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Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yang wajib
dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf

ع ِإلَ ْيهِ سَبِيًلا
َ منِ اسْتَطَا
َ ِِج الْبَيْت
ُّ ه عَلَى النَّاسِ ح
ِ َولِلَّـ



Maksudnya: “Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan
mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya.” (AliImran: 97)



Menurut Syeikh al-Maraghi dalam menafsirkan ayat di atas, ia menerangkan
bahawa ibadah haji ini diwajibkan kepada setiap orang muslim mukallaf yang
berkemampuan. Hal ini kerana, perintah haji merupakan satu penghormatan
besar kepada Baitullah

Bila bermula kewajipan haji?


. Menurut jumhur ulama', fardhu haji mula diwajibkan pada tahun ke enam
Hijrah kerana pada tahun itulah turunnya wahyu Allah:



Maksudnya: "Dan tunai atau sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana
Allah" (Surah Al- Baqarah ayat 196)



Dalam pada itu Ibnul Qaiyim menguatkan pendapat bahawa mulai diwajibkan
haji itu ialah pada tahun ke sembilan atau ke sepuluh Hijrah. Sesiapa yang
menafikan hukum wajib haji itu maka bererti kufur dan murtadlah ia dan
terkeluar dari Agama Islam. Sebagaimana firman Allah



Maksud: "Dan menjadi kewajipanlah bagi manusia terhadap Allah untuk
mengunjungi rumah itu bagi yang sanggup berjalan diantara mereka. Dan
barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari sekalian alam" (Surah Ali Imran ayat 97)



Pada tahun ke-9 Hijrah barulah ibadat Haji dapat dikerjakan di mana
Rasulullah S.A.W. mengarahkan Saidina Abu Bakar Al-Siddiq mengetuai 300
orang umat Islam mengerjakan haji.

Hujjatul Wada’


Rasulullah SAW telah berangkat ke Madinatul Munawwarah pada hari Sabtu, 25
Zulkaedah tahun 10 Hijrah bersama isteri dan sahabat-sahabatnya seramai lebih
90,000 orang Islam. Baginda telah menyempurnakan amalan-amalan sunat Ihram,
memakai ihram dan berniat ihram di Zulhulaifah, sekarang dikenali dengan nama
Bir Ali



Sampai di Makkah pada 04 Zulhijjah setelah mengambil masa 9 hari dalam
perjalanan.



Berangkat ke Mina pada 08 Zulhijjah dan bermalam di sana.



Wukuf di Arafah pada 09 Zulhijjah yang jatuhnya pada hari Jumaat. Rasulullah
S.A.W telah menyempurnakan semua rukun dan wajib haji hingga 13 Zulhijjah.
Dan pada 14 Zulhijjah, Rasulullah S.A.W telah berangkat meninggalkan Makkah AlMukarramah menuju balik ke Madinah Al-Munawwarah.

Fadhilat Ibadah Haji


Ulama menyebutkan ada tujuh kelebihan utama dalam ibadah haji sepertimana
berikut:



Pertama: Haji merupakan amalan yang paling afdhal.



Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

ل ثُمَُّ مَاذَا
َ  قِي. » ِعمَالِ َأفْضَلُ قَالَ « إِيمَانٌ بِاهللََّ َو َرسُولِه
ْ أل
َ سُئِلَ النََّبىُُّ – صلى اهلل عليه وسلم – أَىُُّ ا
ٌحجٌُّ مَ ْبرُور
َ « َل ثُمَُّ مَاذَا قَال
َ  قِي. » ََّل اهلل
ِ جهَادٌ فِى سَبِي
ِ « َ» قَال




“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Amalan apa yang paling afdhal?”
Baginda shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya.” Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Baginda€ shallallahu
‘alaihi wa sallam menjawab, “Jihad di jalan Allah.” Ada yang bertanya kembali,
“Kemudian apa lagi?” “Haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam.” (HR. Bukhari no. 1519)



Kedua: Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa (syirik dan maksiat),
maka balasannya adalah syurga.



Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

جُ ا ْلمَبْرُورُ لَيْسَ َلهُ جَزَا ٌء إِلَُّ ا ْلجَنَُُّة
ُّ ح
َ وَا ْل


“Dan haji mabrur tidak ada balasan yang layak baginya melainkan syurga.”
(HR. Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349).



Haji termasuk jihad fii sabilillah (jihad di jalan Allah)



Dari ‘Aisyah—ummul Mukminin—radhiyallahu ‘anha, ia berkata,

ٌحجٌُّ مَبْرُور
َ ِضلَ الْجِهَاد
َ ْنَ أَف
ُّ ِ لَك، ل
َ « َ أَفًَلَ نُجَاهِدُ قَال، ِمل
َ َل الْع
َ ض
َ ْ نَرَى الْجِهَادَ أَف، ََّل اهلل
َ يَا رَسُو



“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling
afdhal. Apakah bermakna kami harus berjihad?” “Tidak. Jihad yang paling
utama adalah haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR.
Bukhari no. 1520)



Keempat: Haji akan menghapuskan kesalahaan dan dosa-dosa



Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,

ع كَيَوْمِ َولَدَ ْتهُ أُمُُّه
َ َق رَج
ْ ُفس
ْ َحجَُّ هللََِّ فَ َلمْ يَرْفُثْ َوَلمْ ي
َ ْمن
َ


“Siapa yang berhaji ke Ka’bah lalu tidak berkata-kata sia-sia dan tidak
berbuat fasik (kejahatan) maka dia pulang ke tempatnya sebagaimana ketika
ia dilahirkan oleh ibunya.” (HR. Bukhari no. 1521).



Kelima: Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa.



Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ِد وَالذََّهب
ِ ث الْحَدِي
َ َ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجُِّ وَالْعُمْرَةِ َفِإنَُّهمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُُّنوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَب
حجََُّة ا ْلمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَُّ ا ْلجَنَُُّة
َ فضََُّة َولَيْسَ لِ ْل
ِ ْوَال


“Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan
dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran api menghilangkan karat pada besi,
emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali
syurga.” (HR. An Nasai no. 2631, Tirmidzi no. 810, Ahmad 1/387.)



Keenam: Orang yang berhaji adalah tetamu Allah



Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ْسَألُوهُ َفأَعْطَاهُم
َ َهلل وَالْحَاجُُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اهللََّ دَعَاهُمْ َفأَجَابُوهُ و
ََّ  الْغَازِى فِى سَبِيلِ ا



“Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah
adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi
panggilan. Oleh itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri”
(HR. Ibnu Majah no 2893

Ketujuh: Setiap langkah menjadi pahala & penghapus dosa



Dalam hadits Ibnu ‘Umar yang lainnya disebutkan,



حسَ َنُةا ,
هللَ لَكَ بِهَا َ
طأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ ا ُّ
طأَةٍ تَ َ
كلُِّ َو ْ
نَ لَكَ بِ ُ
أَمَُّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُُّ الْبَيْتَ َفِإ ُّ
جلَُّ يَنْزِلُ ِإلَى السََّماءِ الدُُّنْيَا فَيُبَاهِي
نَ اهللََّ عَزَُّ وَ َ
وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيَِّئُةا َ ,وأَمَُّا وُقُوفُكَ بِعَرَ َفُةَ َفِإ ُّ
كُةَ  ,فَيَقُولُ:هَؤُلءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثاا غُبْراا مِنْ ُكلُِّ فَجٍُّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي ,
م الْمًَلئِ َ
بِهِ ُ
ل أَيََّام
ملِ عَالِجٍ  ,أَوْ مِ ْث ُ
ل رَ ْ
وَيَخَافُونَ عَذَابِي َ ,ولَمْ يَرَوْنِي  ,فَكَيْفَ لَوْ َرأَوْنِي؟فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِ ْث ُ
جمَارَ فَإِنَُّه مَذْخُو ٌر َلكَ َ ,وأَمَُّا
ك ا ْل ِ
هللَ عَ ْنكَ َ ,وأَمَُّا رَمْ ُي َ
غسَلَ ا ُّ
الدُُّنْيَا  ,أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السََّماءِ ذُنُوباا َ
حسَ َنُةٌ َ ,فِإذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ
كلُِّ شَعْرَةٍ َتسْقُطُ َ
نَ لَكَ بِ ُ
ك َرأْسَكَ َ ,فِإ ُّ
حَلْقُ َ
َ .ولَدَتْكَ أُمَُّك



“Adapun keluarmu dari rumah untuk berhaji ke Ka’bah maka setiap langkah haiwan
tungganganmu akan Allah catat sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan.
Sedangkan wukuf di Arafah maka pada saat itu Allah turun ke langit dunia lalu Allah banggabanggakan orang-orang yang berwukuf di hadapan para malaikat.



Allah Ta’ala berfirman (yang ertinya), ‘Mereka adalah hamba-hambaKu yang datang dalam
keadaan kusut berdebu dari segala penjuru dunia. Mereka mengharap kasih sayangKu,
merasa takut dengan siksaKu padahal mereka belum pernah melihatKu. Bagaimana andai
mereka pernah melihatKu?!



Andai engkau memiliki dosa sebanyak butir pasir di sebuah gurun pasir atau sebanyak hari di
dunia atau seperti titis air hujan maka seluruhnya akan Allah bersihkan (ampunkan).



Lontaran jumrahmu merupakan simpanan pahala. Ketika engkau mencukur kepalamu maka
setiap helai rambut yang jatuh bernilai satu kebaikan. Jika engkau thawaf, mengelilingi
Ka’bah maka engkau terlepas dari dosa-dosamu sebagaimana ketika engkau terlahir dari
rahim ibumu” (HR. Thabarani dalam Mu’jam Kabir no 1339

Apa itu haji mabrur?


Dari segi bahasa kata mabrur diambil daripada kata Barra, yang mengandungi
pelbagai makna seperti syurga, benar, diterima, pemberian, keluasan dalam
kebajikan. Begitu juga antara maksud mabrur atau al-Bir ialah ihsan dengan
makna lain jemaah haji yang memperoleh haji mabrur sudah pasti banyak
melakukan ihsan dan sifat yang baik.



Di dalam kitab Lisan al-Arab, mabrur membawa maksud diberi ganjaran. Juga
membawa maksud tidak bercampur dengan sesuatu daripada dosa.



Dari segi istilah pula, terdapat beberapa pandangan para ulama berkenaan
dengannya. Ia telah dinukilkan oleh Imam al-Syaukani (w. 1255 H) di dalam
kitabnya Nail al-Authar. Antara pandangan tersebut :



Ibnu Khalawaih salah seorang pakar bahasa Arab berasal dari Yaman (w.
370H) berpendapat bahawa haji mabrur adalah haji yang maqbul (diterima
oleh Allah SWT).



Al Imam al-Hasan al-Basri menyatakan bahawa haji mabrur ialah apabila
seseorang itu pulang ke tanah watannya dengan perasaan zuhud pada dunia
dan inginkan akhirat.



An Nawawi rahimahullah (676H) berkata, “Pendapat yang paling kuat dan
yang paling terkenal, haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dosa,
diambil dari kata-kata birr yang bermakna ketaatan.



Al Qurthubi rahimahullah menyimpulkan, “Haji mabrur adalah haji yang tidak
dikotori oleh maksiat sewaktu melaksanakan manasik dan tidak ingin berbuat
maksiat setelah pulang haji.



Justeru difahami apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur, maka orang
yang berhasil mencapai kedudukan tersebut akan mendapatkan keutamaan
sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
جُ الْمَبْرُورُ لَ ْيسَ َلهُ جَزَا ٌء ِإلَُّ الْجَنَُُّة
ُّ َوَالْح



“Dan haji mabrur tidak ada balasan yang layak baginya selain syurga.” (HR.
Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349).

Haji Mabrur adalah Jihad


Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah mengatakan, “Haji dan umrah termasuk
jihad kerana dalam amalan tersebut seseorang berjihad dengan harta, jiwa
dan badan. Sebagaimana Abusy Sya’tsa’ berkata, ‘Aku telah memperhatikan
pada amalan-amalan kebaikan. Dalam shalat, terdapat jihad dengan badan,
tapi tidak dengan harta. Begitu halnya pula dengan puasa. Sedangkan dalam
haji, terdapat jihad dengan harta dan badan. Ini menunjukkan bahwa amalan
haji lebih afdhal’.”

Tanda-tanda haji mabrur


Setiap orang yang menunaikan haji mengimpikan haji yang mabrur. Haji
mabrur bukanlah sekadar haji yang sah. Mabrur berarti diterima oeh Allah,
manakala sah bererti menggugurkan kewajiban taklif. Oleh itu boleh jadi haji
seseorang sah sehingga kewajiban berhaji baginya telah gugur, namun belum
tentu hajinya diterima oleh Allah Ta’ala.



Ini bermakna tidak semua yang hajinya sah secara syari’ akan beroleh haji
yang mabrur. Ibnu Rajab al-Hanbali Rahimahulah mengatakan, “Mereka yang
hajinya mabrur adalah sedikit, tapi berkemungkinan Allah memberikan kurnia
rahmat kepada jamaah haji yang tidak baik disebabkan sebahagia kecil
jamaah haji yang baik.”



Di dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir Bin
Abdullah. Nabi saw pernah ditanya tentang apakah kesan daripada haji
mabrur. Nabi saw menyatakan :
ِِإطْعَامُ الطَّعَامِ َوإِ ْفشَاءُ السًَّلَم



Maksudnya :” (Haji mabrur itu ialah) memberi makan dan menyebarkan
salam.” (Riwayat Ahmad (14706) di dalam Musnad, al-Baihaqi (3825) di
dalam Sunan)



Selain dari apa yang dinyatakan ulama bahawa tanda haji mabrur ialah
perubahan iman sepertri tidak berbuat maksiat selepas haji, terdapat nas
hadis yang menyatakan bahawa haji mabrur mengandungi tanda-tanda
berikut:



Suka menjamu makan



Suka memberi salam



Bual bicaranya penuh kebaikan



Tidak suka berbuat maksiat dan kembali selaku hamba Allah yang lebih baik
dari sebelum haji

Cabaran mengekalkan haji mabrur


Memperbanyakkan zikrullah



Ini sangat bertepatan dengan firman Allah :
ۗ َفِإذَا قَضَيْتُم مَّنَـٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَ ْو أَشَدَّ ذِكْراا



Maksudnya :” Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan
ibadat Haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati
Allah (dengan membesarkanNya) sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut
(memuji-muji) datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi.”
(Surah al-Baqarah : 200)



Memperbanyakkan doa



Ini amat sesuai dikekalkan kerana semasa menunaikan haji, para Jemaah haji
sentiasa berdoa dari semasa ke semasa. Ini berdasarkan firman Allah :

َم دَاخِ ِرين
َ َن
َّ ن عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَه
ْ ع
َ ن
َ ِن ٱلَّذِينَ َيسْتَكْبِرُو
َّ م ۚ إ
ْ ك
ُ َب ل
ْ ِكمُ ٱدْعُونِىٓ َأسْ َتج
ُ ُّوَقَالَ رَب


Maksudnya :” Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya
Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang
sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk
neraka Jahannam dalam keadaan hina.” (Surah Ghafir : 60)



Sentiasa ke masjid dan berjemaah



Amalan ini telah dilakukan sebaik mungkin ketika berada di tanah suci
melaksanakan ibadah haji. Ini melahirkan suasana harmoni dan masjid-masjid
pasti dipenuhi dan sentiasa dimakmurkan.



Daripada Uthman Bin Affan. Beliau berkata : Aku mendengar Rasulullah saw
bersabda:
َس أَوْ مَع
ِ مشَى ِإلَى الصًَّلَ ِة الْمَكْتُوَبُةِ فَصًَلَّهَا مَعَ النَّا
َ َّغ الْوُضُوءَ ثُم
َ ََضَأ لِلصًَّلَةِ َفأَسْب
َّ مَنْ تَو
ُه ذُنُوَبه
ُ اهللَّ َل
ُ َمسْجِدِ غَفَر
َ ُْة أَوْ فِى ال
ِع
َ الْجَمَا



Maksudnya :”Sesiapa yang berwuduk untuk solat dan menyempurnakan
wuduknya. Kemudian dia berjalan untuk menunaikan solat fardu serta solat
Bersama orang lain secara berjemaah atau solat di masjid. Maka Allah akan
ampunkan dosanya.” (Riwayat Muslim ( 571)



Menjadi agen perubah



Saban tahun, seramai 4 hingga 6 juta Jemaah haji datang ke Tanah Suci untuk
menunaikan ibadah haji dan berazam untuk memperbaiki serta mengislah
diri. Di samping berusaha membina jambatan hubungan dengan Allah ( حبل
 )من اهللdan juga jambatan hubungan dengan manusia ()حبل من الناس. Ini
sudah pasti memberi impak dan kesan yang sangat besar setibanya mereka di
tanah air.



Jemaah haji Brunei Darussalam pada setiap tahun adalah sekitar 1 hingga 3
ribu orang. Bayangkan jika mereka boleh menjadi agen perubah kepada
masyarakat sekeliling. Apa yang boleh dilakukan oleh Jemaah haji yang
pulang ke tempat asal mereka?.

Iktibar dan renungan dari ibadah Haji


Dinukilkan dalam kertas kerja ini kisah kefahaman al Imam al-Junaid alBaghdadi tentang syiar haji seperti yang tercatat dalam kitab Mabadi alTasawuf al-Islami oleh Syeikh Abdul Hafiz Faraghli Ali al-Qarani -129-130. Ada
seorang lelaki yang baru menunaikan haji telah datang berjumpa dengan alJunaid.



Lalu al-Junaid bertanya kepada lelaki tersebut: “Adakah kamu meninggalkan
semua dosa-dosa kamu ketika meninggalkan rumah?” Jawab lelaki tersebut:
Tidak.” berkata al-Junaid: “Sebenarnya kamu tidak pergi mana-mana.”



Tanya al-Junaid lagi: “Dan setiap tempat di mana kamu bermalam adakah
kamu berhenti untuk Allah?” Jawab lelaki itu: Tidak.”Berkata al-Junaid:
“Kamu tidak berhenti dari satu tempat ke satu tempat.”



Kemudian ditanya lagi: “Ketika kamu memakai ihram pada tempatnya adakah
kamu meninggalkan sifat-sifat basyari (kemanusiaan) tatkala kamu
menanggalkan baju kamu?” Jawab lelaki itu: “Tidak.” Berkata al-Junaid:
“Sebenarnya kamu tidak berihram.”



Ditanya lagi: “Ketika wukuf di Arafah adakah kamu berfikir tentang Allah
walaupun dalam satu saat?” Jawabnya: “Tidak.” Berkata al-Junaid: “Kamu
tidak wukuf di Arafah. Ketika kamu pergi ke Mudzalifah untuk menunaikan
rukun-rukun kamu adakah kamu menolak semua hawa nafsu?” Jawab lelaki
tersebut: “Tidak.” Berkata al-Junaid: “Kamu tidak menunaikannya di
Mudzalifah.



Junaid bertanya lagi: “Ketika kamu bertawaf di Baitullah adakah kamu
memahami keindahan ilahi di rumah suci itu?” Jawab lelaki itu: “Tidak.”
Berkata al-Junaid: “Kamu tidak bertawaf di Baitullah. Dan ketika kamu
bersaie antara safa dan marwah adakah kamu memahami apa itu al-Safa dan
al-Marwah?”Jawab lelaki tadi: “Tidak.” Berkata al-Junaid: “Kamu tidak
bersaie.” Kemudian ditanya lagi: “
Ketika kamu sampai ke tempat korban dan
kamu berkorban adakah kamu mengorbankan sebab-sebab keseronokan
dunia?” Jawabnya lagi: “Tidak.”Berkata al-Junaid: “Kamu tidak berkorban.
Dan ketika kamu melontar Jamrah adakah kamu melontar juga pemikiranpemikiran jasadmu?” Jawab lelaki tersebut: “Tidak.” Berkata al-Junaid:
“Kamu tidak melontar Jamrah bahkan kamu tidak menunaikan haji.”

