39524 - Hukum Umroh
Pertanyaan
Apakah hukum umroh itu wajib atau sunnah?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Adalah merupakan ijma’ para ulama tentang disyari’atkannya umroh, dan memiliki keutamaan
yang besar. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya.
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa hukum umroh adalah sunnah, pendapat ini juga
didukung oleh Syeikh Islam Ibnu Taimiyah –rahimahullah-.
Dalil mereka adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 931, dari Jabir bahwa
Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- ditanya tentang umroh, apakah hukumnya wajib?, beliau
menjawab: “Tidak, akan tetapi jika kalian melaksanakan umroh akan lebih afdol”.
Namun ternyata hadits ini dha’if menurut Imam Syaﬁ’I, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hajar, Nawawi dan al
Bani dalam Dha’if Tirmidzi, dan beberapa Imam yang lain.
Imam Syaﬁ’i –rahimahullah- berkata: “Hadits tersebut dha’if, tidak bisa dijadikan dalil. Tidak ada
satu pun riwayat yang mengatakan bahwa umroh itu hukumnya sunnah”.
Ibnu Abdil Bar berkata: “Hadits di atas diriwayatkan melalui beberapa sanad yang tidak shahih,
dan tidak bisa dijadikan dalil”.
Imam Nawawi dalam “Majmu’ (7/6)” berkata: “Para ulama hadits sepakat bahwa hadits di atas
adalah dha’if”.
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Adapun yang menjadikan hadits di atas adalah dha’if adalah bahwa Jabir –radhiyallahu ‘anhuberpendapat bahwa umroh itu wajib.
Sedangkan Imam Syaﬁ’i dan Ahmad berpendapat bahwa umroh adalah wajib, pendapat ini juga
dikuatkan oleh Imam Bukhori –rahimahumullah-.
Mereka memiliki beberapa dalil dibawah ini:
1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2901):
 ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﻓ. ُةﺮﻤاﻟْﻌ وﺞ اﻟْﺤﻴﻪ ﻓﺘَﺎل ﻻ ﻗﺎد ﺟِﻬﻬِﻦﻠَﻴ ﻋ، ﻢ ﻧَﻌ: ؟ ﻗَﺎلﺎد ﺟِﻬﺎءﺴّ اﻟﻨَﻠ ﻋﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ ﻗُﻠْﺖ: ﺸَﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖﺎﺋ ﻋﻦﻋ
 ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.  ﺷﺮط اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ اﻫـ إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠ: (7/4) " "اﻟﻤﺠﻤﻮع.
Dari ‘Aisyah –radhiyallahu ‘anha- berkata: Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?,
beliau menjawab: “Ya, mereka juga wajib berjihad, namun tanpa peperangan, yaitu: haji dan
umroh”. (Imam Nawawi berkata dalam “al Majmu” (4/7): sanadnya shahih sesuai dengan syarat
Imam Bukhori dan Muslim. Dishahihkan oleh al Bani dalam “Shahih Ibnu Majah”)
Dasar pengambilan dalil ini adalah sabda Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- “”ﻋﻠﻴﻬﻦ, di
dalam bahasa Arab kata: “ ”ﻋﻠberarti wajib.
2. Hadits Jibril yang sudah tidak asing lagi, ketika dia bertanya kepada Rasulullah –shallallahu
‘alaihi wa sallam- tentang Islam, Iman, hari kiamat dan tanda-tandanya. Ibnu Khuzaimah dan Daru
Quthni meriwayatkan dari Umar bin Khattab –radhiyallahu ‘anhu- ada tambahan penyebutan haji
dan umroh dengan redaksi sebagai berikut:
(  وﺗﻐﺘﺴﻞ ﻣﻦ،  وﺗﺤﺞ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﻌﺘﻤﺮ،  اﻟﺰﻛﺎة وﺗﺆﺗ،  وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، ﻪﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﻟاﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟ
 ﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺤﻴﺢ:  وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن ( ﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﻨ،  وﺗﺘﻢ اﻟﻮﺿﻮء،  اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ.
“Islam adalah anda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan
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umroh, mandi besar ketika junub, menyempurnakan wudhu’ dan berpuasa Ramadhan”. (Daru
Quthni berkata: sanad hadits ini shahih)
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1799) dan an Nasa’i (2719)
ﺞ اﻟْﺤﺪْتﺟ وّﻧا و، ﺖﻠَﻤﺳ اّﻧ ا، ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻴﺮﻣﺎ ا ﻳ:  ﻓَﻘُﻠْﺖ، ﺮﻤ ﻋﺖﺗَﻴ ﻓَﺎ. . . ﺎﻴاﻧﺮﺎ ﻧَﺼاﺑِﻴﺮﻋ اﻨْﺖﺪٍ ﻗﺎل ﻛﺒﻌﻦ ﻣ ﺑﺒ اﻟﺼﻦﻋ
ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠِﻚَ ﺻ ﻧَﺒِﻴﻨﱠﺔﺴ ﻟﺪِﻳﺖ ﻫ: ﺮﻤ ﻋ ﻓَﻘَﺎل، ﺎ ﺑِﻬِﻤﻠَﻠْﺖﻫ ﻓَﺎَﻠ ﻋﻦﻴﺘُﻮ ﺑةَ ﻣﺮﻤاﻟْﻌ و.
Dari Shubay bin Ma’bad berkata: Saya dahulu seorng Arab badui beragama Nasrani…lalu saya
mendatangi Umar dan berkata: Wahai Amirul Mukminin, saya sudah memeluk agama Islam, dan
saya mendapatkan haji dan umroh hukumnya adalah wajib bagiku, maka saya mulai mengerjakan
keduanya. Umar berkata: “Engkau telah diberi petunjuk sesuai dengan sunnah Nabimu
–shallallahu ‘alaihi wa sallam-.
4. Perkataan para sahabat, di antaranya: Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah –radhiyallahu
‘anhum-.
Jabir berkata: “Tidaklah seorang muslim kecuali diwajibkan berumroh”. Al haﬁdz berkata:
“diriwayatkan oleh Ibnul Jahm al Maliki dengan sanad yang shahih.
Imam Bukhori –rahimahullah- berkata: “Bab wajibnya umroh dan keutamaannya”. Ibnu Umar
–radhiyallahu ‘anhuma- berkata: “Tidak ada seorang muslim kecuali diwajibkan baginya haji dan
umroh”. Ibnu Abbas –radhiyallahu ‘anhuma- berkata: “Indikasi bahwa umrah adalah wajib adalah
ayat al Qur’an:
(ﻪةَ ﻟﺮﻤاﻟْﻌ وﺞﻮا اﻟْﺤﻤﺗا)و
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah”. (QS. Al Baqarah: 196)
Indikasinya adalah wajibnya ibadah haji.
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Syeikh Ibnu Baaz berkata: “Yang benar adalah bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup
seperti haji”. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz: 16/355)
Syeikh Ibnu Utsaimin dalam “Syarh Mumti’”(7/9) berkata: “Para ulama berbeda pendapat tentang
umrah, namun yang jelas bagi saya hukumnya adalah wajib”.
Di dalam Fatawa Lajnah Daimah: 11/317 disebutkan:
“Yang benar dari kedua pendapat para ulama adalah bahwa umroh hukumnya wajib, berdasarkan
ﬁrman Allah Ta’ala:
(ﻪةَ ﻟﺮﻤاﻟْﻌ وﺞﻮا اﻟْﺤﻤﺗا)و
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah”. (QS. Al Baqarah: 196)
Dan juga berdasarkan beberapa hadits yang telah disebutkan sebelumnya.
Wallahu a’lam
Lihat: al Mughni: 5/13, al Majmu’: 7/4, Fatawa Ibnu Taimiyah: 26/5, Syarh Mumti’ li Ibni Utsaimin:
7/9.
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