
Hukum Orang yang Melakukan Nadzar 

 

Secara Syariat, hukum nadzar itu adalah makruh. Dalam hal ini terdapat hadist shahih dari Nabi 

bahwa beliau melarang melakukan nadzar karena tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. 

Beliau bersabda,  “Sesungguhna ia tidak pernah membawa kebaikan (bersumber) dari orang 

yang bakhil” (HR.Bukhari dan Muslim) 

Bila nadzar tersebut berupa ibadah seperti shalat, puasa, sedekah atau i’tikaf, maka harus 

ditepati. Tetapi bila ia nadzar maksiat seperti membunuh, berzina, minum khamr atau merampas 

harta orang lain secara zhalim dan semisalnya maka tidak boleh menepatinya. Tetapi, dia harus 

membayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan sebanyak sepuluh orang miskin atau memberi 

pakaian atau memerdekakan budak. Dan jika tidak mampu maka berpuasa tiga hari. Allah 

berfirman: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud 

(untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 

sengaja. Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, 

yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada 

keluarga, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang 

siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang 

demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan 

jagalah sumpahmu demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu 

bersyukur (kepada-Nya)” (Al-Maa’idah:89) 

Bila nadzar tersebut sesuatu yang mubah (diperbolehkan) seperti makan, minum, pakaian, 

berpergian, ucapan biasa dan semisalnya maka dia diberikan pilihan antara menepatinya atau 

membayar kafarat sumpah. Bila berupa atau membayar kafarat sumpah. Bila berupa nadzar 

melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia harus mengalokasikannya kepada kaum miskin dan 

kaum lemah seperti makanan, menyembelih kambing atau semisalnya. Dan jika ia berupa amal 

shalih yang bersifat fisik atau materil seperti jihad, haji dan umrah, maka dia harus menepatinya. 

Bila dia mengkhususkannya untuk suatu pihak maka dia harus menyerahkannya kepada pihak 

yang tengah dikhususkan tersebut seperti masjid, buku-buku atau proyek-proyek kebajikan dan 

tidak boleh mengalokasikannya kepada selain yang telah ditentukannya tersebut. 



Nadzar juga tidak memberi dampak apapun dalam mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena 

itu hendaknya banyak berdoa kepada Allah dari mendapatkan apa yang diinginkannya seperti 

sembuh dari penyakit, mendapatkan kembali barang yang hilang dan sebagainya. Karena betapa 

banyak orang yang bernadzar, namun setelah mendapatkan apa yang diinginkannya maka lupa 

atau menggampangkan dengan nadzarnya dan tidak memenuhinya. Allah berfirman: “Dan 

diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: “Sesungguhnya jika Allah 

memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah 

kami termasuk orang-orang yang saleh.” 

“Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir 

dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu 

membelakangi (kebenaran)” 

“Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka 

menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan 

kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta” (At-Taubah: 75) 

Oleh karennya tidak selayaknya seorang mu’min ketika mau melakukan kebajikan dengan 

melakukan nadzar dahulu dan jika melakukan nadzar maka hendaknya memenuhinya sesuai 

dengan ketentuan syari’at. Wallahu a’lam bishowab. 

(Oleh Ustadz Muhammad Na’im, Lc. Rujukan: Fatawa Syaikh Shalih bin Ustaimin dan Syaikh 

Abdullah bin Jibrin) 

(Sumber: Buletin Istiqomah edisi 67) 
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