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ْيعُُِِإٰلُُُُمَمًَّداَُنانَِبي َُُّأَْرَسلَُُالَِّذيُللُُِاْلَْْمدُُ َُواْلَبَشِر،ُاْلِْنُ َُجَِ
ُأَدَِّخرَُىاَُشَهاَدةًَُُلُو،َُشرِْيكَُُلََُُوْحَدهُُُاللُُُِإلَُّإِٰل وَُُلََُُأنَُُْوَأْشَهدُُ

ُأَْفَضلَُُُوَرُسْولُوَُُُعْبُدهُُُُُمَمًَّداَُسي َدنَاَُأنََُُّوَأْشَهدُُُاْلَمْحَشِر،ُلِيَ ْومُِ
َُنِبُيَُواْلَمْشَعِر،ُِبَعَرَفةََُُوَوَقفََُُواْعَتَمَر،َُوَحجََُُّوََنََر،َُصلَّىَُمنُْ

َُعٰلىَُوبَارِكَُُْوَسل مَُُْصلُ ُاَللّٰ ُهمََُُّأخََّر،َتَُُوَماُتَ َقدَّمََُُماَُلوُُُاللَُُُغَفرَُ
ُ ُفَ َياُبَ ْعدُُُأَمَّاُ.اْلَغَررَُُِمَصابِْيحَُُِوَأْصَحاِبوُُِآلِ وَُُِوَعٰلىُُُمَمَّدٍُنَِبي  َنا
ُالَِّذْينَُُيَاأَيُّهاَُ:ُتَ َعاَلُُاللُُُفَ َقالَُُالِل،ُبِتَ ْقَوىُأُْوِصْيُكمُُْالِل،ُِعَبادَُ

 مُّْسِلُمْونََُُوأَنُتمُُِْإلَََُّتُْوُتنََُُّولَُُتُ َقاتِوَُُِحقَُُّاللَُُات َُّقواَُءاَمُنوا

Ma’asyiral Muslimiin Rahimakumullaah 

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah 

dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya. 
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Imam Ibnu Katsir, dalam kitab beliau, al Bidayah wa an 

Nihâyah1,  menceritakan bahwa Imam Abdullah bin al 

Mubârak (w. 181 H), dalam suatu perjalanan haji, 

terdapat seekor burung yang mati milik salah satu 

anggota rombongan. Lalu beliau  memerintahkan agar 

bangkai burung itu dibuang ke tempat pembuangan 

kotoran (mazbalah). Rombongan haji itupun melanjutkan 

perjalanan menuju Makkah, sedangkan beliau berjalan 

dibelakang rombongan tersebut.  Ketika melewati 

tempat pembuangan kotoran tersebut, beliau melihat 

ada anak perempuan keluar dari rumah yang dekat 

dengan tempat pembuangan kotoran tersebut, 

                                                           
1
al Bidayah wa an Nihâyah, Juz 10 hal 191: 

ُىناك،ُمزبلةُعلىُبإلقائوُفأمرَُمَعُهمُُْطَائِرٌَُُفَماتَُُاْلِبََلدُُِبِبَ ْعضُُِفَاْجَتازَُُاْلَْجُ ُِإَلَُُمرَّةًَُُوَخرَجَُ
اَُورَاَءُىْم،ُُىوََُُوََتَلَّفَُُأََماَموَُُُأْصَحابُوَُُُوَسارَُ َُدارٍُُمنٌَُُخَرَجتَُُْقدَُُْجارِيَةٌُُِإَذاُبِاْلَمْزبَ َلةَُُِمرَُُّفَ َلمَّ
ُعنُفسأهلاُفجاءُالدار،ُإلُبوُأسرعتُمثُلفتوُمثُاْلَمي تَُُالطَّائِرََُُذِلكَُُفََأَخَذتُُِْمن َْهاَُقرِيَبةٍُ
ُإلُقوتُلناُوليسُاإلزار،ُىذاُإلُشئُلناُليسُىناُوأخيُأناُفقالتُامليتة،ُوأخذىاُأمرىا

ُ.أيامُمنذُامليتةُلناُحلتُوقدُاملزبلة،ُىذهُعلىُيلقيُما
ُ.َوقُِتلََُُمالُوَُُُوُأِخذََُُفظُِلمَُُمالُلوُأبوناُوكان
ُ.ِديَنارٍُُأَْلفُُ:ُقالُالنفقة؟ُِمنََُُمَعكََُُكمُْ:ُِلوَِكيِلوَُُِوقَالَُُاْْلَْْحَالُُِِبَردُ ُاْلُمَباَركُُِاْبنُُُفََأَمرَُ
ُ.اْلَباِقيََُُوأَْعِطَهاَُمْروَُُِإَلَُُتْكِفيَناُِديَنارًاُِعْشرِينَُُِمن َْهاُعدَُّ:ُفَ َقالَُ
َناُِمنُُْأَْفَضلُُُفَ َهَذا  .َرَجعَُُمُثَُّاْلَعاِم،َُىَذاُِفَُُحج 



mengambil bangkai burung itu lalu bergegas kembali ke 

rumah. 

Merasa ada hal yang aneh, Ibnul Mubarak mendatangi 

anak perempuan tsb dan bertanya mengenai keadaannya 

dan mengapa mengambil bangkai tersebut. Anak 

perempuan tersebut menjelaskan: “Aku dan saudaraku 

ini tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian ini. Dan kami 

tidak memiliki makanan kecuali apa  yang dibuang ke 

tempat pembuangan tersebut. Bangkai burung ini halal 

untuk kami (karena darurat) sejak beberapa hari, dan 

ayah kami adalah orang yang punya harta, namun 

didzalimi, diambil hartanya dan dibunuh” 

Kemudian Ibnul Mubarak meminta kepada pembantunya 

untuk menghitung uang yang tersisa untuk perjalanan 

haji, ternyata masih tersisa 1000 dinar. Lalu beliau 

mengambil 20 dinar untuk ongkos pulang ke Merv 

(Marw, satu kota di Turkmenistan), sedangkan sisanya 

diberikan kepada dua bersaudara ini. 

Kepada rombongan haji yang gagal melanjutkan 

perjalanan haji, Ibnul Mubarak berkata,  

َناُِمنُُْأَْفَضلُُُفَ َهَذا  اْلَعامَُُِىَذاُِفَُُحج 

“(Apa yang telah aku lakukan) ini lebih utama dari pada 

haji kita pada tahun ini,”. 



Ibadah haji adalah manifestasi dari memenuhi panggilan 

Allah swt, yang memerintahkan nabi-Nya untuk menyeru 

kepada haji, sebagaimana firman-Nya: 

ُيَْأِتيََُُضاِمرٍُُُكلُ َُوَعَلىُرَِجاًلُُيَْأتُوكَُُبِاْلَْجُ ُالنَّاسُُِِفَُُوأَذ نُْ
َُُعِميقٍَُُفجُ ُُكلُ ُِمنُْ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 

niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 

kaki, dan mengendarai unta yang kurus2 yang datang 

dari segenap penjuru yang jauh, (QS. Al Hajj: 27) 

Oleh sebab itu, diantara ucapan jama’ah haji adalah 

talbiyyah, yakni mengucapkan: 

َُوالن  ْعَمةَُُاْلَْْمدَُُِإنَُُّلَب َّْيكََُُلكََُُشرِيكََُُلُُلَب َّْيكَُُاللَُّهمَُُّلَب َّْيكَُ
َُلكََُُشرِيكََُُلَُُواْلُمْلكََُُلكَُ

"Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah. Aku 

datang memenuhi panggilanMu tidak ada sekutu 

bagiMu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah 

milikMu begitu pula kerajaan. Tidak ada sekutu bagiMu" 

(HR. al Bukhari dan Muslim) 

                                                           
2
 ''Unta yang kurus'' menggambarkan jauh dan sukarnya yang 

ditempuh oleh jemaah haji. 



Memenuhi panggilan Allah  adalah dengan meyakini-Nya 

dan tunduk kepada semua syari’ah-Nya. Mengutamakan 

yang lebih utama sembari berupaya menjalankan 

berbagai hal yang sunnah.   

Oleh karena itu, termasuk orang yang tertipu jika berhaji 

berkali-kali namun tidak peduli kepada tetangganya yang 

miskin dan sukar mencukupi kebutuhan hidupnya, 

padahal haji yang kedua dan berikutnya adalah sunnah, 

sementara memberi makan  tetangga yang kelaparan 

adalah wajib. Juga termasuk orang yang tertipu jika 

berhaji berkali-kali namun  tetap membiarkan hukum-

hukum penjajah diterapkan dinegerinya,  padahal 

diterapkanya aturan selain aturan Allah itulah yang 

menjadi pangkal kemiskinan massal dan kesengsaraan 

manusia. 

Semoga kita tidak tertipu dalamhidup kita, hingga  sibuk 

dengan perkara sunnah namun mengabaikan berbagai 

kewajiban dari Allah swt, apalagi bermaksiyat kepada-

Nya.  Al Hafizh Ibnu Hajar menuliskan dalam kitabnya,  

Fathul Bari  11/442:  

ُالن َّْفلَُُُشَغَلوَُُُمنُُْوََُُمْعُذورٌُُفَ ُهوَُُالن َّْفلَُُِعنُُِاْلَفْرضَُُُشَغَلوَُُُمنُْ
 َمْغُرورٌُُفَ ُهوَُُاْلَفْرضَُُِعنُِ



  “Barangsiapa disibukkan dengan perkara wajib 

sehingga melupakan perkara sunnah, maka ia 

termaafkan. Barangsiapa disibukkan dengan perkara 

sunnah sehingga perkara wajib terbengkalai, maka ia 

adalah orang yang tertipu”.  

ُِفْيوُُِِبَاَُوِإيَّاُكمَُُْونَ َفَعِنُُْاْلَعِظْيمُُِْرآنُِاْلقُُُِفَُُوَلُكمُُِْلُُْاللُُُبَاَركَُ
ُِلُُْاللََُُوَأْستَ ْغِفرَُُُىَذاُقَ ْوِلُُْأَقُ ْولُُ.ُاْلَِْكْيمَُُِوالذ ْكرُُِْاليَاتُُِِمنَُ

ُُىوَُُِإنَّوُُُفَاْستَ ْغِفُرْوهَُُُذْنبٍُُُكلُ ُِمنُُْاْلُمْسِلِمْيََُُوِلَسائِرَُُِوَلُكمُْ
ُ.الرَِّحْيمُُُاْلَغُفْورُُ


