakan tawaf wada‘, hendaklah terus keluar Makkah 

kecuali perkara-perkara yang disebutkan di atas dan perkara-perkara yang berkaitan 

dengan keluar dari Makkah atau urusan pelayaran. Dalam perkara mengerjakan 

sembahyang selepas tawaf wada‘, Imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan: 

هحاَمحعحه ْمََ ة َفحصحل  ََوحلحْوَأ ق يمحْتَالص لح َعحلحْيه َعحلحْيه َالشَ َنحصَ ي ع ْدَالط وحافح َوحات  فحقح ء  ْملح َاِْإ  َِف  اف ع يُّ

أحْعلحمَ  َوحاحَّلل َ  22َاْْلحْصححاب 
Ertinya: Sekiranya didirikan sembahyang maka dia sembahyang bersama mereka, dia 

tidak dikehendaki untuk mengulangi tawaf, disebutkan nash ini oleh Imam asy-Syafi‘i 

dalam kitab al-Imla’ dan telah disepakati oleh al-Ashhab. 

Menurut penjelasan Imam an-Nawawi rahimahullah di atas, jika bertepatan selepas 

melakukan tawaf wada‘ masuk waktu sembahyang fardhu maka boleh dilakukan 

bersama jemaah lain dan tidak dikehendaki untuk mengulangi tawaf wada‘.  

Adapun berehat-rehat di bilik hotel sebelum berkumpul di lobi bukanlah perkara yang 

dianggap hajat atau keuzuran yang berkaitan dengan urusan pelayaran. Perbuatan 

berehat-rehat bertentangan dengan suruhan bersegera keluar dari Makkah selepas 

melakukan tawaf wada‘. Jika dia melakukan yang demikian, maka dia dikehendaki 

mengulang tawaf wada‘. 

 

 

                                                           
22 Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-Majmu‘, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, 

t.th, Jil. 8, hlm. 235. 
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1.10.2 Lepas tawaf wada‘ jemaah terus berkumpul menunggu di lobi hotel berehat 

di kerusi lalu tertidur. 

Jawapan: 

Pada dasarnya kita disuruh meninggalkan Makkah sejurus selepas mengerjakan tawaf 

wada‘. Pada kebiasaannya jemaah disuruh menunggu di lobi sama ada menunggu 

kenderaan atau selesai urusan-urusan pelayaran. Jika ketika menunggu di lobi itu dia 

duduk di kerusi lalu tidak dapat menahan diri daripada tertidur maka tidak dimestikan 

ke atasnya mengulang tawaf wada‘. 

 

1.10.3  Selepas tawaf wada‘ jemaah berselfie atau meminta pertolongan orang lain 

untuk mengambil gambar atau membantu mengambil gambar di dalam Masjidil 

Haram. 

Jawapan: 

Para ulama’ telah menggariskan perkara-perkara yang sunat dilakukan selepas 

mengerjakan tawaf wada‘ dan yang berkaitan dengannya, seperti menunaikan 

sembahyang sunat tawaf dua raka‘at, berdoa di Multazam, pergi ke telaga untuk 

meminum air zam-zam.  

Dalam permasalahan mengambil gambar selepas melakukan tawaf wada‘, hendaklah 

dilihat keadaan seseorang itu dengan jelas dan teliti.  

Apabila dirujuk kepada perkara-perkara yang diharuskan selepas selesai melakukan 

tawaf wada‘, perbuatan mengambil gambar tidak termasuk dalam keuzuran-keuzuran 

yang dibenarkan oleh syara‘.  Oleh itu, dapatlah disimpulkan seperti berikut: 

(i) Jika seseorang itu mengambil gambar sehingga menyebabkan 

perbuatannya itu melengahkan pemergiannya keluar daripada Kota 

Makkah seperti seseorang yang mencari-cari tempat untuk bergambar di 

sekitar Masjid al-Haram sehingga perbuatannya bergambar itu 

menyebabkan dia tertahan seketika daripada keluar untuk menuju ke 

tempat penginapan bagi urusan perjalanan balik, maka wajib ke atasnya 
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mengulang semula tawaf wada‘nya sebelum dia keluar meninggalkan 

kota Makkah.  

Jika dia keluar tanpa mengulang semula tawaf wada‘nya, maka hukumnya adalah 

berdosa dan wajib dia pulang semula ke Makkah jika perjalanannya belum sampai jarak 

qasar sembahyang untuk melakukan tawaf wada‘nya.  Namun, jika perjalanannya itu 

telah mencapai jarak qasar sembahyang, dia tidak wajib pulang semula ke Makkah akan 

tetapi dia diwajibkan membayar dam tertîb wa taqdîr seperti yang diterangkan di atas. 

(ii) Jika seseorang itu mengambil gambar ketika sedang berhimpun di lobi 

hotel bagi menunggu-nunggu ketibaan kenderaan yang membawanya 

keluar daripada Kota Makkah atau  sudah berada di dalam bas dan 

sedang menanti jemaah-jemaah lain masuk ke dalam bas untuk bertolak 

keluar daripada Kota Makkah atau ketika berada di dalam bas yang 

sedang bergerak keluar meninggalkan kota Makkah, maka dalam hal-hal 

yang tersebut, dia tidak perlu mengulang semula tawaf wada‘nya kerana 

perbuatan sedemikian tidak dianggap melengahkan masa keluar 

daripada Kota Makkah.23 

 

1.10.4 Selepas tawaf wada‘ jemaah menunaikan sembahyang sunat selain 

sembahyang sunat tawaf. 

Jawapan: 

Sembahyang sunat tawaf dua raka‘at disunatkan mengerjakan selepas tawaf wada‘ dan 

jika dilakukan tidak dikehendaki untuk mengulang tawaf wada‘. Selain sembahyang 

sunat tawaf dua raka‘at, para ulama’ juga menyebutkan bahawa tidak dimestikan 

mengulang tawaf wada‘ jika menyertai sembahyang yang kebetulan didirikan 

berjemaah setelah selesai tawaf wada‘ seperti sembahyang jenazah.  

Manakala sembahyang sunat-sunat yang lain selain yang disebutkan oleh ulama’ yang 

dilakukan selepas melaksanakan tawaf wada‘ maka adalah lebih sesuai memperbanyak 

melakukannya sebelum pelaksanaan tawaf wada‘. 

                                                           
23 Fatwa Mufti Kerajaan siri 14/2017 
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2. Sujud Tilawah 

2.1 Pengertian Sujud Tilawah 

Sujud tilawah ialah sujud kerana membaca atau mendengar ayat al-Qur‘an yang 

disunatkan padanya sujud. Ayat-ayat al-Quran yang disunatkan sujud tilawah itu 

dinamakan ayat-ayat sajdah. 

Ini bermakna sujud tilawah itu merupakan di antara adab-adab ketika membaca al-

Qur‘an. 

 

2.2 Hukum Sujud Tilawah 

Sujud tilawah adalah sunat menurut pendapat jumhur ulama.  Manakala Imam Abu 

Hanifah (Imam mazhab Hanafi) berkata bahawa sujud tilawah itu wajib sama ada ke 

atas pendengar atau pembaca. 

Hukum sunat ini bersandarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Syaikhain (Al-Bukhari 

dan Muslim) daripada Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma katanya: 

ٌةَف حيحْسج د َوحنحْسج د َمَح س ورحًةَفيهاَسحْجدح الق ْرأنحَف حي حْقرحأَ  َكانحَي حْقرحأَ  َماَأن هَصل ىَص ِهَعليهَوسلم عحه َحَت 
ًعاَلكان ت هَ ََي دَبعض ناَموض  ب ْهح  .جح

Maksudnya: Bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah membaca al-

Qur’an, lalu Baginda membaca satu surah yang di dalamnya ada ayat ‘sajdah’, maka 

Baginda pun bersujud lalu kami pun sujud bersama-sama Baginda sehingga sesetengah 

daripada kami tidak mendapati tempat untuk meletakkan dahinya. 

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu tentang  

fadhilat melakukan sujud tilawah, Baginda bersabda: 

َاْبن َآدمَِبلسُّجود َالش يطانَيبكى.َيقواَ:َيَوحيْ لحه !َأ م رح ِاح  إذاَقرأَاْبن َآدمَالس جدةحَفسجدَاعت

َالن ارَ فسجدَفلهَالنة ,َ ىح
َفل  َِبلسُّجودَفأحب حْيت  َ.وأ م ْرت 

 )رواهَابنَماجه(
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Maksudnya:  Apabila anak Adam itu membaca ayat al-Quran yang menuntut untuk 

sujud, syaitan akan mengasingkan dirinya lalu menangis dan berkata:” “Celakalah! 

Anak Adam telah diperintahkan untuk sujud  ia pun sujud, maka baginya balasan 

syurga, dan aku diperintahkan untuk sujud maka aku enggan, maka balasan bagiku 

adalah neraka.  

(Hadits riwayat Ibnu Majah) 

 

2.3 Ayat-Ayat Sajdah Di Dalam Al-Quran 

Ayat-ayat yang disunatkan sujud setelah membacanya, menurut mazhab Asy-Syaf‘ie, 

adalah seperti berikut: 

1. Ayat ke 206 dari surah Al -A’raf. 

2. Ayat ke 15 dari surah Al- Ra’d. 

3. Ayat ke 50 dari surah Al- Nahl. 

4. Ayat ke 109 dari surah Al- Isra’. 

5. Ayat ke 58 dari surah Maryam. 

6. Ayat ke 17 dari surah Al- Haj. 

7. Ayat ke 77 dari surah Al- Haj. 

8. Ayat ke 60 dari surah Al -Furqan.  

9. Ayat ke 25 hingga 26 dari surah Al- Naml. 

10.Ayat ke 15 dari surah Al -Sajdah. 

11.Ayat ke 38 dari surah Fusshilat. 

12.Ayat ke 62 dari surah Al- Najm. 

13.Ayat pertama dari surah  Al- Insyiqaq. 

14.Ayat ke 21 dari surah Al -Insyiqaq. 

15.Ayat ke 19 dari Al- ‘Alaq 
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Untuk mengenali ayat-ayat sajdah itu pada kebiasaannya, di dalam mushhaf  ditanda 

dengan garis dan di penghujung ayat itu ditanda dengan tanda yang berbentuk seakan-

akan dom masjid sementara itu di bidainya tertulis perkataan (سجدة). 

Adapun hikmah pengkhususan sujud pada tempat-tempat atau ayat-ayat yang tersebut 

di atas kerana ayat-ayat tersebut adalah merupakan pujian bagi mereka yang bersujud 

dan celaan bagi yang tidak bersujud sama ada secara terang-terangan ataupun secara 

isyarat sebagaimana yang dinaqalkan oleh Imam Al-Qalyubiy rahimahullah perkataan 

Ibnu Hajar rahimahullah.24 

 

2.4 Bila Waktu Sunat Sujud Tilawah Itu Dilakukan? 

Sujud tilawah itu sunat dilakukan apabila  ayat sajdah itu dibaca di luar sembahyang 

bukan pada waktu-waktu yang makruh menunaikan sembahyang  sama ada ia bertujuan 

untuk melakukan sujud atau tidak. 

Begitu juga sunat melakukan sujud tilawah ketika dalam sembahyang jika dibacakan 

ayat sajdah tersebut.  Tetapi tidak disunatkan melakukan sujud tilawah jika membaca 

ayat sajdah itu semata-mata bertujuan (qasad) untuk melakukan sujud, kecuali jika ia 

membacanya pada sembahyang fardhu Subuh pada hari Jumaat adalah sunat ia 

melakukan sujud tilawah sekalipun ia bertujuan membacanya untuk sujud. 

Berdasarkan keterangan di atas tidak sunat melakukan sujud pada waktu makruh 

menunaikan sembahyang sekalipun ayat sajdah dibaca di luar sembahyang begitu juga 

ketika dalam sembahyang dengan tujuan membaca ayat sajdah itu untuk melakukan 

sujud. Bahkan jika dibaca  dalam sembahyang dengan qasad sujud tilawah lalu dia 

bersujud maka batal sembahyangnya itu.  

 

2.5 Syarat-Syarat Sujud Tilawah 

Hukum sujud tilawah itu sama seperti hukum sembahyang sunat dari segi syarat-syarat 

sahnya sujud itu, syarat-syarat itu adalah  seperti berikut: 

                                                           
24 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Hasyiyatan Qalyubi-‘Umairah, Dar al-Fikr, Beirut, 

1419-1998, Jil. 1, hlm. 235. 
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 (i) Suci daripada hadats (kecil atau besar) dan juga bersih daripada  najis 

 sama ada pada tubuh badan, pakaian dan juga tempat.  

 (ii) Orang yang hendak melakukan sujud tilawah itu juga di kehendaki 

 dalam  keadaan menutup aurat.   

 (iii) Untuk melakukannya hendaklah menghadap kiblat.   

 (iv) Hendaklah masuk waktunya  ketika melakukan sujud itu. Adapun 

 masuknya waktu sujud itu ialah sebaik sahaja selesai membaca atau 

 mendengar keseluruhan ayat sajdah.  Jika sekiranya ia bersujud sebelum lagi 

 habis ayat itu di bacanya  atau didengarnya maka sujud tilawah itu tidak sah 

 dan tidak memadai.25 

 

2.6 Sujud Tilawah Di Dalam Sembahyang 

Cara untuk melaksanakan sujud tilawah itu ada dua keadaan iaitu ketika dalam keadaan 

bersembahyang dan di luar sembahyang. 

Sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sembahyang, bahkan hukumnya adalah sunat, 

sama ada sembahyang itu dilakukan secara persendirian atau berjemaah.  Kedudukan 

makmum pula untuk melakukan sujud tilawah itu, bergantung kepada imam. Jika imam 

bersujud kerana ayat sajdah iaitu ayat yang menuntut sujud, maka wajib ke atas 

makmum mengikuti perbuatan imam dengan melakukan sujud itu kerana jika tidak, 

maka batal sembahyangnya.  

Sebaliknya jika imam tidak melakukannya maka makmum adalah tidak dikehendaki 

untuk melakukan sujud. Jika dilakukannya juga, maka sembahyangnya menjadi batal.  

Akan tetapi harus dan sunat hukumnya  bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas 

selesai memberi salam  dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. 

Jika sekiranya makmum tidak mengetahui bahawa imam telah melakukan sujud tilawah 

sehinggalah imam mengangkat kepalanya daripada sujud, maka tidaklah batal 

                                                           
25 Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-Majmu‘, Dar al-Fikr, Beirut, 2000, Jil. 

4, hlm. 65-66. 
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sembahyang makmum itu. Dia dimaafkan kerana tertinggalnya daripada perbuatan 

imamnya itu dan juga tidak dikehendaki melakukan sujud. 26 

 

2.7 Sujud Tilawah Di Luar Sembahyang 

Sepertimana yang telah dijelaskan bahawa sujud tilawah itu sunat juga dilakukan di luar 

sembahyang iaitu setelah selesai menghabiskan bacaan ayat sajdah atau mendengarnya, 

jika hendak melakukan sujud tilawah hendaklah berniat sujud tilawah kemudian 

bertakbir iftitah seperti takbiratul ihram  dalam sembahyang. 

Niat sujud tilawah ini adalah wajib bersandarkan kepada hadis Baginda Shallallahu 

‘alaihi wasallam : 

لن  يحاتَ  َِب   إ َّن حاَاْلحْعمحاا 

Maksudnya: Sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah dengan niat 

Begitu juga dengan takbir iftitah hukumnya adalah wajib kerana ia adalah merupakan 

syarat sujud tilawah itu menurut pendapat al-ashah.  

Di samping berniat di dalam hati ia juga disunatkan melafazkan niatnya itu, seperti: 

تعالن حوحْيتَس ج ودحَالت  لوحة َهللَ  

Ertinya:Sahaja aku melakukan sujud tilawah kerana Allah Ta‘ala 

Kemudian bertakbir sekali lagi untuk melakukan sujud tanpa mengangkat tangannya.  

Apabila hendak bangun dari sujud adalah disunatkan ketika mengangkat kepalanya 

dengan bertakbir. 

Adalah disunatkan menurut pendapat al- shahih memanjangkan bacaan takbir yang 

kedua ketika hendak sujud sehingga ia meletakkan dahinya ke tempat sujud, dan juga 

bagi takbir yang ke tiga ketika bangkit dari sujud sehingga duduk semula.27 

                                                           
26 Syamsuddin Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi 

al-Mashri al-Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 2, hlm.  100. 
27 Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Kitab al-Majmu‘, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, 

t.th, Jil. 3, hlm. 561. 
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Setelah ia bangun dari sujud maka disudahi dengan salam iaitu dalam keadaan dia 

duduk tanpa bertasyahhud.  Salam menurut pendapat al-azhar  adalah wajib kerana ia 

merupakan syarat sebagaimana di dalam kitab Syarah Al-Minhaj. 

Kesimpulannya perkara yang dituntut dan juga merupakan rukun sujud tilawah  bagi 

orang yang melakukannya bukan di dalam sembahyang ialah niat sujud, takbir seperti 

yang dilakukan ketika hendak mengangkat takbir untuk menunaikan sembahyang, sujud 

dan juga salam . 

Perlu diingat bahawa untuk melakukan sujud tilawah di luar sembahyang ini tidak 

disunatkan bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) kemudian melaksanakan sujud, 

bahkan memadailah hanya dalam keadaan duduk.  Sementara itu jika dia dalam keadaan 

berdiri maka dilakukan  takbiratul ihram dalam keadaan berdirinya itu kemudian 

membaca takbir dan sujud.28 

 

2.8 Bacaan Atau Zikir Ketika Sujud Tilawah 

Adalah sunat hukumnya membaca zikir ketika di dalam sujud tilawah.  Di antara zikir 

yang digalakkan itu ialah: 

َ حْول ه َوحق  و تَ سحجحدحَوحْجه ىَل ل ذ ىَخحلحقحه َوحصحو رحه َوحشحق   ه َفتبار َص ِهَأحسن َالالقنيَسحْعحه َوحبحصحرحه ََب 

Ertinya: Telah sujud wajahku kepada (Allah,Zat) yang Menciptakannya, yang 

Membentuknya dan yang Membuka pendengarannya serta penglihatannya dengan 

daya dan kekuatanNya maka Maha berkat (serta maha tinggilah kelebihan) Allah 

sebaik-baik Pencipta. 

Dan zikir yang lain sebagaimana yang di sebut dalam hadits Baginda shallallahu ‘alaihi 

wasallam: 

                                                           
28 Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, At-Tibyan Fi Adab Hamlah al-Qur’an, Dar as-

Salam, Mesir, 1429-2008, hlm. 240-241. 
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ب حْلها َواق ْ َباَو ْزرًا َواْجعلهاَذخرًاَوضحْعَعّن   َأجرًا َاْكت ْبَلَباَعْندح ح َكماَقبلت اللهم  هاَم ْنَمّن

 عبد َداود

 (رواهَالرتمذى)

Maksudnya : Ya Allah tuliskan bagi ku dengan sujud ini pahala dan jadikanlah sujud 

ini berharga di sisiMu, hindarkanlah daripadaku dosa dengannya dan terimalah ia 

daripadaku sepertimana Engkau menerima sujud hambaMu Daud. 

(Hadits riwayat al-Tirmidzi) 

Sementara itu Al-Ustaz Ismail Al-Dharir di dalam tafsirnya menaqalkan bahawa Imam 

Asy-Syafi‘ie memilih untuk diucapkan di dalam sujud tersebut : 

َكحانَوعد َرحب  ناَلحمحْفع والًَ  س ْبحانحَرحب  ناَإْن

Ertinya: Maha suci tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami tetap terlaksana. 

Walau bagaimanapun adalah harus dibawakan zikir yang biasa digunakan di dalam 

sujud sembahyang. 

Menurut Imam Al-Qalyubiy bahawa sujud tilawah itu boleh diganti dengan zikir berikut 

bagi orang yang tidak melakukan sujud walaupun ia suci dari hadas (dalam keadaan 

berwudhu) seperti ucapan: 

احْكَبحَ ص ِهَوص ِهَ  إ لحهحَإالَ   س ْبحانحَص ِهَوالحْمد هللَوالَح

Ertinya:Maha suci Allah dan segala puji-pujian bagiNya, tiada tuhan yang berhak 

disembah melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar. 

Dibaca zikir tersebut sebanyak empat kali kerana ia boleh menggantikan tempat 

tahiyatul masjid.29 

 

                                                           
29 Al-ustadz ad-Duktur Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Dar al-Fikr, 1418-1997, Jil. 

2, hlm. 1136. 
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3. Bacaan Doa Qunut 

3.1 Hukum Doa Qunut Dalam Sembahyang 

Qunut adalah salah satu daripada sunat-sunat ab‘adh dalam sembahyang yang 

tuntutannya termasuk dalam kategori sunnah mu‘akkadah (yang sangat dituntut). Jika 

tertinggal atau senghaja ditinggalkan qunut ini, sungguhpun ia tidak membatalkan 

sembahyang, akan tetapi ia merupakan suatu kekurangan dan kerugian. Dari itu, bagi 

menambal kekurangan tersebut, disunatkan bagi orang yang tertinggal atau senghaja 

meninggalkan qunut untuk mengerjakan sujud sahwi bagi menambal kekurangan 

tersebut. 

Jika dia syak atau ragu-ragu sama ada dia telah mengerjakan qunut atau tidak, maka 

dalam hal ini dia disunatkan untuk mengerjakan sujud sahwi kerana pada dasarnya dia 

dikirakan belum mengerjakannya. 

Walau bagaimanapun, hanya qunut sembahyang fardhu Subuh serta qunut sembahyang 

sunat Witir pada separuh kedua bulan Ramadhan sahaja yang jika tertinggal ataupun 

ditinggalkan maka disyariatkan sujud sahwi. Adapun bagi qunut nazilah pula, jika ia 

tertinggal atau ditinggalkan, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. 

Bagi orang yang tidak pandai membaca qunut pula, disunatkan ke atasnya untuk berdiri 

dalam kadar bacaan qunut. Sekiranya dia  meninggalkan pensyariatan berdiri dalam 

kadar bacaan qunut ini, sama ada kerana tertinggal ataupun disenghajakan, maka 

disunatkan juga sujud sahwi ke atasnya.30 

 

3.2 Kedudukan Makmum Apabila Imam Tertinggal Atau Meninggalkan 

Qunut 

Apabila seorang imam meninggalkan qunut sama ada kerana sengaja ataupun tidak, 

maka makmum hendaklah mengikut imamnya meninggalkan qunut itu. Bagaimanapun, 

harus bagi makmum untuk mengerjakan qunut yang ditinggalkan oleh imamnya itu 

                                                           
30 Irsyad Hukum, Jabatan Mufti Kerajaan, 02/2013. 
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secara bersendirian dengan syarat dia masih sempat mengerjakan sujud yang pertama 

bersama-sama imam.31 

Jika makmum tersebut khuatir dia tidak akan sempat mengerjakan sujud yang pertama 

bersama-sama imam sekiranya dia mengerjakan qunut yang ditinggalkan oleh imamnya 

itu, maka dalam hal ini makmum itu tidak diharuskan untuk mengerjakan qunut 

tersebut.32 Jika dikerjakannya juga, maka sembahyang makmum itu belum dikira batal 

kecuali setelah dia ketinggalan dua rukun fi‘li daripada imam, iaitu dengan turunnya 

imam untuk mengerjakan sujud yang kedua sedangkan makmum masih mengerjakan 

qunut.33 

 

3.3 Makmum Bermazhab Syafi‘e Mengerjakan Sembahyang Subuh 

Berimamkan Imam Bermazhab Hanafi Atau Hanbali 

Persoalannya, dalam sembahyang berjemaah jika imam tidak membaca doa qunut sama 

ada dia terlupa atau sengaja meninggalkannya atau doa qunut sememangnya tidak 

disyariatkan menurut mazhab tertentu seperti mazhab Hanafi dan Hanbali sebagaimana 

yang biasa dialami apabila menunaikan sembahyang fardhu Subuh berjemaah di 

Masjidil Haram, Makkah, maka dalam hal yang sedemikian, apakah yang perlu 

dilakukan oleh ma’mum yang berimam dengan imam tersebut? 

Dalam hal ini, Imam Ibn Hajar al-Haitami rahimahullah berkata:     

                                                           
31 Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani 

wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, Dar al-Fikr, Beirut, 2014, jil. 2, hlm. 186, Syamsuddin 

Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-

Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 2, hlm.  75-76, Al-‘Allamah Abi 

Bakr ‘Utsman bin Muhammad Syaththa ad-Dimyathi al-Bakri, Hasyiyah I‘anah ath-Thalibin, Al-

Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir, t.th., jil. 1, hlm. 435. 
32 Syamsuddin Muhammad bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi 

al-Mashri al-Anshari, Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 2. hlm.75.     
33 Asy-Syaikh ‘Abd al-Hamid asy-Syarwani, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani wa asy-

Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, Dar al-Fikr, Beirut, 2014, jil. 2, hlm. 367, Syamsuddin Muhammad 

bin abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Manufi al-Mashri al-Anshari, 

Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th. jil. 2, hlm. 75.  
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َالسَ  حَب ه َوحي حْلححقحه َِف  نحه َأحْنَيحِْت  َوحأحْمكح َالصُّْبح  َِف  ي  
حنحف  ََب  َاق ْتحدحىَشحاف ع يٌّ َف حعحلحَوحإ الَ وحلحو  ة َْاْل ولح ْجدح

َإمحام ه . َاْلم ْعتحمحد َب حْعدحَسحلحم  ن ْق وا  َيحْسج د َل لس ْهو َعحلحىَاْلمح ،َوحعحلحىَك ل    34فحلَح

Ertinya: “Jika seorang yang bermazhab Syafi‘i mengikut (berimamkan) seorang yang 

bermazhab Hanafi di dalam sembahyang Subuh (sedang dia tidak membaca doa qunut 

kerana di dalam mazhab Hanafi tidak disunatkan membaca doa qunut). (Jika) dia 

(makmum Syafi‘i) dapat membaca doa qunut dan sempat mendapati imam pada sujud 

pertama, (maka sunat) dia melakukan (perkara tersebut). Jika dia tidak dapat 

melakukannya, maka tidak (disunatkan dia melakukannya dan batal sembahyangnya 

jika dia tertinggal dua rukun sembahyang yang panjang). (Walau bagaimanapun) 

dalam semua hal (tersebut), dia (disunatkan) bersujud sahwi menurut qaul muktamad 

selepas salam imamnya.” 

Berdasarkan nash yang disebutkan di atas, jika imam tidak membaca doa qunut di 

dalam sembahyang Subuh, ma’mum disunatkan membaca doa qunut jika dia sempat 

melakukan sujud bersama-sama dengan imam pada sujud yang pertama. Jika dia tidak 

sempat berbuat demikian (membaca qunut dan sujud bersama-sama imam pada sujud 

yang pertama), maka hendaklah dia mengikut apa yang dilakukan oleh imam. 

Kemudian selepas itu, sama ada dia sempat membaca qunut ataupun tidak, disunatkan 

lagi baginya untuk melakukan sujud sahwi kerana terdapat kekurangan di dalam 

sembahyang imamnya. 

Sujud sahwi tersebut, dilakukan selepas imam memberi salam, sebelum ma’mum 

sendiri memberi salam, sebagaimana yang diterangkan oleh Syeikh Abdul Hamid asy-

Syarwani rahimahullah katanya:  

                                                           
34 Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani 

wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, Dar al-Fikr, Beirut, 2014, jil. 2, hlm. 186-187. 
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َإ محام ه َسحوحاٌءَأحتحىَاْلمَح َالسُّج ود َق  ب حْيلحَسحلحم ه َوحب حْعدحَسحلحم  َل لش اف ع ي   َأَْف حي سحنُّ َيحْت  َأحْوََْح ْلق ن وت  م وم َِب 

ه . ب ه ، َن حْفس  ل ت حْر   َالَح َإ محام ه َاْلق ن وتح  35ْلحن َس ج ودحه َل ت حْر  

Ertinya: “Disunatkan (ketika sembahyang Subuh) bagi ma’mum yang bermazhab 

Syafi‘e melakukan sujud sahwi sebelum dia memberi salam setelah imamnya (yang 

bermazhab Hanafi atau Hanbali) memberi salam, sama ada ma’mum itu telah 

membaca qunut ataupun tidak, kerana sujudnya (ma’mum itu) adalah disebabkan 

imamnya meninggalkan qunut bukannya kerana dia sendiri yang meninggalkannya.” 

Menurut nash yang disebutkan di atas, apabila seseorang itu menjadi ma’mum di 

belakang imam yang bermazhab Hanafi atau Hanbali semasa sembahyang Subuh, maka 

sunat bagi ma’mum itu melakukan sujud sahwi sebelum dia memberi salam setelah 

imam itu selesai memberi salam, sama ada ma’mum itu membaca qunut ketika i’tidal 

ataupun tidak membacanya, kerana sujud sahwi yang dilakukannya itu adalah 

disebabkan imam tersebut tidak membaca qunut. 

Menurut ulama, untuk mendapatkan pahala bacaan doa qunut memadai dengan doa dan 

pujian, seperti: 

يم . َرحح  ََيح ،َوحاْرَححِْن  َغحف ور  ََيح  احلل ه م َاْغف ْرِل 

Ertinya: “Ya Allah, ampunkanlah aku, Wahai Tuhan Yang Maha Pengampun, dan 

rahmatilah aku wahai Tuhan Yang Maha Mengasihani.” 

Jelasnya, mengikut nash-nash ulama yang telah disebutkan, jika seseorang yang 

bermazhab Syafi‘i mengikut imam yang bermazhab Hanafi atau Hanbali yang menurut 

pendapat mereka bahawa bacaan qunut tidak disyariatkan ketika mengerjakan 

sembahyang Subuh, sebagaimana yang berlaku di Kota Makkah, makmum yang 

bermazhab Syafi‘i  disunatkan untuk membaca doa qunut jika dia sempat melakukan 

sujud bersama imam pada sujud yang pertama. Jika dia tidak sempat berbuat demikian 

(membaca qunut dan sujud bersama-sama dengan imam pada sujud yang pertama), 

                                                           
35 Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajr al-Haitami, Hawasyi asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani 

wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, Dar al-Fikr, Beirut, 2014, jil. 2, hlm. 214. Hawasyi 

AsSYarwani wa Ibn Qasim: 2/197. 
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maka hendaklah dia mengikut apa yang dilakukan oleh imam. Kemudian selepas itu, 

disunatkan lagi baginya untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia memberi salam 

selepas imam tersebut memberi salam, kerana sujud sahwi itu adalah disebabkan imam 

tersebut tidak membaca qunut. 

Apa yang perlu diambil perhatian ialah jika makmum itu memilih untuk membaca 

qunut, maka hendaklah dia memastikan supaya tidak akan tertinggal dua rukun fi‘li 

daripada imamnya ketika membaca qunut itu kerana jika tertinggal dua rukun fi‘li itu 

tanpa ada keuzuran, maka batallah sembahyang ma’mum tersebut. 

 

لص وحابَ  أحْعلحم َِب  ص ِهَ   وح

 

َ

 

 


