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“Sungguh di dalam kisah-kisah ummat masa lalu itu terdapat 
pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.  Al Qur’an itu 

bukanlah cerita buatan, namun pembenar bagi kitab-kitab 
terdahulu yang berisikan penjelasan tentang segala hal, sehingga 
ia layak menjadi pedoman yang memberikan rahmat bagi manusia 

beriman.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sesungguhnya penuturan yang paling bermakna adalah 
Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi 

Muhammad SAW, sementara perkara yang paling buruk adalah 
perkara yang diada-adakan.” 
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Kata Pengantar 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., 
karena dengan rahmat, taufik serta hidayah-Nya karya se-
derhana ini dapat penulis selesaikan.Buku kecil berjudul 
Ummul Mukminin Saudah RA dan Ibadah Haji Perempuan 
ini, berisikan paparan dan bahasan sederhana tentang gaya 
hidup, prilaku serta karakter seorang wanita bernama Sau-
dah RA yang kharismatik. Sebagai salah seorang istri Rasu-
lullan, Saudah RA dikenal memiliki kepribadian yang mulia 
dan mengesankan banyak orang, baik dari kalangan muslim 
maupun non muslim.  

Karya sederhana yang berisikan paparan tentang 
karakter kharismatik seorang wanita ini penulis hadirkan 
dengan berlandas pada interpretasi rasional al-Quran dan 
Hadits terkait gambaran ideal seorang wanita muslimah. 
Tidaklah berlebihan jika penulis menitipkan sebuah hara-
pan, paparan sederhana ini dapat menjadi bahan bacaan 
yang berpotensi menggugah kita untuk senantiasa bergerak 
ke arah perubahan yang lebih baik, dengan menjadikan 
idealitas keshalehan Saudah RA sebagai cermin kebaikan. 
Aktivitas spiritualnya, sangat mungkin menjadi penggugah 
bagi kita yang masih berada dalam jalan panjang kesadaran 
untuk beribadah, khususnya haji.  
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Pengenalan dan pembacaan penulis tentang kepri-
badian Saudah RA bermula dari ketertarikan penulis ter-
hadap pejelasan makna ibadah haji, oleh pembimbing 
ibadah haji Ustaz H. Mubarak Abdul Rahim. Menariknya 
lagi, saat berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah 
haji, penulis digelari  ‘Saudah’  oleh beberapa orang. Penulis 
sendiri bingung dan tidak menemukan alasan yang melatari 
penggelaran itu.  

Dari peristiwa sederhana di tanah suci itulah penulis 
berhasrat untuk mengenal dan membaca lebih dalam 
tentang Saudah RA. Hasil penelusuran tersebut kemudian 
penulis tuangkan dalam karya sederhana ini, agar dapat 
menjadi pengalaman berarti bagi kita semua, khususnya 
yang terkait dengan kehasratan kita dalam menunaikan 
perintah Ilaahi yang penuh misteri spiritual, yakni ibadah 
haji. 

 Karya sederhana ini dapat penulis hadirkan setelah 
sebelumnya mendapatkan bantuan perbandingan pemikiran 
dan tawaran ide-ide dari para sahabat. Dengan segenap 
kesadaran, penulis haturkan terima kasih kepada DR.H. 
Wajidi Sayadi M.Ag yang memberikan tambahan referensi 
hadits, DR.H. Moh. Haitami Salim M.Ag yang memberikan 
perbandingan pemikiran,dan DR. Firdaus Achmad, M.Hum, 
yang membantu melakukan proses editing. 

Semoga siapapun yang membaca karya sederhana ini 
bersedia memberikan kritik dan perbandingan pemikiran 
guna perbaikan dan penyempurnaannya. 

 
 

 
Pontianak, 08 Juni 2013 
 
 
 
Penulis 
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Pendahuluan 
 

Segala puji hanya bagi Allah SWT, dengan nikmat-Nya 
segala bentuk kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurah kepada utusan Allah. 
Yang membawa petunjuk dan agama yang haq, rahmat bagi  
seluruh alam, dan panduan hidup sesama manusia, yaitu 
teladan dan imam kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya 
dan sahabat-Nya, dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan taat hingga hari kiamat. 

Perkawinan Ummul Mukminin Saudah RA, dengan 
Rasulullah SAW bukan suatu peristiwa kebetulan, mem-
bawa sejarah tersendiri bagi kehidupan junjungan kita. 
Rasulullah SAW sebagai membawa ajaran yang benar.  
Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya terhadap berbagai 
pelajaran. Untuk itu saya tertarik mengungkap  dan 
membuka sejarah Ummul Mukminin Saudah RA. Tujuannya 
adalah membuka pesan kehidupan Istri Rasululah SAW 
yang kedua, yaitu Saudah RA,seorang wanita dengan 
kharisma istimewa tersendiri di hadapan Rasulullah SAW 
dan para sahabat serta para pengikutnya di masa awal 
pertumbuhan Islam sampai di abad mutakhir ini. 
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Tidak sedikit referensi mengenai Ummul Mukminin 
Saudah RA, tidak hanya mengenai gambaran bahwa Saudah 
RA mempunyai derajat yang tinggi dan mulia dari keluarga 
terhormat tetapi juga fitnah terhadapnya. Digambarkan dan 
dijelaskan betapa derajat dan keagungan serta kemuliaan 
Istri, kedua Rasulullah SAW, mengingat setiap perkawinan 
Rasululah SAW adalah perkawinan yang agung dan mulia. 
Apabila kita melihat dan mengkaji hadits yang menjelaskan 
peristiwa pernikahan dan rumah tangga Rasulullah SAW, 
maka semakin jelaslah bagaimana  sempurnanya tatanan Is-
lam dan aturan pernikahan dalam Islam dan betapa mulia-
nya karakter Saudah RA sebagai muslimah yang taat kepada 
Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Melihat kemuliaan  rumah tangga Istri-istri Rasulullah 
SAW dan derajat tinggi yang mereka dapatkan tersebut ma-
ka perjalanan hidup Saudah RA jelas sangat penting diambil 
ibrahnya oleh setiap muslimin dan muslimah agar mendapat 
keredhaan Allah SWT  dan menjadikan kita seperti mereka. 

Bebagai informasi menarik yang disajikan Allah SWT 
dalam rangkaian kisah perkawinan Rasulullah SAW, di-
antaranya dengan Saudah RA tidak lain ditunjukan agar 
seluruh kaum muslimah memetik hikmah dan pelajaran 
berharga dari perilaku mulia tersebut. Sebaliknya di saat 
bersamaan menjadi perilaku yang jadi panutan dan patut  
digugu dan ditiru, baik dalam kehidupan keluarga maupun 
dalam melaksanakan ibadah haji. 

 



 viii 

Tidak sedikit referensi mengenai Ummul Mukminin 
Saudah RA, tidak hanya mengenai gambaran bahwa Saudah 
RA mempunyai derajat yang tinggi dan mulia dari keluarga 
terhormat tetapi juga fitnah terhadapnya. Digambarkan dan 
dijelaskan betapa derajat dan keagungan serta kemuliaan 
Istri, kedua Rasulullah SAW, mengingat setiap perkawinan 
Rasululah SAW adalah perkawinan yang agung dan mulia. 
Apabila kita melihat dan mengkaji hadits yang menjelaskan 
peristiwa pernikahan dan rumah tangga Rasulullah SAW, 
maka semakin jelaslah bagaimana  sempurnanya tatanan Is-
lam dan aturan pernikahan dalam Islam dan betapa mulia-
nya karakter Saudah RA sebagai muslimah yang taat kepada 
Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Melihat kemuliaan  rumah tangga Istri-istri Rasulullah 
SAW dan derajat tinggi yang mereka dapatkan tersebut ma-
ka perjalanan hidup Saudah RA jelas sangat penting diambil 
ibrahnya oleh setiap muslimin dan muslimah agar mendapat 
keredhaan Allah SWT  dan menjadikan kita seperti mereka. 

Bebagai informasi menarik yang disajikan Allah SWT 
dalam rangkaian kisah perkawinan Rasulullah SAW, di-
antaranya dengan Saudah RA tidak lain ditunjukan agar 
seluruh kaum muslimah memetik hikmah dan pelajaran 
berharga dari perilaku mulia tersebut. Sebaliknya di saat 
bersamaan menjadi perilaku yang jadi panutan dan patut  
digugu dan ditiru, baik dalam kehidupan keluarga maupun 
dalam melaksanakan ibadah haji. 

 

 ix 

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR ___ v 

PENDAHULUAN ___ vii 

Daftar Isi ___ ix 

BAB I    KARAKTER, CIRI DAN PRIBADI SAUDAH RA 
__ 1 
A. Biografi Saudah ra. __ 2 
B. Saudah dalam Kepribadian Insani ___ 5 

 
BAB II   SAUDAH RA, ISTRI KHARISMATIK ___ 11 

A. Saudah Sebagai Sahabat Yang 
Mengasyikan___ 13 

B. Ketegasan dan Keluesan Sikap Saudah ___ 23 
C. Suasana Rumah Tangga Rasulullah bersama 

Saudah RA ___ 27 
D. Keutamaan Saudah di Sisi Rasulullah __ 35 

BAB III   PERAN SAUDAH RA DALAM SUBSTANSI 
IBADAH HAJI ___  41 
A. Hadits-Hadist tentang Haji ___ 41 
B. Hdist Tentang Kewajiban Ibadah Haji 

Perempuan  ___ 49 
C. Saudah Sebagai Perintis Kemudahan Ibadah 

Haji ___ 54 



 x 

BAB IV  MACAM-MACAM PELAKSANAAN HAJI ___ 63 
A. Haji ___ 63 
B. Umrah ___ 73 
C. Larangan Tertentu Dalam  Ibadah Haji ___ 75 

BAB V  HAKIKAT HAJI ___ 79 
A. Makna Haji ___ 79 
B. Pelajaran Dalam Ibadah Haji ___ 80 
C. Haji Dan Perubahan Sikap ___ 81 

 

BAB VI  CONTOH IBADAH HAJI YANG DILAKUKAN 
RASULULLAH __ 87 
A. Rasulullah Berihram ___ 88 
B. Memasuki Kota Mekkah dan Thawaf ___ 89 
C. Berdiri di Atas Bukit Shafa dan Marwah ___ 

90 
D. Perintah Nabi Shalallaahu alaihi wasalam 

Kepada Para Sahabat Untuk Menjadikan Haji 
Mereka Sebagai Umrah ___ 91 

E. Khutbah Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam Menekankan Para Jama'ah Haji 
Qiran Yang Tidak Menggiring Binatang 
Hadyu dan Para Jama'ah Haji Ifrad Untuk 
Menjadikan Haji Mereka Sebagai Umrah ___ 
93 

F. Kedatangan 'Ali bin Abi Thalib 
Radhiallaahuanhu Dari Negeri Yaman ___ 93 

G. Menuju Mina pada Hari Tarwiyah ___ 95 
H. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

Berangkat Menuju 'Arafah ___ 96 
I. Khutbah Rasulullah Shalallaahu alaihi 

wasalam di Arafah ___ 96 
J. Menjamak Shalat di 'Arafah ___ 98 
K. Bertolak Dari 'Arafah ___ 98 
L. Menginap di Muzdalifah ___ 99 
M. Bertolak dari Muzdalifah untuk Melempar 

Jumratul 'Aqabah ___ 99 
N. Melempar Jumratul 'Aqabah  (Jumratul 

Kubra) [Tanggal 10 Dzulhijjah] ___ 100 



 x 

BAB IV  MACAM-MACAM PELAKSANAAN HAJI ___ 63 
A. Haji ___ 63 
B. Umrah ___ 73 
C. Larangan Tertentu Dalam  Ibadah Haji ___ 75 

BAB V  HAKIKAT HAJI ___ 79 
A. Makna Haji ___ 79 
B. Pelajaran Dalam Ibadah Haji ___ 80 
C. Haji Dan Perubahan Sikap ___ 81 

 

BAB VI  CONTOH IBADAH HAJI YANG DILAKUKAN 
RASULULLAH __ 87 
A. Rasulullah Berihram ___ 88 
B. Memasuki Kota Mekkah dan Thawaf ___ 89 
C. Berdiri di Atas Bukit Shafa dan Marwah ___ 

90 
D. Perintah Nabi Shalallaahu alaihi wasalam 

Kepada Para Sahabat Untuk Menjadikan Haji 
Mereka Sebagai Umrah ___ 91 

E. Khutbah Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam Menekankan Para Jama'ah Haji 
Qiran Yang Tidak Menggiring Binatang 
Hadyu dan Para Jama'ah Haji Ifrad Untuk 
Menjadikan Haji Mereka Sebagai Umrah ___ 
93 

F. Kedatangan 'Ali bin Abi Thalib 
Radhiallaahuanhu Dari Negeri Yaman ___ 93 

G. Menuju Mina pada Hari Tarwiyah ___ 95 
H. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 

Berangkat Menuju 'Arafah ___ 96 
I. Khutbah Rasulullah Shalallaahu alaihi 

wasalam di Arafah ___ 96 
J. Menjamak Shalat di 'Arafah ___ 98 
K. Bertolak Dari 'Arafah ___ 98 
L. Menginap di Muzdalifah ___ 99 
M. Bertolak dari Muzdalifah untuk Melempar 

Jumratul 'Aqabah ___ 99 
N. Melempar Jumratul 'Aqabah  (Jumratul 

Kubra) [Tanggal 10 Dzulhijjah] ___ 100 

 xi 

O. Menyembelih Binatang Hadyu dan Mencukur 
Gundul Rambut Kepala ___ 100 

P. Menuju Mekkah Untuk Thawab Ifadhah ___ 
101 

 

TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI MAKKAH DAN 
MADINAH ___ 103 

SUMBER BACAAN ___ 151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xii 

 
 



 xii 

 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
KARAKTER, CIRI DAN  
PRIBADI SAUDAH RA 
 
 
 
 

Menurut Riwayat bahwa tubuh Saudah RA paling 
tinggi dan paling gemuk di banding seluruh istri Rasulullah 
SAW. yang lain. Saudah RA merupakan istri paling taat di 
antara istri-istri Rasulullah SAW. Saudah menjadi uswantun 
hasanah bagi kaum perempuan, terutama bagi istri-istri Ra-
sulullah SAW. yang lain. Karenanya ‘Aisyah RA sangat ter-
kesan dengan prilaku ketaatan Saudah terhadap Rasulullah 
SAW. dan ia memuji dengan perkataan “Selain Saudah RA, 
aku tidak pernah mempunyai seorang perempuan pun yang 
membuatku berhasrat bahwa jiwaku akan berada di dalam 
tubuhnya”1 

Ada beberapa kelebihan Ummul Mukminin, Saudah 
binti Zam’ah RA, diantaranya, beliau masuk Islam sejak 
awal dan dibaiat langsung oleh Rasulullah. Awalnya Saudah 
RA diperistri anak paman Rasulullah dari jalur Ayahnya, Al 
                                                           

1 Aisyah Abdurrahman, Istri-istri Nabi. Haura Pustaka hal 11 
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Sakran bin Amr bin Abdu Syam bin Abdu Wudd bin Amir 
bin Luai. Al Sakran merupakan saudara laki Sahl. Hathib, 
dan Salith (anak Amr) yang semuanya adalah sahabat-
sahabat Rasulullah SAW.2 
 
A. Biografi Saudah RA binti Zam’ah 

Saudah RA binti Zam’ah yang bernama lengkap Sau-
dah binti Zam’ah bin Abdi Syamsin bin Abdud dari Suku 
Quraisy Amiriyah. Ibunya adalah Asy-Syumusy binti Qais 
bin Zaid bin Amr dari Bani Najjar. Nasabnya ini bertemu 
dengan Rasulullah SAW. pada Luay bin Ghalib. Ia adalah 
wanita yang cerdas dan berpostur tinggi besar. Di antara 
keluarganya, dia dikenal memiliki otak cemerlang dan ber-
pandangan luas. Pertama kali dia menikah dengan anak 
pamannya, Syakran bin Amr, dan menjadi istri yang setia 
dan tulus.  

Ketika Rasulullah SAW. menyebarkan Islam dengan 
terang-terangan, suaminya, Syakran, termasuk orang yang 
pertama kali menerima hidayah Allah. Dia memeluk Islam 
bersama kelompok orang dari Bani Qais bin Abdu Syamsin. 
Setelah berbai’at di hadapan Nabi SAW, dia segera menemui 
istrinya, Saudah, dan memberitakan tentang keislaman serta 
agama baru yang dianutnya. Kecemerlangan pikiran dan 
hatinya menyebabkan Saudah RA cepat memahami ajaran 
Islam untuk selanjutnya mengikuti suaminya menjadi se-
orang muslimah. 

Setelah menjadi Istri Rasulullah SAW. Saudah RA 
semakin bertambah imannya dan termasuk orang shalehah. 
Kedudukan orang Sholehat digambarkan dalam Al Qur’an 
dalam Surah Annisa: 34 

                                                           
2 Ahmad Khalil Jam’ah Syaikh Muhammad bin Yusuf Ad-

Dimasyqi, Darul Falah, hal 430 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka 
(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-
wanita yang ka-mu khawatirkan nusyuznya[291], Maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat 
tidur, dan pukullah me-reka. kemudian jika mereka 
mentaatimu, Maka janganlah ka-mu mencari-cari cara 
untuk menyusahkannya[292]. Sesung-guhnya Allah Maha 
Tinggi lagi Maha besar.[289] Maksudnya: tidak Berlaku curang 
serta memelihara rahasia dan harta suaminya.[290] 
Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk 
mempergauli isterinya dengan baik. [291] Nusyuz: Yaitu 
meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak 
isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami-nya.[292] 

Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang 
dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula 
diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah 
dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat 
juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan 
yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada 
manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan sete-
rusnya.2F

3 
                                                           

3M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah. Volume 2 Al Surah Ali 
Imran, Surah An-Nisa’ halaman 403. Lalu jika mereka telah mentaati 
kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya 
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M. Quraish Shihab mengatakan pada surah An-Nisa 

bahwa urusan rumah tangga terindikasi ”nusyuz” maka jal-
an keluarnya dengan cara nasihat menutup lembaran lama 
dan membuka lembaran baru dengan cara bermusyawarah. 
Ini merupakan sikap Rasulullah SAW kepada istirinya 
untuk menghindari rumah tangganya agar tidak runtuh, 
yakni dengan jalan musyawarah. 

 
“Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka 
ya-ng taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya 
tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

 
Selanjutnya dalam sebuah ayat Qur’an At-Taubah: 9: 

100 
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kian dari diri perempuan yang bersangkutan dapat muncul 
berbagai karamah, yaitu keajaiban Allah Swt. kepada setiap 
hamba yang taat. 3F

4 
Sebagaimana dipertegas Allah dalam Al Qur’an Surah 

At-Taubah: 71 
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5 
 

B. Saudah Sebagai Pribadi yang wajar dan Manusiawi 

Sebelum Saudah RA menikah dengan Rasulullah ia 
adalah pengikut Rasulullah SAW. yang setia. Menurut bebe-
rapa riwayat, Saudah RA. dinikahi oleh Rasulullah SAW 

                                                           
4Tafsir Ibnu Katsir mengatakan: Allah Ta’ala menggambarkan 

tentang keridhaan-Nya terhadap orang terdahulu dari kalangan 
muhajirin, orang-orang Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik dan bagi mereka Ia sediakan surga. 

5Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, bahwa orang beriman laki-laki dan 
perempuan, menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka saling 
menolong dan saling mendukung, ibarat bangunan yang saling 
menguatkan dan saling kasih dan saling sayang yang menjalin di antara 
mereka seperti tubuh yang satu. 



 6 

pada bulan syawal tahun 10/126 kenabian, yakni di tahun 
yang dinamakan dengan ‘tahun kesulitan’ bagi Rasulullah 
SAW. Nama Saudah binti Zam’ah bin Qais bin Abdi Syams 
bin Abdi Wudd bin Nashr bin Malik bin Hasl bin Amir bin 
Luay al-Qurasyiyyah menjadi sangat pupuler. Selain itu, 
nasab dari Ibunya adalah Sanus yang masuk keluarga bani 
Nazar Madinah.  

Silsilahnya adalah Sanus binti Qais bin Zaid bin Amar 
bin Labid bin Faras bin Amir bin Ghasan bin an-Najar. 
adalah menjadi salah satu Ummul Mukminin, yang dinikahi 
Rasulullah SAW setelah Khadijah RA, sebelum Aisyah RA. 
Sejak awal, ia pindah keyakinan dari musyrik, kemudian ia 
masuk Islam bersama suaminya, Sakran bin ‘Amr, dimasa 
awal dakwah Islam. 

Pernikahan Rasulullah dengan Saudah RA, melalui 
tahapan dan proses yang wajar sesuai tuntunan Agama 
Islam. Ketika sudah melewati masa ‘iddah, melalui proses 
lamaran setelah itu baru menikah. Dia adalah wanita per-
tama yang dinikahi Rasulullah SAW sepeninggalan Kha-
dijah. Setelah beberapa tahun, berselang dia menghadiahkan 
“jatah gilir”nya kepada Aisyah.7 

Peristiwa Rasulullah SAW menikahi Saudah di Mekah 
merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi karena 
setelah Khadijah meninggal dunia, dan sebelum beliau me-
nikahi ‘Aisyah. Sebelumnya Saudah RA menjadi istri sepu-
punya, al Sakran Bin ‘Amr, Saudara Suhail bin Amr dari 
Bani ‘Amir bin Luay. Saudah RA adalah seorang perempuan 
muslimah yang ditinggal mati suaminya, dan kemudian Ra-

                                                           
6Kisah selengkapnya dapat dilihat pada Perjalanan Hidup Rasul 

yang Agung, Muhammad saw. dari Kelahiranan hingga Detik-detik 
Terakhir, hal 163 

7Syakh Muhammad Sa’ad Mursi, Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang 
Sejarah Hal 419 
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sulullah SAW menikahinya namun beliau tidak memperoleh 
putra dari Saudah hingga beliau wafat. 

Saudah RA adalah perempuan dari bangsa Arab, ter-
masuk keturunan Quraisy. Ia adalah janda dari seorang 
sahabatnya sendiri bernama Sakran bin ‘Amr. Sejak awal 
Saudah RA dan suaminya mengikuti seruan Rasulullah 
untuk memeluk agama Islam, termasuk orang yang terasing 
karena diasingkan oleh orang tua dan sanak keluarganya 
yang masih keras kepala. Mereka tidak sudi mengikuti 
seruan Rasulullah, bahkan sebagian dari mereka berusaha 
untuk menghalanginya.  

Keduanya (Saudah dan suaminya Sakran bin ‘Amr) 
pengikut setia Rasulullah SAW, dikala kaum muslimin dipe-
rintahkan hijrah kenegeri Habasyah yang kedua kali, ter-
masuk yang ikut hijrah karena keduanya sangat khawatir 
terhadap fitnah yang dibuat oleh keluarganya yang musyrik. 
Sesudah keduanya kembali ke Mekah, tidak lama kemudian 
Sakran (suami Saudah) meninggal.8 

Berita mengenai Saudah RA yang ditinggal mati oleh 
suaminya, membuat kondisinya semakin diasingkan oleh 
sebagian besar sanak keluarganya yang tetap musyrik. 
Dalam statusnya sebagai seorang janda yang setia kepada 
Islam, ia tidak berubah pendirian terhadap Islam. Saudah 
RA tetap istiqamah terhadap Islam.Ia tetap beraktivitas 
secara wajar dan berusaha ekstra untuk berkarya nyata 
dengan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan ke-
luarganya, walaupun penghidupan sehari-hari ia selalu 
dalam kesempitan dan kekurangan.  

Berita mengenai karakter  Saudah, sebagai wanita 
yang taat, tegar dan tabah terhadap penderitaan, diketahui 
oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasakan 
keprihatian dan betapa besarnya kesengsaraan yang 

                                                           
8Ibid 
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ditanggung oleh Saudah. Hal inilah yang menjadi 
pertimbangan Saudah dinilai oleh sejarah sebagai seorang 
sahabat dan pengikut Rasulullah SAW. yang sangat setia 
kepada tuntunan Islam. Berdasar mufakat dengan pihak 
orang tuanya, Saudah akhirnya dikawini oleh Rasulullah 
SAW. 

Dalam berbagai riwayat dikatakan, bahwa Saudah RA 
termasuk wanita yang menganut Islam lebih dahulu dan 
ikut serta dalam hijrah yang kedua, bersama sahabat 
Rarulullah SAW lainnya. Nama-nama Kaum Muslimin yang 
hijrah ke Habasyah yang kedua kali adalah: 1. Ja’far bin Abi 
Thalib dan istrinya, Asma binti Umais; 2. Utsman bin Affan 
dan Istrinya, Ruqayah binti Muhammad Rasulullah; 3. Abu 
Sala-mah (Abdullah Bin Abdul Asad) dan istrinya, Hindun 
/Ummu Salamah; 4. Abu Subhan bin Abi Rahmi dan istiri-
nya, Ummi Kalsum binti Suhail; 5. Khalid bin Said dan 
isrinya, Umaimah binti Khalaf; 6. Amr bin Said dan Istrinya, 
Fatimah binti Shafwan; 7. Qais bin Abdullah dan istrinya, 
Baralah binti Yasar; 8. Jahm bin Qais dan istirinya, Ummu 
Harmalah; 9. Amir bin Rabi’ah dan istrinya, Laila binti Abi 
Hatsamah; 10. Abu Huzaifah bin Utsbah dan istrinya,Sahlan 
Binti Suhail; 11. Muttallib bin Azhar dan istrinya, Ramlah 
binti Auf; 12. Harits bin Khalid dan Istriya, Raithah binti 
Harits; 13. Khathab bin al-Harits dan istrinya, Fukaihah binti 
Yasar; 14. Hathib bin al-Harits dan istirinya, Fatimah binti 
Mujallil; 15. Malik bin Rabi’ah dan istrinya, Amrah Al-
Amiriyyah; 16. Sofyan bin Mu’amar dan Istrinya, Hasanah 
Ummu Syurahbil; 17. Sakran bin Amr dan istrinya,Saudah 
binti Zam’ah; 18. Ubaidullah bin Jahsi dan istirinya, Ummu 
Habibah binti Abu Sufyan; 19. Abdullah bin Jahsi; 20. 
Mu’aqib bin Abi Fatimah; 21. Zubair bin Awwam; 22. Utbah 
bin Ghazwan 23. Al- Aswad bin Naufal; 24. Yazid bin 
Zam’ah; 25. Miqdad bin Aswad; 26. Mush’ab bin Umair; 27. 
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Faras bin Nadhar; 28. Abdurrahman bin Auf; 29. Amir bin 
Abi Waqqash; 30. Abdullah bin Mas’ud; 31. Amr bin 
Umayyah; 32. Amr bin Usman; 33. Syammas bin Usman; 34. 
Habbar bin Sufyan; 35. Mut’ib bin Auf; 36. Usman bin 
Madh’un; 37. Qudamah bin Madh’un; 38. Said bin Usman; 
39. Abdullah bin Madh’un; 40. Muhammmad bin Hathib;41. 
Harits bin Hathib; 42. Janadah bin Sufyan; 43. Jabir bin 
Sufyan; 44. Mut’ib bin Auf; 45. Utsman bin Rabiah; 46. 
Abdullah bin Harits; 47. Khunais bin Huzafah; 48. Qais bin 
Hazafah; 49. Abdullah bin Hazafah; 50. Harits bin al-Harts; 
51. Mu’amar bin al-Harits; 52. Bisy bin Qais; 53. Abu Qais 
bin al-Harits; 54. Sa’ad bin Amr; 55. Said bin Muhasysyim; 
56. Mahmiyah bin al-Jaza; 57. Saib bin Harits; 58. Umair bin 
Riyab; 59. Mu’amar bin Abdullah; 60. Urwah bin Abdul 
Uzza; 61. Adi bin Fadhlah; 62. Abdullah bin Makhramah;63. 
Abdullah bin Suhail; 64. Sulaith bin Amir; 65. Abu Hathib 
bin Amr; 66. Said bin Khaulah; 67. Abu Ubaidah Amir bin al- 
Jarrah;68. Suhail bin Baidha; 69. Amir bin Abi Sarah; 70. 
Ayyub bin Zubair; 71. Amir bin al-Harits; 72. Amr bin Abdi 
Ghunm; 73. Sa’ad bin Abdi Qais; 74. Harits bin Abdi Qais; 
75. Abdullah bin Sufyan; 76. Hisyam bin Abi Huzaifah; 77. 
Salamah bin Hasyim; 78. Syurahbil bin Hasanah; 79. Ammar 
bin Yasir; 80. Ummu Aiman al-Habasyiyah mengikut 
Ruqayyah binti Muhammad, istri dari Utsman bin Affan. 

Jumlah kaum muslimin  yang hijrah ke Habasyah yang 
kedua kali adalah 101 orang, lebih banyak dari jumlah yang 
tinggal di Mekah bersama Nabi SAW, karena jumlah kaum 
muslimin saat itu belum mencapai 200 orang. Adapun yang 
tidak ikut hijrah menurut riwayat adalah 52 orang laki-laki 
dan 29 orang perempuan. 

Walaupun Saudah binti Zam’ah tidak terlalu popular 
dibanding dengan istri Rasulullah SAW lainnya, dia tetap 
termasuk memiliki martabat yang mulia dan kedudukan 
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yang tinggi disisi Rasulullah SAW.9 Ia juga merupakan 
seorang wanita yang lebih tua dari Muhammad dan tidak 
secantik Siti Khadijah RA, juga tidak secerdas Aisyah RA 
tetapi. Ia bukan seorang wanita yang lusuh dan kumuh 
dalam berpenampilan. Ia termasuk wanita berwajah cerah, 
mata berbinar, senyum tersumbar, segar, bugar, sehat dan 
memikat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia baik hati 
dan ramah. Walaupun ia tak mempunyai harta sama sekali 
apalagi status sosial, namun ia tetap berwibawa dan 
mengayomi. Status sebagai seorang janda berbadan gemuk 
dengan gaya jalan yang unik, sering menjadi bahan 
tertawaan orang banyak. Bentuknya lucu dan tak banyak 
keluhan dan berkeluh kesah Ada juga yang mengatakan 
bahwa Saudah binti Zam’ah berpostur tubuh tinggi dan 
kurus. Ia terkenal suka berkelakar, bercanda, dan humor, 
serta suka berderma. 

Satu riwayat mengatakan, bahwa pada suatu saat 
Saudah RA melihat wajah Rasulullah SAW. pucat dan 
berbalut duka. Melihat hal tersebut, dia berusaha menghibur 
beliau dengan canda tawa serta senda gurau dengan menga-
takan: “wahai Rasulullah SAW. kemarin aku shalat dibela-
kangmu, sedang engkau melakukan sujud lama sekali sehi-
ngga aku merasa darahku turun ke hidung.” Mendengar 
gurauan tersebut, Rasulullah SAW. menjadi tertawa sampai 
terlihat gigi-gigi gerahamnya. Sepontan hilanglah kesedihan 
yang tergambar dalam wajahnya.10 

 

 
 
  

                                                           
9Hepi Andi Bostoni 101 Shabat Nabi, Pustaka Alkausar, hal 445 
10Lihat 36 perempuan mulia di sekitar Rasulullah SAW, hal 48 
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9Hepi Andi Bostoni 101 Shabat Nabi, Pustaka Alkausar, hal 445 
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BAB II 
SAUDAH RA, ISTRI KHARISMATIK 
 
 
 

Latar belakang Rasulullah SAW. tetarik menikahi Sau-
dah RA adalah: Pertama, suami Saudah adalah orang yang 
pertama kali masuk Islam. Kala itu jumlah umat Islam 
sangatlah sedikit. Suaminya ikut hijrah ke Ethiopia dan 
pernah  ikut  mengungsi ke Abisinia11 bersama sahabat  
yang lain. Mantan suami Saudah meninggal ketika hijrah. 
Ada juga yang mengatakan, ketika ia kembali dari hijrah 
bersama Saudah RA, mantan suaminya meninggal dunia di 
Mekkah setelah ia pulang dari Habasyah dan tinggallah 
Saudah sendiri sebagai janda. Saudah ditelantarkan 
keluargannya karena ia masuk Islam. Rasulullah SAW 
khawatir kalau Saudah murtad seandainya ia kembali 
kerumah ayahnya. Saudah tidak mempunyai mata 
pencaharian dan keterampilan apapun. Kehawatiran 
Rasulullah SAW beralasan, karena Saudah adalah salah 
serorang bangsawan Bangsa Arab yang tetap menjalin 
silaturahmi dengan rekan-rekannya atau sahabat-

                                                           
11Muhammad Husen Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, hal 151 
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sahabatnya dan keluarga-keluarganya walaupun berbeda 
keyakinan. 

Kedua, Saudah adalah wanita yang konsisten dengan 
keyakinannya tentang kebenaran Islam. Ia berperan ektra 
bersungguh-sungguh dalam jarak waktu tertentu dan terus 
menerus dan sistematik berlomba-lomba bersaing merebut 
hati keluarga untuk senantiasa berbuat baik dan kebaikan 
dalam setiap kesempatan. Saudah tetap survive dan eksis 
mengelola dan memegang kendali rumah tangganya. Ia 
tetap serius dan sesuai standar berislam meskipun hidup 
berdampingan dan bersama ayahnya yang masih musyrik. 
Semangat dan kegigihan Saudah RA membuat kesan ter-
sendiri dihati Rasulullah SAW. Sejak awal Saudah mena-
namkan arti penting ketulusan, keihlasan hanya kepada 
Allah Swt. dan orientasinya kepada kehidupan yang lebih 
baik. 

Ketiga, pada saat ia menikahi Saudah RA adalah saat 
sulit yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pamannya Abu 
Thalib meninggal dan istrinya Khadijah meninggal pada 
tahun yang sama. Orang Islam pada masa itu jumlahnya 
sangat sedikit. Muhammad SAW. sangatlah membutuhkan 
orang-orang yang menemani kehadirannya dan mering-
ankan beban dakwah serta segala bentuk tekanan dan 
cercaan. Khaulah sangat memahami kondisi Rasulullah 
SAW yang sangat mendambakan pendamping, yang nanti-
nya menjaga dan mengawasi urusan beliau.12 

Khaulah mengetahui betul bahwa sosok Saudah diha-
rapkan dapat menggantikan peran Khadijah yang senantiasa 
menghibur beliau di saat beliau cemas, memberikan doro-
ngan di saat-saat paling kritis, menyokong risalah-risa-
lahnya, mendampingi beliau dalam rintangan jihad yang 

                                                           
12http://nurmuhammad.web.id/kisah-shahabah/kisah-sahabat-

nabi-saudah-binti-zamah-radhiallahu-anha/ 17-05-2013 
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12http://nurmuhammad.web.id/kisah-shahabah/kisah-sahabat-

nabi-saudah-binti-zamah-radhiallahu-anha/ 17-05-2013 
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amat  pahit dan selalu membela beliau baik dengan jiwa dan 
hartanya.13 Di samping itu, anak perempuanya yang masih 
sangat  kecil, yang membutuhkan pengasuhan seperti 
Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra, sungguh sangat 
membutuhkan kasih sayang sorang ibu, setelah Zainab dan 
Ruqayah menikah. Saudah datang dan hadir dalam rumah 
tangga Rasulullah SAW. dalam keadaan yang tepat dan 
dibutuhkan, dan sebagai pengganti Khadijah RA, supaya 
ada yang mengurus urusan rumah tangga beliau.14 

Kerja keras dan ketekunan Saudah dalam mengurus 
rumah tangga Rasulullah SAW membuatnya lebih baik dan 
bahagia menapaki kesuksesannya berumah tangga. Hal 
merupakan faktor penyebab Saudah RA membangun rumah 
tangga bersama Rasulullah SAW adalah dikarenakan 
karakter Saudah dan nilai-nilai yang dianutnya yaitu nilai 
Islami yang sangat mengkristal dalam dirinya, baik nilai 
agama Islam, moral, sosial dan budaya. Sekarang disebut 
para ahli dengan “hati nurani” yang menjadi pendorong 
atau pengendali tentang prilaku yang benar atau salah baik 
dan buruk, tepat dan tidak tepat.  

Saudah sangat berhasil mengkristalisasikan nilai yang 
ada pada dirinya menjadi nilai yang sangat Islami. Sehingga 
ia mantap dalam berbuat dalam rumah tangga Rasulullah 
SAWT. Tidak hanya itu Saudah RA mengejar harapan dan 
merebut masa depan yaitu kebahagian dunai akhirat. 

 
A. Saudah Sebagai Sahabat Yang Mengasyikan 

Umat Islam yang pertama kali menyarankan Rasulu-
llah SAW untuk segera menikah kembali adalah Khaulah 

                                                           
13Perjalan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad hal 162 
14Hj, Irena Handono, Nabi SAW Bukan Pedofili, Hal 68 
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Binti Hakim. Beliau adalah bibi Rasulullah SAW.15 Dan ia 
teman dan sahabat Saudah RA. Ia mengungkapkan semua 
pandangnya kepada Rasulullah SAW. Mengingat Rasulullah 
SAW menjadi pusat perhatian; sebagai seorang Nabi dan 
Rasul, ia bukan seorang yang hanya memikul beban rumah 
tangga, tetapi juga memikul beban tugas yang akan me-
nentukan perjalanan sejarah semua umatnya. Waktu terus 
berjalan, masa terus berlalu. Sebagai manusia biasa sangat 
manusiawi, apabila Rasulullah SAW juga mengalami 
tantangan nyata dan amat berat untuk menapaki rintangan 
masa itu. Apalagi bagi Rasulullah SAW. serasa setiap saat, 
setiap malam, bayangan dan kenangan Khadijah RA mem-
buru kemana pun Rasulullah SAW melangkah. Bayangan itu 
hilang ketika Rasulullah SAW sibuk melayani umat. Namun, 
begitu kesibukan usai, kesepian mendera lagi. Beliau akan 
menyendiri, mengenang kembali saat-saat bersama Khadijah 
RA. 

Kesedihan Rasulullah SAW itu bukannya tak diketa-
hui orang lain. Semua sahabat dan kaum muslimin menge-
tahuinya.  Mereka merasa iba, tapi tak sanggup berbuat apa-
apa.  Mereka seolah kehilangan cara untuk mengembalikan 
keceriaan Rasulullah SAW. Ada satu usul yang ingin 
diajukan kepada Rasulullah SAW : beliau diharapkan meni-
kah lagi. Tetapi, tak seorangpun berani menyampaikannya. 
Untunglah seorang wanita bernama Khaulah binti Hakim 
as-Syalamiyah juga merupakan sahabat Saudah, berani 
menyampaikan usul itu.16 Dengan lembut dan tulus ia men-
dekati Rasulullah SAW. dicobanya merayu dan meyakinkan 
beliau. Dia sangat paham jika beliau merasa sangat kehi-
langan sang istri, ibu dari anak-anaknya. 

                                                           
15Penjelasan ini juga dapat dilihat pada Hj Irena “ Nabi SAW 

Bukan Pedofili” Hal 68-69 
16http://www.sunnah.org/history/Sahaba/Indon/saudah.html 

16-05-2013 
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“bagaimana kalau Rasulullah SAW menikah lagi?” 
ujar Khaulah pelan-pelan. 

Rasulullah SAW terkejut, pertanyaan itu mengingat-
kan beliau saat Nafisah menawari beliau menikah, dua 
puluh tahun silam. Beliau menarik nafas panjang, menatap 
Khaulah. Beliau balik bertanya, “Siapa yang akan meng-
gantikan Khadijah, ya Khaulah?” 

Khaulah langsung menukas, “Aisyah, putri sahabat 
yang paling kau cintai, ya Rasulullah SAW!” 

Wajah Khaulah berseri-seri. Sebab menurut dia, 
Rasulullah SAW pasti bersedia menikah lagi. Meski tidak 
harus dengan Aisyah RA, gadis yang diusulkannya itu. 

Rasulullah SAW termenung, hatinya tergugah. Nama 
Abu Bakar mengingatkan beliau akan sesuatu. Beliau seolah 
telah melupakan sahabatnya itu. Bahkan beliau sampai tidak 
tahu bahwa Aisyah adalah putri sahabatnya. Beliau ter-
senyum. Abu Bakar adalah lelaki pertama bersama Ali bin 
Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah  yang memeluk Islam. Abu 
Bakar begitu memeluk Islam langsung mendampingi 
Rasulullah SAW berjuang. Sahabat sejati yang benar-benar 
tulus mengorbankan semuanya demi menyiarkan kebenaran 
yang dibawa Rasulullah SAW. Persahabatan mereka sangat 
tulus. Kemudian, beliau memikirkan lagi Aisyah. “Haruskah 
aku tega menolaknya? Tidakkah Abu Bakar akan terluka 
nanti?” itulah pertanyaan yang menggayuti benak beliau. 

Rasulullah SAW pada dasarnya tertarik pada Aisyah, 
gadis mungil yang cantik, lincah dan cerdas itu. 

“tetapi bukankah dia masih kecil?” tanya Rasulullah 
SAW. 

“Ya, kecil dan menyenangkan hati orang yang meman-
dangnya,” sahut Khaulah. 

Khaulah menahan senyum sebelum melanjutkan, “Le-
bih baik Rasulullah SAW meminangnya sekarang kepada 
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Ayahnya. Baru setelah itu kita tunggu si gadis kecil itu 
dewasa.” 

Kata-kata Khaulah itu, meskipun diucapkan pelan, sa-
ngat mengejutkan Rasulullah SAW dan menggugah. 

“Menunggunya dewasa, Khaulah? Kau ini bagaimana? 
Kemudian siapa yang akan mengurus rumah ini? Merawat 
anak-anakku? Tiga tahun waktu yang lama, Khaulah,” tang-
gap Rasulullah SAW heran. 

Khaulah termasuk wanita yang cerdas, dengan ter-
senyum sabar menatap Rasulullah SAW. Karena diam-diam 
dia sudah menyiapkan wanita lain sebagai sahabatnya un-
tuk menjadi istri Rasulullah SAW sembari menunggu 
Aisyah dewasa. Wanita itu seorang janda yang sangat pan-
tas bagi Rasulullah SAW, mengingat jasa dan pengorbanan 
suaminya dan punya karakter yang khusus dan berbeda 
dengan wanita kebanyakan. Dia adalah Saudah binti Zum-
’ah al-Amiriah, wanita yang punya karakter yang tidak 
pendengki, sabar, teguh pendirian dan konsisten terhadap 
ajaran Islam. 

Rasulullah SAW tersenyum mendengar usul Khaulah, 
agak terkejut, tak menyangka jika Khaulah sudah mem-
perhitungkan segalanya. Beliau kagum kepada Khaulah 
yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum mengajukan 
saran. Beliau mengangguk, mengizinkan Khaulah untuk 
melamar Aisyah dan Saudah. Khaulah, dengan wajah 
berseri, ber-gegas menuju rumah Abu Bakar, meninggalkan 
Rasulullah SAW yang tersenyum memandang tingkahnya. 

Secara beruntun tak memerlukan jeda waktu Khaulah 
melaksanakan misi dan tugasnya. Setibanya di rumah Abu 
Bakar, Khaulah menyampaikan amanah Rasulullah SAW, 
dan setelah itu ia menuju rumah sahabatnya Saudah. Keda-
tangan Khaulah menimbulkan tanda tanya di hati Saudah, 
sebab, tampak jelas keceriaan di wajahnya. 
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“Wahai Sabatku Saudah, nikmat apa lagi yang diberi-
kan Allah kepadamu?” tanya Khaulah bersemangat. 

Saudah tercenung. Khaulah tertawa melihat Saudah 
bingung. 

Khaulah mendekati Saudah, merengkuh bahunya, 
sambil berkata, “Saudah, sudahlah, jangan bingung. Dengan 
tanpa basa-basi ia langsung berkata : Dengarkan baik-baik. 
Aku di sini diutus Rasulullah SAW untuk meminangmu. 
Bagaimana, kau terima?” 

Saudah tertegun. Lidahnya kelu. Berita itu laksana pe-
tir baginya. “Benarkah yang kudengar dari sahabatku ini?” 
dia membatin. 

Sebagai seorang sahabat, Khaulah mengguncang tu-
buh Saudah sembari tertawa. “Saudah, apa jawabanmu? 
Kenapa diam?” tanya Khaulah. 

Gemetaran, menahan diri agar tak pingsan. Sebagai 
percakapan dua orang sahabat yang mengasikan Saudah 
menjawab,” Ya, aku terima. Tolong beritahu ayahku, 
Khaulah.” 

Zum’ah terkejut, tetapi beberapa lama kemudian dia 
berkata gembira,”Alhamdulillah, cocok sekali. Sama-sama 
turunan keluarga terhormat.” 

Zum’ah menatap Khaulah, dan dengan ragu dia 
bertanya, “Tetapi, bagaimana dengan orang yang dilamar?” 

Khaulah tersenyum, mengangguk. Melihat anggukan 
Khaulah, lengkaplah sudah rasanya kebahagiaan Zum’ah. 
Dipanggilnya Saudah, ditatapnya putrinya itu dengan sung-
guh-sungguh. Matanya berbinar ketika berujar, “Saudah, 
Khaulah diutus Rasulullah SAW untuk meminangmu. Me-
nurutku, itu cocok sekali. Kau tentu merasa begitu juga, bu-
kan? Nah, apakah kau mau aku nikahkan sekarang?” Sau-
dah mengangguk, lalu menundukkan  kepala. Zum’ah 
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segera menyuruh seseorang untuk meminta Rasulullah 
SAW datang, guna dinikahkan dengan Saudah, putrinya itu. 

Salah satu riwayat mengatakan bahwa Khaulah binti 
Hakim berkata kepada Rasulullah SAW, yang saat itu masih 
berada di Mekah: Mengapa engkau tidak menikah lagi?. 
Rasulullah menjawab: Dengan siapa?. Maka Khaulah ber-
kata: Engkau menginginkah perawan atau Janda?. Rasulul-
lah SAW Balik bertanya: Siapakah wanita yang perawan 
itu/ Khaulah berkata: “Putri makhluk Allah yang paling 
engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar”. Rasulullah bertanya 
lagi: “Lalu siapa yang janda itu?. “Khaulah berkata: “Saudah 
binti Zam’ah bin Qais, ia telah beriman kepadamu dan setia 
mengikuti ajaran yang engkau peluk”. Beliau Rasulullah 
SAW berkata” Pergi dan katakan pada keduanya tentang 
maksudku itu”. Rasulullah mengingat Saudah binti Zam’ah 
yang sejak keislamannya begitu banyak memikul beban 
perjuangannya menyebarkan Islam, sehingga pilihan beliau 
jatuh pada Saudah. 

Kemudian Khaulah pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah 
selesai keperluannya. Ia pergi menemui Saudah. Lalu ia 
berkata” Wahai Saudah, tahukah engkau kebaikan dan 
keberkahan apakah yang hendak Allah berikan kepadamu?” 
Saudah bertanya “Apakah itu?” Khaulah berkata “Rasulu-
llah  SAW mengutusku dengan maksud melamarmu untuk-
nya”. Saudah berkata” Aku senang mendengarnya, masuk 
dan temuilah ayahku dan ceritakan hal itu kepadanya”. 
Ayahda Saudah sudah sangat tua. Kemudian Khaulah 
menemuinya dan memberikan penghormatan dengan peng-
hormatan orang jahiliyah, ia berkata: “Sesungguhnya Mu-
hammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengutusku 
meminang Saudah untuknya. “Ayahnda Saudah berkara: 
“Pasangan yang serasi dan mulia, dan bagaimana jawaban 
dari wanita yang dilamarnya? Khaulah berkata : “Saudah 
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merasa senang dengan lamarannya”. Ayahda Saudah ber-
kata: “Panggilah Saudah untuk menghadapku”. Saudah di-
panggil menghadap, setelah datang, ayahda berkata: “Wahai 
Saudah, engkau telah tau bahwa Muhammad bin Abdullah 
bin Abdul Muthalib mengirim utusannya guna melamarmu, 
dia merupakan pasangan yang mulia, apakah engkau suka 
bila aku kawinkan engkau dengannya?. Saudah berkata. 
“ya”. Ayahda berkata. “panggilan Muhammad menemui-
ku”. Maka dipanggilah Rasulullah SAW. Setelah datang 
beliaupun dikawinkan dengan Saudah. 

Adapun kisah lengkapnya bisa didapatkan dari hadis 
riwayat Ahmad yang terjemahannya SBB: 

 
ثَنَا أَبُو َسلََمةَ َويَْحيَى قَاالَ  ُد ْبُن َعْمٍرو قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد ْبُن بِْشٍر قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ

ا َهلََكْت َخِديَجةُ َجاَءْت َخْولَةُ بِْنُت َحِكيٍم اْمَرأَةُ   ْبِن َمْظُعوٍن قَالَْت يَا ُعْثَمانَ لَمَّ
ُج قَاَل « َمْن ». قَالَْت  ِ أَالَ تََزوَّ  َوإِْن ِشْئَت ثَيِّباً . قَاَل « فََمِن بِْكراً  ِشْئَت إِنْ َرُسوَل هللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيَك َعائَِشةُ بِْنُت أَبِى بَْكرٍ . قَاَل «  اْلبِْكُر ». قَالَْت اْبنَةُ أََحبِّ َخْلِق هللاَّ
َوَمِن الثَّيُِّب ». قَالَْت َسْوَدةُ اْبنَةُ َزْمَعةَ قَْد آَمنَْت بَِك َواتَّبََعْتَك َعلَى َما تَقُولُ . قَاَل « 

فَاْذَهبِى فَاْذُكِريِهَما َعلَىَّ ». فََدَخلَْت بَْيَت أَبِى بَْكٍر فَقَالَْت يَا أُمَّ ُروَماَن َماَذا أَْدَخَل 
- ِ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيُكْم ِمَن اْلَخْيِر َواْلبََرَكةِ . قَالَْت َوَما َذاَك قَالَْت أَْرَسلَنِى َرُسوُل هللاَّ هللاَّ

صلى هللا عليه وسلم- أَْخطُُب َعلَْيِه َعائَِشةَ . قَالَْت اْنتَِظِرى أَبَا بَْكٍر َحتَّى يَأْتِىَ . 
ُ َعلَْيُكْم ِمَن اْلَخْيِر َواْلبََرَكةِ . قَاَل َوَما  فََجاَء أَبُو بَْكٍر فَقَالَْت يَا أَبَا بَْكٍر َماَذا أَْدَخَل هللاَّ
ِ -صلى هللا عليه وسلم- أَْخطُُب َعلَْيِه َعائَِشةَ . قَاَل  َذاَك قَالَْت أَْرَسلَنِى َرُسوُل هللاَّ

ِ -صلى هللا عليه  َوَهْل تَْصلُُح لَهُ إِنََّما ِهَى اْبنَةُ أَِخيهِ . فََرَجْعُت إِلَى َرُسوِل هللاَّ
وسلم- فََذَكْرُت لَهُ َذلِكَ . قَاَل « اْرِجِعى إِلَْيِه فَقُولِى لَهُ أَنَا أَُخوَك َوأَْنَت أَِخى فِى 

اِإلْسالَِم َواْبنَتَُك تَْصلُُح لِى ». فََرَجْعُت فََذَكْرُت َذلَِك لَهُ قَاَل اْنتَِظِرى َوَخَرَج قَالَْت أُمُّ 
ِ َما َوَعَد َوْعداً قَطُّ  ُروَماَن إِنَّ ُمْطِعَم ْبَن َعِدىٍّ قَْد َكاَن َذَكَرَها َعلَى اْبنِِه فََوهللاَّ

فَأَْخلَفَهُ ألَبِى بَْكرٍ . فََدَخَل أَبُو بَْكٍر َعلَى ُمْطِعِم ْبِن َعِدىٍّ َوِعْنَدهُ اْمَرأَتُهُ أُمُّ اْلفَتَى 
فَقَالَْت يَا اْبَن أَبِى قَُحافَةَ لََعلََّك ُمْصٍب َصاِحبَنَا ُمْدِخلُهُ فِى َدْينَِك الَِّذى أَْنَت َعلَْيِه إِْن 

َج إِلَْيكَ . قَاَل أَبُو بَْكٍر لِْلُمْطِعِم ْبِن َعِدىٍّ أَقَْوَل َهِذِه تَقُولُ . قَاَل إِنََّها تَقُوُل َذلِكَ .  تََزوَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َما َكاَن فِى نَْفِسِه ِمْن ِعَدتِِه الَّتِى َوَعَدهُ  فََخَرَج ِمْن ِعْنِدِه َوقَْد أَْذَهَب هللاَّ
َجَها  ِ -صلى هللا عليه وسلم- فََدَعْتهُ فََزوَّ فََرَجَع فَقَاَل لَِخْولَةَ اْدِعى لِى َرُسوَل هللاَّ
إِيَّاهُ َوَعائَِشةُ يَْوَمئٍِذ بِْنُت ِستِّ ِسنِيَن ثُمَّ َخَرَجْت فََدَخلَْت َعلَى َسْوَدةَ بِْنِت َزْمَعةَ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِك ِمَن اْلَخْيِر َواْلبََرَكةِ . قَالَْت َوَما َذاَك قَالَْت  فَقَالَْت َماَذا أَْدَخَل هللاَّ

ِ -صلى هللا عليه وسلم- أَْخطُبُِك َعلَْيهِ . قَالَْت َوِدْدُت اْدُخلِى إِلَى  أَْرَسلَنِى َرُسوُل هللاَّ
نُّ قَْد تََخلََّف َعِن اْلَحجِّ  أَبِى فَاْذُكِرى َذاَك لَهُ َوَكاَن َشْيخاً َكبِيراً قَْد أَْدَرَكْتهُ السِّ

فََدَخلَْت َعلَْيِه فََحيَّْتهُ بِتَِحيَِّة اْلَجاِهلِيَِّة فَقَاَل َمْن َهِذِه فَقَالَْت َخْولَةُ بِْنُت َحِكيٍم . قَاَل 
ِ أَْخطُُب َعلَْيِه َسْوَدةَ . قَاَل ُكْفٌء َكِريٌم  ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ فََما َشأْنُِك قَالَْت أَْرَسلَنِى ُمَحمَّ

َماَذا تَقُوُل َصاِحبَتُِك قَالَْت تُِحبُّ َذاكَ . قَاَل اْدُعَها لِى. فََدَعْيتَُها قَاَل أَْى بُنَيَّةُ إِنَّ َهِذِه 
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ِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب قَْد أَْرَسَل يَْخطُبُِك َوُهَو ُكْفٌء َكِريٌم  َد ْبَن َعْبِد هللاَّ تَْزُعُم أَنَّ ُمَحمَّ
ِ -صلى هللا عليه  َجِك بِِه قَالَْت نََعمْ . قَاَل اْدِعيِه لِى فََجاَء َرُسوُل هللاَّ أَتُِحبِّيَن أَْن أَُزوِّ
َجَها إِيَّاهُ فََجاَءَها أَُخوَها َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ ِمَن اْلَحجِّ فََجَعَل يَْحثِى فِى  وسلم- إِلَْيِه فََزوَّ

َرْأِسِه التَُّراَب فَقَاَل بَْعَد أَْن أَْسلََم لََعْمُرَك إِنِّى لََسفِيهٌ يَْوَم أَْحثِى فِى َرْأِسى التَُّراَب 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- َسْوَدةَ بِْنَت َزْمَعةَ . قَالَْت َعائَِشةُ  َج َرُسوُل هللاَّ أَْن تََزوَّ

ْنحِ . قَالَْت فََجاَء َرُسوُل  فَقَِدْمنَا اْلَمِدينَةَ فَنََزْلنَا فِى بَنِى اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج فِى السُّ
ِ -صلى هللا عليه وسلم- فََدَخَل بَْيتَنَا َواْجتََمَع إِلَْيِه ِرَجاٌل ِمَن األَْنَصاِر َونَِساٌء  هللاَّ

ى َوإِنِّى لَفِى أُْرُجوَحٍة بَْيَن َعْذقَْيِن تَْرَجُح بِى فَأَْنَزلَْتنِى ِمَن األُْرُجوَحِة  فََجاَءْتنِى أُمِّ
َولِى ُجَمْيَمةٌ فَفََرقَْتَها َوَمَسَحْت َوْجِهى بَِشْىٍء ِمْن َماٍء ثُمَّ أَْقبَلَْت تَقُوُدنِى َحتَّى 

َوقَفَْت بِى ِعْنَد اْلبَاِب َوإِنِّى ألَْنَهُج َحتَّى َسَكَن ِمْن نَْفِسى ثُمَّ َدَخلَْت بِى فَإَِذا َرُسوُل 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- َجالٌِس َعلَى َسِريٍر فِى بَْيتِنَا َوِعْنَدهُ ِرَجاٌل َونَِساٌء ِمَن  هللاَّ

ُ لَِك فِيِهْم َوبَاَرَك  األَْنَصاِر فَأَْجلََسْتنِى فِى ِحْجِرِه ثُمَّ قَالَْت َهُؤالَِء أَْهلُِك فَبَاَرَك هللاَّ
ِ -صلى هللا عليه  َجاُل َوالنَِّساُء فََخَرُجوا َوبَنَى بِى َرُسوُل هللاَّ لَُهْم فِيكِ . فََوثََب الرِّ

وسلم- فِى بَْيتِنَا َما نُِحَرْت َعلَىَّ َجُزوٌر َوالَ ُذبَِحْت َعلَىَّ َشاةٌ َحتَّى أَْرَسَل إِلَْينَا َسْعُد 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- إَِذا َداَر  ْبُن ُعبَاَدةَ بَِجْفنٍَة َكاَن يُْرِسُل بَِها إِلَى َرُسوِل هللاَّ

 إِلَى نَِسائِِه َوأَنَا يَْوَمئٍِذ بِْنُت تِْسِع ِسنِينَ .
 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar 
dia berkata: telah menceritakan kepada Kami Muhammad 
bin Amru dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 
Salamah dan Yahya keduanya berkata: “Tatkala Khadijah 
wafat, Khaulah binti Hakim Istri Utsman bin Mazh’un da-
tang seraya berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Tidakkah 
engkau akan menikah lagi? Beliau berkata: “Dengan siapa? 
Ia menjawab”Engkau mau dengan perawan, atau dengan 
janda. Beliau bertanya: Siapa gadis perawannya? Ia men-
jawab: Dia adalah anak perempuan ciptaan Allah yang 
paling engkau cintai, ‘Aisyah bin Abu Bakar’. Beliau ber-
tanya ”Adapun yang janda? Dia menjawab: “Saudah binti 
Zam’ah, dia telah beriman kepadamu dan mengikuti apa ya-
ng engkau katakan. Beliau bersabda: Pergilah dan cerita-
kanlah kepadaku. Lalu ia masuk ke rumah Abu Bakar seraya 
berkata: “Wahai Ummu Rumman, kebaikan dan keberkahan 
apakah yang telah Allah masukkan kepada kalian? Ummu 
Rumman balik bertanya: Apa maksudnya. Ia menjawab: 
‘Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam telah mengutusku 
untuk meminang ‘Aisyah, “Ummu Rumman berkata: ‘Tu-
nggulah Abu Bakar hingga ia datang. ‘Akhirnya Abu Bakar 
pun datang. Ia berkata; Kebaikan dan keberkahan apakah 
yang telah Allah masukkan kepada kalian? ‘Abu Bakar balik 
bertanya: ‘Apa maksudnya? Ia menjawab, Rasulullah shalla-
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ِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب قَْد أَْرَسَل يَْخطُبُِك َوُهَو ُكْفٌء َكِريٌم  َد ْبَن َعْبِد هللاَّ تَْزُعُم أَنَّ ُمَحمَّ
ِ -صلى هللا عليه  َجِك بِِه قَالَْت نََعمْ . قَاَل اْدِعيِه لِى فََجاَء َرُسوُل هللاَّ أَتُِحبِّيَن أَْن أَُزوِّ
َجَها إِيَّاهُ فََجاَءَها أَُخوَها َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ ِمَن اْلَحجِّ فََجَعَل يَْحثِى فِى  وسلم- إِلَْيِه فََزوَّ

َرْأِسِه التَُّراَب فَقَاَل بَْعَد أَْن أَْسلََم لََعْمُرَك إِنِّى لََسفِيهٌ يَْوَم أَْحثِى فِى َرْأِسى التَُّراَب 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- َسْوَدةَ بِْنَت َزْمَعةَ . قَالَْت َعائَِشةُ  َج َرُسوُل هللاَّ أَْن تََزوَّ

ْنحِ . قَالَْت فََجاَء َرُسوُل  فَقَِدْمنَا اْلَمِدينَةَ فَنََزْلنَا فِى بَنِى اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج فِى السُّ
ِ -صلى هللا عليه وسلم- فََدَخَل بَْيتَنَا َواْجتََمَع إِلَْيِه ِرَجاٌل ِمَن األَْنَصاِر َونَِساٌء  هللاَّ

ى َوإِنِّى لَفِى أُْرُجوَحٍة بَْيَن َعْذقَْيِن تَْرَجُح بِى فَأَْنَزلَْتنِى ِمَن األُْرُجوَحِة  فََجاَءْتنِى أُمِّ
َولِى ُجَمْيَمةٌ فَفََرقَْتَها َوَمَسَحْت َوْجِهى بَِشْىٍء ِمْن َماٍء ثُمَّ أَْقبَلَْت تَقُوُدنِى َحتَّى 

َوقَفَْت بِى ِعْنَد اْلبَاِب َوإِنِّى ألَْنَهُج َحتَّى َسَكَن ِمْن نَْفِسى ثُمَّ َدَخلَْت بِى فَإَِذا َرُسوُل 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- َجالٌِس َعلَى َسِريٍر فِى بَْيتِنَا َوِعْنَدهُ ِرَجاٌل َونَِساٌء ِمَن  هللاَّ

ُ لَِك فِيِهْم َوبَاَرَك  األَْنَصاِر فَأَْجلََسْتنِى فِى ِحْجِرِه ثُمَّ قَالَْت َهُؤالَِء أَْهلُِك فَبَاَرَك هللاَّ
ِ -صلى هللا عليه  َجاُل َوالنَِّساُء فََخَرُجوا َوبَنَى بِى َرُسوُل هللاَّ لَُهْم فِيكِ . فََوثََب الرِّ

وسلم- فِى بَْيتِنَا َما نُِحَرْت َعلَىَّ َجُزوٌر َوالَ ُذبَِحْت َعلَىَّ َشاةٌ َحتَّى أَْرَسَل إِلَْينَا َسْعُد 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- إَِذا َداَر  ْبُن ُعبَاَدةَ بَِجْفنٍَة َكاَن يُْرِسُل بَِها إِلَى َرُسوِل هللاَّ

 إِلَى نَِسائِِه َوأَنَا يَْوَمئٍِذ بِْنُت تِْسِع ِسنِينَ .
 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar 
dia berkata: telah menceritakan kepada Kami Muhammad 
bin Amru dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 
Salamah dan Yahya keduanya berkata: “Tatkala Khadijah 
wafat, Khaulah binti Hakim Istri Utsman bin Mazh’un da-
tang seraya berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Tidakkah 
engkau akan menikah lagi? Beliau berkata: “Dengan siapa? 
Ia menjawab”Engkau mau dengan perawan, atau dengan 
janda. Beliau bertanya: Siapa gadis perawannya? Ia men-
jawab: Dia adalah anak perempuan ciptaan Allah yang 
paling engkau cintai, ‘Aisyah bin Abu Bakar’. Beliau ber-
tanya ”Adapun yang janda? Dia menjawab: “Saudah binti 
Zam’ah, dia telah beriman kepadamu dan mengikuti apa ya-
ng engkau katakan. Beliau bersabda: Pergilah dan cerita-
kanlah kepadaku. Lalu ia masuk ke rumah Abu Bakar seraya 
berkata: “Wahai Ummu Rumman, kebaikan dan keberkahan 
apakah yang telah Allah masukkan kepada kalian? Ummu 
Rumman balik bertanya: Apa maksudnya. Ia menjawab: 
‘Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam telah mengutusku 
untuk meminang ‘Aisyah, “Ummu Rumman berkata: ‘Tu-
nggulah Abu Bakar hingga ia datang. ‘Akhirnya Abu Bakar 
pun datang. Ia berkata; Kebaikan dan keberkahan apakah 
yang telah Allah masukkan kepada kalian? ‘Abu Bakar balik 
bertanya: ‘Apa maksudnya? Ia menjawab, Rasulullah shalla-
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llahu’alaihi wa sallam telah mengutusku untuk meminang 
Aisyah. Abu Bakar berkata; “Apakah ia pantas untuk beliau, 
karena ia adalah anak perempuan saudaranya. “Lalu ia 
kembali kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan 
menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: ‘Kem-
balilah kepadanya dan katakan kepadanya; ‘Saya dan kamu 
adalah saudara dalam agama, dan anakmu pantas untukku. 
‘Kemudian ia kembali menceritakan hal itu kepadanya. Abu 
Bakar berkata: ‘Tunggulah”, Lalu dia pergi, Ummu Rumm-an 
berkata; ‘Sesungguhnya Muth’im bin Ady telah meminta 
‘Aisyah, tapi demi Allah, dia tidak permah sama sekali ber-
janji apapun dan Abu Bakar menangguhkannya. Abu Bakar 
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Qahafah, semoga engkau bisa memasukkan suami kami ke 
dalam agama yang kamu anut apabila ia menikahi anakmu. 
‘Abu Bakar berkata kepada Muth’im bin Ady; ‘Saya kata 
kana sebagaimana yang dia katakana.’Abu Bakar berkata; 
‘Sesungguhnya dia telah mengatakan hal itu. Ia pun pergi 
dari sisinya, dan sungguh Allah telah menghilangkan janji 
yang ada pada diri yang telah ia janjikan. Kemudian Abu 
Bakar berkata kepada Khaulah; ‘Penggilkan Rasulullah 
kepadaku. ‘Lalu ia memanggilnya dan menikahkan ‘Aisyah 
dengan beliau. Tatkala itu. ‘Aisyah masih berumur enam 
tahun. Kemudian Khaulah binti Hakim menemui Saudah 
binti Zam’ah, dia berkata ; ‘Kebaikan dan keberkahan 
apakah yang telah Allah masukkan kepadamu? ‘Saudah 
berkata; ‘Saya sangat menyukainya, temuilah ayahku dan 
ceritakan hal itu kepadanya.’ Ayah Saudah adalah seorang 
yang sudah tua dan sudah cukup umur. Ia pernah terlambat 
melak-sanakan haji. Lalu Khaulah menemuinya dan 
mengucapkan salam seperti yang diucapkan pada masa 
jahiliyah. Lalu ia bertanya; “Siapa ini.’ Khaulah menjawab, 
‘Khaulah men-jawab; “Khaulah binti Hakim. ‘Dia bertanya; 
‘Ada keper-luan apa kamu? ‘Khaulah berkata; 
‘Muhammadanbin Abd-ullah telah mengutusku untuk 
meminang Saudah.’ Ia ber-kata; ‘Ini adalah sekufu yang 
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berkata; ‘Panggilah dia untu-kku. ‘Lalu aku memanggilnya 
dan dia berkata; ‘Wahai anakku! Sesungguhnya wanita ini 
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mengaku bahwa Muham-mad bin Abdullah bin Abdul 
Muthalib telah mengutusnya untuk meminangmu dan dia 
adalah sekufu yang mulia. Apakah engkau senang bila aku 
menikahkanmu dengan beliau? ‘Saudah emjawab: ‘Ya. Dia 
berkata “Panggilkan be-iau untukku.’ Lalu Rasulullah 
shallallahu’alaihi wa sallam datang kepadanya dan dia 
menikahkan Saudah den-gannya. Kemudian Saudaranya 
Saudah, Abdu bin Zam’ah, datang sehabis berhaji. Ia 
menaburkan tanah di kepalanya seraya berkata; ‘Setelah 
saya masuk Islam, demi engkau sesu-ngguhnya aku adalah 
orang yang bodoh, hari dimana aku meaburkan tanah di 
kepala ku, hari tatkala Rasulullah shall-ahu’alaihi wa sallam 
menikahi Saudah binti Zam’ah’.” Ais-yah berkata; “Lalu kami 
datang ke Madinah dan kami sing-gah di tempat bani 
Haritsbi Khazraj di Sunhi. “Aisyah berkata; “Rasulullah 
shallahu’alaiahai wa sallam datang dan masuk rumah kami, 
dan berkumpullah orang-orang Anshar baik laki-laki 
maupun perempuan. Ibuku juga mendatangiku sementara 
aku sedang bermain dengan dua orang temanku, lalu ibuku 
mengambilku dari tempat bermainku. Ketika itu rambutku 
rontok, lalu ia membersihkannya dan membuang-nya. 
Kemudian ia mengusap wajahku dengan air, ia menun-
tunku hingga ia mengusap wajahku dengan air, ia menun-
tunku hingga ia dan aku sampai di depan pintu. Saya tidak 
bergerak hingga jiwaku merasa tenang. Lalu ibuku mene-
muiku sedang Raulullah Shallahu’aihi wa sallam telah duduk 
di atas ranjang di rumah kami, sementara di sekeli-lingnya 
para lelaki dan wanita Anshar. Ibuku menduduk-anku di 
pangkuannya, ia berkata; “Mereka adalah keluarga-mu, 
semoga Allah memberkahimu terhadap mereka dan 
semoga Allah memberkahi mereka atasmu. ‘Lalu para lelaki 
dan wanita segera beranjak pergi dan rasulullah shallal-
laahu’alaihi wa sallam mulai menggauliku di rumah kami. 
Tidak disembelihkan untukku unta dan tidak pula kambing, 
hingga Sa’ad bi Ubadah mengirim panci besar kepada kami. 
Ia mengirimkannya kepada Rasullah Shallallahu’alaihi wa 
sallm ketika beliau inggin mengelilingi para istri-istrinya, 
sementara aku ketika itu masih berumur Sembilan tahun.” 
(HR Ahmad no 24587) 
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B. Ketegasan dan Keluesan Sikap Saudah 

Pribadi Saudah RA Binti Zam’ah tidak terlalu terikat 
kepada hasrat duniawi. Visi dan Misinya dan Tujuan dan 
Sasarannya jelas. Saudah RA merupakan seorang yang pem-
bela agama dan berkarakter sesuai ajaran Islam. Predikat 
Saudah RA adalah muslimah yang sebenar-benarnya, 
menjadi penganut Islam yang baik, mentaati ajaran Islam 
dan menjaga agar Rahmat Allah tetap berada pada dirinya. 
Ia senantiasa memahami, menghayati, dan mengamalkan 
ajaran Islam. Hal ini tergambar dalam tata kelola rumah 
tangga: tata pamong, kepemimpinan, sistem budaya ber-
kualitas unggul dan melampaui masa. Telah teruji turut 
memikul berbagai macam penderitaan, turut berhijrah ke 
Abisiana setelah dianjurkan nabi hijrah keseberang lautan. Ia 
bersama suaminya dan sahabat Rasulullah SAW yang 
lainnya turut sengsara turut menderita dalam mendakwah-
kan Islam. Maka wajar kalau Rasulullah SAW mengawi-
ninya, setelah suaminya Sakran Bin ‘Amr Bin Abd Syams 
meninggal dunia untuk memberikan perlindungan hidup 
dan memberikan tempat dan patut mendapat penghargaan 
yang tinggi.  

Karakter Saudah RA adalah Istri yang setia dan tulus, 
tak pendengki, sederhana dan apa adanya. Ia tetap taat men-
jalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan tuntunan 
Islam. Mantan suaminya Sukran bin Amr termasuk orang 
yang pertama kali menerima hidayah Allah  SWT. 
Rasulullah SAW memilihnya sebagai istri karena kadar 
keimanan yang kokoh dan mampu menjadi pemimpin di 
rumahnya walaupun bersama ayahnya yang masih musyrik. 

Tuntunan Islam yang diamalkan Umul Mukmin 
Saudah selaras dengan Firman-Nya dalam Al Hasyar: 7 
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Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan 
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan ber-
takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 
hukumannya. 

 
 Saudah RAmemiliki anak. Anaknya berjumlah lima 

orang dari suaminya yang telah meninggal dunia. Sakran 
Bin Amr. Ada peristiwa yang menarik dalam dialog Rasulu-
llah SAW kepada Saudah, seperti berikut ini. Rasulullah 
SAW bertanya: “Apakah yang menghalangimu dariku?” 
Sebagai orang yang cerdas dan santun dan berkualitas 
dalam mendiagnosa perasaanya, Saudah berkata” Demi 
Allah, Wahai rasulullah, tidak ada satupun yang menghalangi 
diriku menjadikan dirimu orang yang paling kucintai, bahkan aku 
memuliakanmu, namun aku khawatir anak-anak ini menggang-
gumu di waktu pagi dan petang hari. Rasululllah SAW berkata” 
Apakah yang menghalangi selain itu? Saudah RA berkata : 
“Demi Allah,tidak ada” Rasulullah SAW bersabda “Semoga 
Allah melimpahkan rahmat-Nya untukmu, sesungguhnya wanita 
yang terbaik adalah wanita yang menunggang unta yang lemah, 
wanita Quraisy yang shalih dan paling kasih pada anak-anaknya 
di saat mereka masih kecil, dan paling tekun merawat suaminya 
dengan tangan-nya sendiri.” 

Pernikahannya dengan Rasulullah SAW, membuat 
Saudah RA berbahagia. Ia memperoleh kedudukan yang 
tinggi di di rumah Rasulullah SAW. Dengan tekun Saudah 
merawat anak-anaknya yang masih kecil. Saudah RA 
merawat Ummu Kaltsum dan Fatimah seperti merawat 
anaknya sendiri. Saudah RA memiliki kelembutan dan 
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kesabaran yang luar biasa; dapat menghibur hati Rasulullah 
SAW, sekaligus memberi semangat. Kebahagiaan dan 
ketentraman meliputi jiwa dan raganya. Sering ia merasa 
bahagia jika dilihatnya Rasulullah SAW tersenyum 
kepadanya, karena melihat dirinya berjalan melenggang 
berayun ke kiri dan kekanan karena tubuhnya yang gemuk, 
atau karena sisi kecantikan dirinya dan kerajinannya dalam 
bekerja. 

Walaupun Saudah RA binti Zam’ah tidak terlalu 
popular dibandingkan dibandingkan dengan istri Rasulullah 
SAW lainnya. Sebagai seorang wanita yang memiliki mar-
tabat yang mulia, berkualitas dan kedudukan yang tinggi 
disisi Allah SWT dan Rasul-Nya, maka permenikahannya 
dengan Rasulullah SAW bukan semata-mata karena harta 
dan kecantikannya, karena memang dia tidak tergolong 
wanita cantik dan kaya bahkan gemuk dan berkulit agak 
hitam. Dari segi fisik Saudah termasuk teksan lemah. Tetapi 
dari sisi lainya dia adalah perempuan yang sangat mulia dan 
luhur. Yang dilihat Rasulullah SAW adalah semangat 
jihadnya di Jalan Allah SWT, kecerdasan otaknya, perjalanan 
hidupnya yang senantiasa baik, kualitas keimanan, serta 
keikhlasannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Saudah 
RA adalah figur ahli ibadah dan zuhud, seorang yang jujur 
dan benar, selalu mencurahkan seluruh hidupnya untuk 
beribadah kepada Allah SWT, seperti diceritakan ‘Aisyah 
RA. Dia diberi usia yang panjang hingga mengalami zaman 
pemerintahan Umar ibn Al-Khaththab.17 

Para sejarawan sepakat bahwa perkawinan Rasulullah 
SAW dengan Saudah RA memungkinkan karena ia dan 
suaminya termasuk orang Islam pertama yang gigih mela-
wan kepercayaan kaumnya. Ia bersama suaminya pergi Ke 
Habasyah bersama rombongan Muhajirin, kedua, menye-

                                                           
17 36 Perempuan mulia disisi Rasulullah SAW, Mizania, Hal 49  
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lamatkan diri dan dinnya dari keganasan dan kebuasan 
kaum Quraisy, Ketika hijrah itulah, sang suami meninggal 
dunia . Saudah kala itu ia berusia 55 tahun. 

Khaulah binti Hakim Assalamiyah, Istri Usman bin 
Mazh’um; salah seorang wanita yang pertama masuk Islam, 
tergerak hatinya ketika melihat tak ada orang yang meng-
urus dan mengelola kebutuhan rumah tangga Rasulullah 
SAW dengan menawarkan dua orang wanita kepada 
Rasulullah SAW. Mereka yang ditawarkannya adalah 
Aisyah binti Abu Bakar Siddiq dan Saudah binti Zum’ah. 
Ternyata Rasulullah SAW menyetujui kedua usul Khaulah 
itu. Akhirnya Khaulah ditugaskan untuk melamar Aisyah 
RA dengan menunda perkawinan sampai ia dewasa, 
kemudian melamar Saudah RA Bin Zum’ah untuk 
mengurus dan mengelola keadaan rumah tangganya. Ketika 
Khaulah melamar, betapa terkejut dan gembiranya Saudah 
RA, dia langsung menerima lamaran itu, begitu juga Asy-
Syaikh Zum’ah ayahnya dengan lamaran itu. Emas 
kawinnya saat itu empat ratus dirham. 

Satu riwayat mengatakan bahwa Dalam keadaan kese-
pian sesudah kematian Khadijah, terjadilah peristiwa Isra’ 
Mi’raj, dan disana beliau menyaksikan tanda-tanda keesaan 
Allah SWT. Kaum musyrikin yang mendengar kisah itu ti-
dak mempercayainya, bahkan mengolok-ngolok beliau. 
Dalam kondisi seperti itu, tampillah Saudah RA binti 
Zam’ah yang kritis dengan keluesan sikap dan perbuatan 
ikut berjuang dan senantiasa mendukung Rasulullah SAW. 

Pada masa Saudah RA turun wahyu mengenai Hijab. 
Umat bin Khattab pernah berharap akan turun wahyu 
mengenai Hijab. Ia minta kepada Rasulullah SAW agar Istri-
istri beliah berhijab. Usulan Umar ini tidak dilakukan oleh 
Beliau sebelum wahyu turun. Latar belakangnya adalah 
suatu malam Saudah RA keluar rumah, lalu Umar memang-
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gilnya dan berkata, “Bukankah kami telah mengenalmu, 
wahai Saudah RA! Semoga Allah menurunkan wahyu me-
ngenai hijab. “setelah itu, Allah menurunkan ayat hijab. 

Dalam Tafsir Ibnu Abbas dikatakan dalam Firman All-
ah Allah Ta’ala surat Al Ahzab 33:59 sebagai berikut: 
 

                

         

 

 
Artinya :  
Hai Nabi katakanlah kepada istiri-istrimu, anak-anak perem-
puanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, ‘Hendaklah 
mereka mengeluarkan jilbabnya keseluruh tubuhnya 
mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
dikenal, kerena itu mereka tidak diganggu. Dan Allag maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.17F

18 
 

Adapun Tafsir Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa Qs Al 
Ahzaab 33:59. (hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya) 
ia berkata, “Baju kurung” 18F

19 
 
C. Suasana Rumah Tangga Rasulullah dengan Saudah. 

Sebagai orang yang berpengalaman dalam rumah 
tangga  Saudah RA tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan 
kesempatan. Semua waktunya digunakan untuk hal-hal 
yang bermanfaat. Baginya waktu adalah untuk ibadah 
kepada Allah. Menyampaikan ajaran Islam baik secara 
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan kepada sanak 
keluarga menjadi tujuannya. Sebelum dinikahi Rasulullah 

                                                           
18Lihat Tafsri Ibnu Abbas hal 622-623 
19Lihat Tafsir Ibnu Mas’ud hal 818 



 28 

SAW, Saudah Ra binti Zam’ah telah menikah dengan Sakran 
bin Abdusy Syam bin Abdi Wud Al-Quraisy Al-Amiriy. 
Sakran adalah saudara sepupu Saudah sendiri.  

Bagi Saudah RA tiada keteladanan yang utama kecuali 
Rasulullah SAW. Allah mengutus Rasul untuk memberikan 
teladan yang baik bagi manusia dalam perilaku yang lurus. 19F

20 
sebagaimana tertera dalam (Q.S. Al Ahzab: 21) berikut:  

 

         

   

 
Artinya:  
Dan telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Rasulul-
lah (Al-Ahzab: 21) 
 

Kecintaan Saudah terhadap Rasulullah SAW sebagai 
implementasi Surah Ali Imran: 31 berbunyi: 

 

          



 
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikuti-
lah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 
Baginya kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi 

kecintaannya kepada ibu, bapak dan segenap manusia. Mak-
sud kecintaan kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti 
dan mentaatinya. sebagaimana Hadits berikut ini: 

 
 

                                                           
20 Tauhid untuk Tingkat Pemula dan LanjutanHal 156  
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Kecintaan Saudah terhadap Rasulullah SAW sebagai 
implementasi Surah Ali Imran: 31 berbunyi: 

 

          



 
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikuti-
lah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 
Baginya kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi 

kecintaannya kepada ibu, bapak dan segenap manusia. Mak-
sud kecintaan kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti 
dan mentaatinya. sebagaimana Hadits berikut ini: 

 
 

                                                           
20 Tauhid untuk Tingkat Pemula dan LanjutanHal 156  
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  إِلَْيِه ِمْن َوالِِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ أََحبَّ الَ يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى أَُكوَن 
 

Artinya: 
 “Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kamu 
sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anak dan 
segenap ma-nusia (HR. Al Bukhari dan Muslim) 

 
Ia merupakan keluarga sahabat Rasulullah SAW yang 

beriman teguh dan gigih dalam mempertahankan keis-
lamannya dari penindasan serta pengejaran kaum kafir 
Qura-isy, ia juga turut dan berpengalaman menyebarkan 
ajaran Islam kepada orang lain dengan cara sembunyi-
sembunyi. 

Melihat kuatnya penindasan yang dilakukan oleh ka-
um kafir Quraisy terhadap orang-orang yang beriman, maka 
ia bersama sejumlah para sahabat Rasulullah SAW yang lain 
berhijrah ke Habasyah (Etiopia) bersama keluarganya. Di-
sana ia wafat, dan Saudah hidup menjanda, tabah meng-
hadapi berbagai kesulitan di negeri orang. 

Ketika Rasulullah SAW melamar Saudah binti Zam’ah 
masyarakat Makkah menjadi gempar. Berita seperti itu 
nyaris tidak dipercayai orang. Apakah maksud Rasulullah 
SAW melamar Saudah RA? Mereka saling bertanya: Saudah 
seorang janda tua, tak ada lagi sisa-sisa kecantikannya. 
Apakah wanita seperti itu akan menggantikan Khadijah 
binti Khuwailid, seorang wanita yang berkedudukan ter-
hormat di tengah masyarakat Quraisy. 

Tidak! Saudah binti Zam’ah tidak menggantikan 
Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada wanita lain yang dapat 
menggantikan Khadijah RA. Saudah RA bersedia menjadi 
istri Rasulullah SAW karena tidak ada kehormatan bagi 
seorang wanita yang melebihi kehormatan istri Rasulullah 
SAW. 
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Sejak ditinggal mati suaminya ia mengalami kesulitan 
hidup yang berat, sepertinya tiada tempat batu berpijak dan 
tiada tali tempat bergantung. Akan tetapi ia wanita yang 
kritis, mulia, semulia suaminya yang wafat sebagai pahla-
wan syahid. 

Kesulitan yang dialami Saudah akan berganti pahala 
yang didapat dengan mengamalkan Al Qur’an Surah An-
Nisa: 69: 

 

       

         



 
Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), me-
reka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang 
dianu-gerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para 
shiddiiqiin[ 314], orang-orang yang mati syahid, dan orang-
orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. 

 
[314] Ialah: orang-orang yang Amat teguh kepercayaannya 
kepada kebenaran rasul, dan Inilah orang-orang yang 
dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat 
Al Faatihah ayat 7.

 
Anugrah yang di dapat oleh Saudah adalah begitu 

lembut hati Rasulullah SAW, dan demikian mendalamnya 
rasa kasih sayangnya kepada seorang sahabat setia yang 
telah mengorbankan segala-galanya bagi tegaknya kebe-
naran agama Allah di muka bumi ini dengan menikahi 
janda. 

Kelembutan dan ketulusan Rasulullah SAW kepada 
dirinya dibalasnya dengan menyerahkan gilirannya pada 
Aisyah secara ikhlas. Sebagaimana hadits berbunyi 
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 ُ َدةَ بِْنَت َزْمَعةَ َوَهبَْت يَْوَمَها لَِعائَِشةَ , َوَكاَن وْ  سَ َعْنَهاأَنَّ َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي َهللاَّ

 اَلنَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم يَْقِسُم لَِعائَِشةَ يَْوَمَها َويَْوَم َسْوَدة
 

Artinya:  
Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Saudah Binti Zam'-
ah pernah memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah. 
Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberi giliran 
kepada 'Aisyah pada harinya dan pada hari Saudah. 
(Muttafaq Alai-hi. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu 
Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad) 

 
Abu Dawud ath-Thayalisy meriwayatkan dari Ibn 

‘Abbas, dia berkata: “Saudah khawatir dithalaq oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu dia berkata kepada beliau: 
‘Wahai Rasulullah! Janganlah engkau menthalaqku dan 
jadikanlah jatah gilirku untuk ‘Aisyah!’. Beliau pun setuju 
melakukan itu sehingga turunlah ayat ini:  
 

              

           

            

 
Artinya: 
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau 
sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 
keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benar-
nya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walau-
pun manusia itu menurut tabiatnya kikir [359]. dan jika kamu 
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. An-
Nisa: 128) 
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Tindakan yang dilakukan oleh Ummul Mukminin, 
Saudah radliallahu 'anha adalah tindakan yang kritis dan 
bijaksana sekali. Karenanya, berdasarkan riwayat yang sha-
hih, ‘Aisyah RA pernah mengomentarinya: “Tidak ada 
orang yang aku lebih suka menjadi selumur (kulit luar 
selongsong ular) baginya (selain) dari Saudah RA”. Hal itu 
diucapkannya karena sedemikian kagumnya dia terhadap 
sikap Saudah RA. Sebagaimana bunyi hadits berikut ini: 

 
َثَنا أَبِي َعْن َصالٍِح َعْن اْبِن ِشَهاٍب  َثَنا إِْسَحاُق أَْخَبَرَنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم َحدَّ َحدَّ
 ُ بِيِّ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنَها َزْوَج النَّ َبْيِر أَنَّ َعائَِشَة َرِضَي هللاَّ َقالَ أَْخَبَرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى هللاَّ اِب َيقُولُ لَِرُسوِل هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَْت َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخُرْجَن يَْفَعلْ اْحُجْب نَِساَءَك َقالَْت َفلَْم  بِيِّ َصلَّى هللاَّ  َوَكاَن أَْزَواُج النَّ
لَْيًال إِلَى لَْيٍل قَِبلَ اْلَمَناِصِع َفَخَرَجْت َسْوَدةُ بِْنُت َزْمَعَة َوَكاَنْت اْمَرأًَة َطِويلًَة َفَرآَها 
اِب َوُهَو فِي اْلَمْجلِِس َفَقالَ َعَرْفُتِك َيا َسْوَدةُ ِحْرًصا َعلَى أَْن ُيْنَزلَ  ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ آَيَة اْلِحَجابِ   اْلِحَجاُب َقالَْت َفأَْنَزلَ هللاَّ
 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan 
kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami Ayahku dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Urwah bin Az Zubair bahwa Aisyah 
radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ber-
kata; "Umar bin Khatthab pernah berkata kepada Nabi shal-
lallahu 'alaihi wasallam; "Tolong, perintahkanlah para isteri 
anda untuk berhijab." Aisyah melanjutkan; "Namun beliau 
tidak melakukannya, sedangkan isteri-isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke 
tempat untuk buang hajat. Maka isteri beliau, Saudah binti 
Zam'ah keluar, ia adalah wanita yang berpostur tinggi, lalu 
'Umar bin Khatthab melihatnya ketika ia berada di Majlis, 
katanya; 'Hai Saudah! Kami mengenalimu! ' 'Sesungguhnya 
'Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat 
hijab segera turun. Kata 'Aisyah; 'Memang, tidak lama 
kemudian Allah 'azza wajalla menurunkan ayat hijab.(HR. 
Bukhari, Kitab Meminta Izin, Bab Ayat Hijab Hadits No. 
5771). 
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Dari peristiwa di atas tergambar bahwa Saudah RA 
sebenarnya sadar diri, dan merasa rendah hati dihadapan 
Rasulullah SAW, dia merasa bukan apa-apa bila diban-
dingkan dengan istri beliau yang pertama, Khadijah binti 
Khuwailid, atau dengan Aisyah istri beliau yang masih 
muda belia dan cantik jelita. Akan tetapi setelah menjadi istri 
Rasulullah, Saudah RA tidaklah menjadi takabur dan dengki 
karena ia tidak mau terkecoh dengan kedudukan yang 
diperolehnya sebagai istri beliau. Ia juga merasa bahwa 
Rasulullah SAW memperistri dirinya, bukanlah berdasarkan 
cinta dan kasih sayang, seperti yang diperoleh Khadijah 
maupun Aisyah binti Abu Bakar. Ia sadar sesadar-sadarnya 
bahwa antara ia dan Rasulullah SAW terdapat dinding 
penyekat yang tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, ia 
sudah cukup puas dengan hanya mendapatkan kehormatan 
sebagai istri beliau, dan tidak menginginkan yang lain. 

Oleh karena itu, ia rela memberikan gilirannya kepada 
‘Aisyah asalkan dirinya tidak bercerai dan diceraikan oleh 
Rasulullah SAW. 

Hal ini, ia katakan langsung kepada Rasulullah SAW 
ketika beliau hendak menceraikan dirinya: “Ya Rasulullah 
SAW, janganlah anda melepaskan diri dari aku. Demi Allah, 
sesungguhnya dulu pun aku sudah tak berminat untuk 
bersuami lagi, aku bersedia menikah dengan anda hanyalah 
karena aku mengharapkan tempat yang terhormat di sisi 
Allah ta’ala, dan kelak di kemudian hari Allah akan 
menghidupkan aku kembali sebagai istri anda”. 

Sesudah mengatakan hal itu, Saudah RA terdiam 
cukup lama. Ia sesungguhnya merasa amat malu pada diri 
sendiri, terutama pada Rasulullah SAW. Ia merasa telah 
memaksakan kehendak dirinya dengan sesuatu yang tidak 
disukai oleh Rasulullah SAW. Seluruh hidup Saudah RA 
telah dengan ikhlas dan tulus diserahkan kepada Rasulullah 
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SAW dan keluarganya. Tetapi mengapa ia tidak menyetujui 
keinginan beliau yang hendak menceraikannya? Bukankah 
hal ini sama dengan ia tidak memuaskan hati beliau? 
Kemudian ia teringat dengan kondisi badannya yang sudah 
tua, darah yang mengalir pun tidak sederas waktu muda 
dulu. Ia menyadari benar dirinya tidak mungkin lagi akan 
memperoleh cinta dan kemesraan, seperti yang diperoleh 
istri-istri beliau yang lain, yang melebihi segala-galanya 
daripada dirinya. Akankah ia bersaing dengan madu-madu-
nya? Tidak, ia akan sangat malu pada suaminya bila hal itu 
terjadi. Ia juga sangat menyadari, seandainya ia memper-
tahankan hak gilirannya, ini pun sudah tidak layak lagi 
dilakukannya. Dalam hatinya, ia sebetulnya ingin sekali 
mengatakan: “Baiklah ya Rasulullah SAW, ceraikan saja aku 
hari ini” tapi lidahnya terasa kelu sehingga kata-kata seperti 
itu hanya menyangkut di tenggorokannya saja, dan tidak 
pernah keluar dari mulutnya. 

Setelah Saudah RA dapat menguasai kegundahan hati-
nya, maka dengan suara pelan dan mantap ia berkata: “Ya 
Rasulullah SAW, biarlah aku menjadi istrimu, sedangkan 
mulai malam ini, kuberikan malam giliranku kepada 
‘Aisyah binti Abu Bakar, karena aku sudah tidak meng-
inginkan lagi sesuatu seperti yang mereka inginkan”. 
Maksudnya seperti keinginan istri-istri beliau yang lain, 
yang ingin mendapat nafkah batin dari beliau. 

Maka sejak saat itu, ‘Aisyah RAmendapat giliran 
paling banyak diantara para istri beliau, karena mendapat 
tambahan jatah giliran dari Saudah. Sejak saat itu dengan 
alasan tertentu Saudah RA memberikan gilirannya siang dan 
malam kepada Aisyah RA. Hal yang demikianlah yang 
kemudian menjadikan  nama Saudah RA selalu dican-
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kemudian menjadikan  nama Saudah RA selalu dican-
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tumkan beriringan dengan Aisyah RA karena ia adalah 
mengerti dan kekasih Rasulullah SAW.21 

Menurut Ibnu Abbas, hal inilah yang melatar 
belakangi turunnya Firman Allah surah An-Nisa ayat 128, 
karena Saudah khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW, 
Saudah berkata kepada beliau: “Tolong, Anda jangan men-
ceraikanaku. Aku Rela giliran hariku aku berikan kepada 
“Aisyah.22 
 
D. KEUTAMAANSAUDAH RA DI SISI RASULULLAH 

1. Saudah RA termasuk wanita pertama yang memeluk 
Islam, ikut hijrah dua kali yakni ke Habasyah dan 
Madinah Munawwarah. Setelah ia menganut Islam, Ia 
termasuk wanita yang patuh dan taat kepada ajaran Islam 
dan ikut pendakwahkan Islam, baik secara sembunyi-
sembunyi maupun terang-terangan. Ia punya prinsip 
jihad luar biasa yaitu “menyeru kebajikan dan dan 
mencegah kemungkaran” 

2. Saudah dan sabagai sahabat Rasulullah SAW termasuk 
golongan pertama yang masuk Islam. Islam baginya 
merupakan Agama Rahmatan Lil ‘Alamin. Baginya Islam 
adalah agama yang pantas didakwahkan kepada kelurga 
yang masih musyrik. Oleh karena itu ia dapat menjadi 
teladan bagi kaum muslimah. Baginya tidak ada waktu 
yang sia-sia kecuali untuk menjelaskan ajaran Islam 
secara nyata. Ia bertanggung jawab terhadap dirinya dan 
keluarganya. Dalam berprilaku keseharian belian me-
nunjukan karakter ; sabar, bebas perpendapat, terhormat 
dan bertanggung jawab, beliau tetap bersama dengan 
ayahnya yang masih musyrik. 

                                                           
2136 Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW, Mizania,Hal 49 
22 Umat Ahmad ar-Rawi, Wanita-wanita sekitar Rasulullah, hal271 
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3. Saudah RA senatiasa dan selalu berusaha sekuat tenaga 
menyenangkan hati Nabi dengan tindakan nyata dan 
kongkrit. Pikiran dan perasaannya terkelola dengan baik; 
maju, kuat, sabar, tidak pendengki, realitis dan adab 
tabilitas yang sangat luar biasa dengan memberikan  jatah 
hari gilirannya kepada Aisyah Radhiallahu “Anha karena 
Saudah Radhiallahu “Anha tahu bahwa wanita yang 
paling dicintai oleh Nabi SAW di antara istri-istrinya 
adalah Aisyah Radhiallahu “Anha. 

4. Saudah RA mampu bersaing dengan masyarakat luas dan 
sesama, baik seagama maupun multi agama. Beliau 
sudah menunjukan sikap dengan menjalankan agama 
secara maksimal dengan menempatkan diri secara 
ekskusif. Baginya dunia ini satu dan bersumber dari Yang 
Satu. Tidak ada dunia Timur dan Barat. Hidup harus 
selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk itu diperlukan 
kerjasama dalam segala hal. Aisyah RA berkata tentang 
Saudah RA, ”Aku tidak pernah menemukan seorang 
wanita yang lebih kusukai jika aku menjadi dirinya, 
selain Saudah Ra binti Zam’ah. Seorang wanita yang 
kekuatan jiwanya luar biasa”. Suadah RA mempunyai 
karakter sebagai pengayom dan tak menunjukan sikap 
permusuhan. 

5. Selalu mengejar kebaikan dan ketaatan bahkan Aisyah 
RA cemburu dengan kesegeraan Saudah RA dalam 
kebaikan dan ketaatan dan bersedekah. Saudah RA. 
adalah seorang wanita yang dermawan dan murah hati. 
Ibnu Sirin menceritakan bahwa Umar bin Khaththab 
(setelah menjadi Khalifah, penj.) pernah memberi satu 
karung berisi uang dirham kepada Saudah Radhiallahu 
“Anha. Ketika melihatnya, Saudah Radhiallahu “Anha. 
bertanya, “Apa yang ada dalam karung ini?” Petugas 
Umar menjawab, “Uang dirham (perak).” Saudah Radhi-
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allahu “Anha. terkejut, “Karung ini berisi uang dirham, 
seperti kurma? Hai pelayan, ambilkan nampan!” Saat itu 
juga, Saudah Radhiallahu “Anha. membagi-bagikan uang 
dirham tersebut kepada orang-orang yang memerlukan-
nya. 

6. Mendapat izin dari tujuh lapis langit 
Suatu ketika, Saudah Radhiallahu “Anha. pernah meng-
alami masalah yang cukup memberatkan hatinya. Oleh 
sebab itu, ia segera menemui Nabi SAW. untuk meng-
adukan permasalahannya. Ternyata, Allah berkenan me-
nurunkan wahyu dari tujuh lapis langit untuk me-
nyelesaikan masalah yang dialaminya, dan berlaku untuk 
siapa pun yang mengalami masalah yang sama hingga 
hari kiamat. 
At-Tirmidzi, Ath-Thabrani, dan Al-Baihaqi22F

23 meriwayat-
kan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma yang berkata. 
Saudah Radhiyallahu Anha takut kalau dirinya 
diceraikan Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam, oleh karena 
itu, ia berkata kepada beliau, ‘Jangan engkau mencerai-
kanku, namun tetap mempertahankan aku. Aku berikan 
jatah hariku bersamanu kepada ‘Aisyah. ‘Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menerima permintaan 
Saudah, kemudian turunlah ayat, 

 

              

           

            

 

                                                           
23Ahmad Khalil Jam’ah, Syaikh Muhammad bin Yusuf Ad-

Dimasyqi, Darul Falah, hal 436-437 
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dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz [357] atau 
sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 
kedua-nya Mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya [358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun man-usia itu menurut tabiatnya kikir [359]. dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara 
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 
Sesungguhnya Allah ada-lah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

 
[357] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami 
isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah 
tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap 
keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak 
mau memberikan haknya.
[358] Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal 
suaminya mau baik kembali.
[359] Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan 
sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hati-
nya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian 
hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

 
Selanjutnya Abu Daud, Al-Baihaqi, an Al Hakim meri-

wayatkan dari Aisyah Radhiayallahu Anha yang berkata, 
 

سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت ، أن يفارقها رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم : يا رسول هللا ، يومي هو لعائشة . فقبل ذلك منها رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم
 

“Sesungguhnya Saudah binti Zam’ah Radhiyallahu Anha 
telah lanjut usia dan ia khawatir diceraikan Rasulullah Shal-
lallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata kepada beliau, ‘Wahai 
Rasulullah, aku berikan jatah hariku kepada Aisyah. ‘Rasul-
ullah Shalallahu Alaihi wa Sallam menerima hal tersebut 
dari Saudah.  

 
Tentang Saudah dan wanita-wanita semisalnya, Allah 

Azza wa Jalla menurunkan ayat: 
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 فََال ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصلَِحا إِْعَراًضاَوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعلَِها نُُشوًزا أَْو 
 َ حَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت اْألَْنفُُس الشُّ بَْينَُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

 َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا
 

“Dan jika seorang wanita khawatirakan nusyuz atau sikap 
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan per-
damaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 
menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan 
istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 
sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha mengetahu 
apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa’: 128).  
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BAB III 
PERAN SERTA SAUDAH  
DALAM IBADAH HAJI 
 
 
 
A. SAUDAH DAN PERIWAYATAN HADITS 

Semasa hidupnya Saudah binti Zam’ah bin Qais mera-
wikan 5 hadis, diantaranya, ia berkata, “ada seorang laki-
laki yang datang menemui Rasulullah SAW sembil berkata, 
“ayahku telah lanjut usia dan ia sudah tidak mampu menu-
naikan haji”Rasulullah bersabda, “bukankah seandainya ayah-
mu punya utang, lalu kamu melunasinya, dan ia kan diterima? 
“ya” jawab laki-laki itu. “Allah Maha Pengasih, maka tunai-
kanlah hal atas nama ayahmu” kata Rasulullah.  

 
ثَنَا اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِى اْبُن ِشَهاٍب  ثَنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ َحدَّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َمنِيٍع َحدَّ َحدَّ
ِ ْبِن َعبَّاٍس َعِن اْلفَْضِل ْبِن َعبَّاٍس أَنَّ  ثَنِى ُسلَْيَماُن ْبُن يََساٍر َعْن َعْبِد هللاَّ قَاَل َحدَّ

ِ فِى اْلَحجِّ َوُهَو  ِ إِنَّ أَبِى أَْدَرَكْتهُ فَِريَضةُ هللاَّ اْمَرأَةً ِمْن َخْثَعٍم قَالَْت يَا َرُسوَل هللاَّ
ى َعْنهُ ». قَاَل  َشْيٌخ َكبِيٌر الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْستَِوَى َعلَى ظَْهِر اْلبَِعيرِ . قَاَل « ُحجِّ

َوفِى اْلبَاِب َعْن َعلِىٍّ َوبَُرْيَدةَ َوُحَصْيِن ْبِن َعْوٍف َوأَبِى َرِزيٍن اْلُعقَْيلِىِّ َوَسْوَدةَ بِْنِت 
َزْمَعةَ َواْبِن َعبَّاسٍ . قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث اْلفَْضِل ْبِن َعبَّاٍس َحِديٌث َحَسٌن 

َصِحيحٌ .  
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Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah 
menceritakan kepada kami Rauh bin 'Ubadah, telah men-
ceritakan kepada kami Ibnu Jaraij, telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Syihab berkata: telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Abbas dari 
Al Fadl bin Abbas bahwa seorang wanita dari Khats'am 
bertanya: "Wahai Rasulullah, bapakku sudah terkena 
kewajiban haji, namun beliau seorang yang tua renta dan 
tidak kuat untuk menaiki kendaraaan.” Beliau (Rasulullah) 
bersabda: “Ber-hajilah untuknya.” (Abu Isa At Tirmidzi) 
berkata “Hadits semakna diriwayatkan dari Ali, Buraidah, 
Hushain bin ‘Auf, Abu Razin Al ‘Uqaili, Saudah binti Zam’ah 
dan Ibnu Abbas.” Abu ‘Isa berkata; “Hadits Al Fadl bin Abbas 
merupakan hadits hasan shahih. (Hadits Sunan Tirmidzi, 
Kitab Haji, Bab Haji Atas Nama Lansia dan Mayyit, No. 
Hadits 850) 

 
Shahih Muslim menjelaskan bahwa perempuan yang 

lemah dapat melaksanakan ibadah haji dengan keistime-
waan sebagai berikut: 

 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- لَْيلَةَ  َعْن َعائَِشةَ أَنََّها قَالَِت اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ َرُسوَل هللاَّ

اْلُمْزَدلِفَِة تَْدفَُع قَْبلَهُ َوقَْبَل َحْطَمِة النَّاِس َوَكانَِت اْمَرأَةً ثَبِطَةً - يَقُوُل اْلقَاِسُم 
َوالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَاَل فَأَِذَن لََها فََخَرَجْت قَْبَل َدْفِعِه َوَحبََسنَا َحتَّى أَْصبَْحنَا فََدفَْعنَا 

ِ -صلى هللا عليه وسلم- َكَما اْستَأَْذنَْتهُ  بَِدْفِعِه َوألَْن أَُكوَن اْستَأَْذْنُت َرُسوَل هللاَّ
َسْوَدةُ فَأَُكوَن أَْدفَُع بِإِْذنِِه أََحبُّ إِلَىَّ ِمْن َمْفُروٍح بِهِ . 

 
Artinya  
Diriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata: Saudah pernah mi-
nta izin kepada Rasulullah SAW di malam Muzdalifah un-tuk 
berangkat mendahului beliau dan mendahului rombongan 
orang banyak ------ Saudah adalah perempuan yang lemah 
(Kata Al Qasim: maksudnya adalah lemah)-----Kata Aisyah: 
maka Rasulullah SAW mengizinkan Saudah, lalu Saudah 
keluar mendahului keberangkatan Rasulullah SAW, sedang 
kami tetap bertahan hingga pagi, lalu kami berangkat 
bersama keberangkatan Rasulullah SAW. Seandainya aku 
minta izin kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Saudah lalu 
aku berangkat dengan izin beliau adalah lebih aku senangi 
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berangkat mendahului beliau dan mendahului rombongan 
orang banyak ------ Saudah adalah perempuan yang lemah 
(Kata Al Qasim: maksudnya adalah lemah)-----Kata Aisyah: 
maka Rasulullah SAW mengizinkan Saudah, lalu Saudah 
keluar mendahului keberangkatan Rasulullah SAW, sedang 
kami tetap bertahan hingga pagi, lalu kami berangkat 
bersama keberangkatan Rasulullah SAW. Seandainya aku 
minta izin kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Saudah lalu 
aku berangkat dengan izin beliau adalah lebih aku senangi 
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dari pada aku berangkat bersama beliau (Hadis ini juga diri-
wayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadits 1680)23F

24 
 
Lebih lajut Rasulullah sangat memperhatikan kondisi 

perempuan dalam berhaji sebagaimana hadis berikut ini: 
 

ِ َمْولَى أَْسَماَء َعْن أَْسَماَء أَنََّها نََزلَْت لَْيلَةَ َجْمٍع ِعْنَد اْلُمْزَدلِفَِة ،  ثَنِى َعْبُد هللاَّ َحدَّ
فَقَاَمْت تَُصلِّى ، فََصلَّْت َساَعةً ، ثُمَّ قَالَْت يَا بُنَىَّ َهْل َغاَب اْلقََمُر قُْلُت الَ . فََصلَّْت 
َساَعةً ، ثُمَّ قَالَْت َهْل َغاَب اْلقََمُر قُْلُت نََعْم . قَالَْت فَاْرتَِحلُوا . فَاْرتََحْلنَا ، َوَمَضْينَا 
ْبَح فِى َمْنِزلَِها . فَقُْلُت لََها يَا َهْنتَاْه َما  َحتَّى َرَمِت اْلَجْمَرةَ ، ثُمَّ َرَجَعْت فََصلَِّت الصُّ
ِ - صلى هللا عليه وسلم - أَِذَن  أَُرانَا إِالَّ قَْد َغلَّْسنَا . قَالَْت يَا بُنَىَّ ، إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

 لِلظُُّعنِ 
 
Artinya:  
Diriwayatkan oleh Abdullah, budak Asma’ ia berkata ‘ia ber-
kata: Asma’ bertanya kepadaku ketika dia berada dipengi-
napan Muzdalifah. “Apakah bulan telah hilang?” Aku men-
jawab, “Belum. Asma’ kemudian salat sejenak, lalu bertanya 
lagi. “Hai anakku! “Apakah bulan telah hilang?” Aku 
menjawab, “Sudah” Kata Asma’. “Ayo berangkat 
denganku!” Kami berangkat hingga salat ditempatnya, lalu 
aku katakan kepadanya, “Aduh! Kita terlalu awal, masih 
belum pagi.” Asma’ menjawab, “Anakku, jangan begitu! 
Sesungguhnya Nabi SAW mengizinkan kepada para wanita 
(untuk berangkat lebih awal)” 
 

(Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 
hadits 1679) Haditsnya berbunyi: 
 

َعْن أَْسَماَء أَنََّها نََزلَْت لَْيلَةَ َجْمٍع ِعْنَد اْلُمْزَدلِفَِة ، فَقَاَمْت تَُصلِّى ، فََصلَّْت َساَعةً ، 
ثُمَّ قَالَْت يَا بُنَىَّ َهْل َغاَب اْلقََمُر قُْلُت الَ . فََصلَّْت َساَعةً ، ثُمَّ قَالَْت َهْل َغاَب اْلقََمُر 
قُْلُت نََعْم . قَالَْت فَاْرتَِحلُوا . فَاْرتََحْلنَا ، َوَمَضْينَا َحتَّى َرَمِت اْلَجْمَرةَ ، ثُمَّ َرَجَعْت 

ْبَح فِى َمْنِزلَِها . فَقُْلُت لََها يَا َهْنتَاْه َما أَُرانَا إِالَّ قَْد َغلَّْسنَا . قَالَْت يَا بُنَىَّ  فََصلَِّت الصُّ
ِ - صلى هللا عليه وسلم - أَِذَن لِلظُُّعنِ   ، إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Asma’ binti Abu Bakar r.a. bahwa pada 
malam jam’ dia singgah di Muzdalifah, kemudian dia mela-

                                                           
24Ringkasan Hadits Shahih Muslim, Pustaka Amani Hal 400 
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kukan salat beberapa saat, lalu bertanya: “Hai anakku! 
Apakah bulan sudah terbenam?” Abdullah menjawab: 
“Belum”, Asma’ melakukan shalat lagi beberapa saat, lalu 
dia bertanya lagi: Apakah bulan sudah terbenam?” Abdullah 
menjawab: “Sudah” Kata Asma’: “Mari kita berangkat”. Ma-
ka kamipun berangkat dan menempuh perjalanan sehingga 
Asma’melempar jumrah, kemudian dia pulang dan 
melaksanakan Shalat Subuh di tempat kediamnya. Abdullah 
bertanya kepada Asma’: Wahai Hantah (panggilan untuk 
perempuan) kita berangkat dari Muzdalifah ketika akhir 
malam gelap (belum fajar)? Asma’ menjawab: “Wahai 
anakku! Sesungguhnya Rasulullah SAW memperbolehkan 
demikian itu bagi kaum wanita”25 

 
Selanjutnya adalah Berangkat lebih awal dari Muzda-

lifah bagi orang-orang yang lemah 
 

Artinya:  
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata: Rasulullah 
SAW pernah mengutusku dalam rombongan orang-orang 
yang lemah untuk berangkat dari Muzdalifah pada malam 
hari mendahului para jemaah. [Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Buhari, nomor hadits 1856]25F

26 
 
Hadits Al-Bukhari 1981 menjelaskan yang bunyinya 

sebagai berikut: 
 

َعْن َعائَِشةَ - رضى هللا عنها - قَالَْت نََزْلنَا اْلُمْزَدلِفَةَ فَاْستَأَْذنَِت النَّبِىَّ - صلى هللا 
عليه وسلم - َسْوَدةُ أَْن تَْدفََع قَْبَل َحْطَمِة النَّاِس ، َوَكانَِت اْمَرأَةً بَِطيئَةً ، فَأَِذَن لََها 
، فََدفََعْت قَْبَل َحْطَمِة النَّاِس ، َوأَقَْمنَا َحتَّى أَْصبَْحنَا نَْحُن ، ثُمَّ َدفَْعنَا بَِدْفِعِه ، فَألَْن 

ِ - صلى هللا عليه وسلم - َكَما اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ أََحبُّ إِلَىَّ  أَُكوَن اْستَأَْذْنُت َرُسوَل هللاَّ
 ِمْن َمْفُروٍح بِهِ 

Artinya:  
Diriwayatkan dari Aisyah r.a dia berkata: Kami singgah 
dimuzdalifah (pada malam jam’) kemudian Saudah meminta 
izin kepada Rasulullah SAW, untuk berangkat meninggalkan 
Muzdalifah lebih awal sebelum orang-orang berangkat, 

                                                           
25Shahih Al- Bukhari, Pustaka Imani, hal 388 
26Ibid hal 401 
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kukan salat beberapa saat, lalu bertanya: “Hai anakku! 
Apakah bulan sudah terbenam?” Abdullah menjawab: 
“Belum”, Asma’ melakukan shalat lagi beberapa saat, lalu 
dia bertanya lagi: Apakah bulan sudah terbenam?” Abdullah 
menjawab: “Sudah” Kata Asma’: “Mari kita berangkat”. Ma-
ka kamipun berangkat dan menempuh perjalanan sehingga 
Asma’melempar jumrah, kemudian dia pulang dan 
melaksanakan Shalat Subuh di tempat kediamnya. Abdullah 
bertanya kepada Asma’: Wahai Hantah (panggilan untuk 
perempuan) kita berangkat dari Muzdalifah ketika akhir 
malam gelap (belum fajar)? Asma’ menjawab: “Wahai 
anakku! Sesungguhnya Rasulullah SAW memperbolehkan 
demikian itu bagi kaum wanita”25 

 
Selanjutnya adalah Berangkat lebih awal dari Muzda-

lifah bagi orang-orang yang lemah 
 

Artinya:  
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata: Rasulullah 
SAW pernah mengutusku dalam rombongan orang-orang 
yang lemah untuk berangkat dari Muzdalifah pada malam 
hari mendahului para jemaah. [Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Buhari, nomor hadits 1856]25F

26 
 
Hadits Al-Bukhari 1981 menjelaskan yang bunyinya 

sebagai berikut: 
 

َعْن َعائَِشةَ - رضى هللا عنها - قَالَْت نََزْلنَا اْلُمْزَدلِفَةَ فَاْستَأَْذنَِت النَّبِىَّ - صلى هللا 
عليه وسلم - َسْوَدةُ أَْن تَْدفََع قَْبَل َحْطَمِة النَّاِس ، َوَكانَِت اْمَرأَةً بَِطيئَةً ، فَأَِذَن لََها 
، فََدفََعْت قَْبَل َحْطَمِة النَّاِس ، َوأَقَْمنَا َحتَّى أَْصبَْحنَا نَْحُن ، ثُمَّ َدفَْعنَا بَِدْفِعِه ، فَألَْن 

ِ - صلى هللا عليه وسلم - َكَما اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ أََحبُّ إِلَىَّ  أَُكوَن اْستَأَْذْنُت َرُسوَل هللاَّ
 ِمْن َمْفُروٍح بِهِ 

Artinya:  
Diriwayatkan dari Aisyah r.a dia berkata: Kami singgah 
dimuzdalifah (pada malam jam’) kemudian Saudah meminta 
izin kepada Rasulullah SAW, untuk berangkat meninggalkan 
Muzdalifah lebih awal sebelum orang-orang berangkat, 
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26Ibid hal 401 
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karena dia bertubuh gemuk dan jalannya lambat, maka 
Rasulullah SAW mengizinkannya. Saudahpun berangkat 
lebih awal sebelum orang-orang berangkat, sementara kami 
tetap berada di Muzdalifah sampai pagi, kemudian kami 
berangkat bersama Rasulullah SAW sungguh saya lebih suka 
meminta izin kepada Rasulullah untuk berangkat lebih awal 
seperti Saudah daripada saya bertahan sampai pagi 
bersama Rasulullah SAW.27 
 

Ia dinikahi Rasulullah setelah Khadijah RA meninggal 
pada bulan Ramadhan tahun 10 setelah kenabian. Setelah 
berusia lanjut, ia menyerahkan gilirannya kepada Aisyah 
RA. 

 Saudah RA sendiri menyadari bahwa Rasulullah me-
ngawininya bukan karena birahi, apalagi ia adalah seorang 
wanita tua, ia tidak terlalu bernafsu seperti wanita muda. 
Malah belakangan, setelah ia kawin dengan Aisyah RA, 
dengan terus terang ia katakan kepada Nabi SAW, bahwa ia 
berikan gilirananya untuk Syaidatina Aisyah. Ia sudah me-
rasa puas hidup bersama Rasulullah SAW, dan menjadi 
salah seorang Ummatul Mukminin, Ibu Kaum Mukminin. 

Saudah RA sangat cermat dalam mematuhi Rasulullah 
SAW baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Pada 
pelaksanaan Haji Terakhir (wada’). Rasulullah SAW meng-
inginkan bahwa istri-istrinya tetap tinggal di rumah-rumah 
mereka setelah wafatnya. Saudah RA mematuhi perintah 
Rasulullah sehingga ia tidak pernah meninggalkan rumah-
nya meskipun untuk menunaikan ibadah haji dengan  
mengatakan : “Aku telah menunaikan haji dan umrah dan 
karena itu aku tetap tinggal di rumahku sebagaimana telah 
diperintahkan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. 

Dalam bersedekah dan bermurah hati ia melebihi 
semua istri Rasulullah SAW. Satu ketika Umar mengirim 

                                                           
27Lebih lanjutlihat hadis Shahih Al BuKhari hal 389 
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sebuah kantung kepadanya. Ia bertanya kepada pembawa-
nya: “berisi apakah kantung itu?” Ia menjawab “dirham”. Ia 
menjawab dengan tegas: “Dirham dikirim dalam kantung 
seperti kurma”. Ia pun membagikan seluruh uang tersebut 
kepada semua fakir miskin. Ia mendapatkan uang secara 
halal dan menyamak kulit dan menggunakan secara royal di 
jalan Allah dengan melakukan kebajikan (sedekah) 

Dalam hal mengorbankan hak pribadinya, Saudah  RA 
sangat terbuka dan sangat unik. Ia berusia senja ketika meni-
kah dengan Rasulullah SAW. Pernikahannya disusul tidak 
lama kemudian oleh pernikahan Aisyah yang usianya lebih 
muda. Selang beberapa tahun, Saudah hidup berdua ber-
sama Rasulullah SAW, datanglah Aisyah RA sebagai istri 
baru Rasulullah SAW. Saudah tahu persis bagaiman cinta 
Rasulullah kepada Aisyah. Oleh karena itu, dalam banyak 
kesempatan Saudah RA sering mengalah dan memberikan 
harinya (gilirannya) kepada Aisyah dan memberikan ke-
luasan dalam mengatur rumah tangga. 

Ia juga punya perasaan yang sangat halus, Aisyah 
memahami sifatnya.28 Ia juga bisa marah dan tersinggung, 
tidak suka berdebat, Ia banyak berbuat daripada berkata-
kata. Aisyah berkata, “Sesudah turun ayat hijab keluarlah 
Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Dia 
adalah wanita yang berperawakan tinggi besar sehingga 
mudah sekali dibedakan dari wanita yang lainnya. Saat itu 
Umar melihatnya dan berkata, “Wahai Saudah RA demi 
Allah kami tetap bisa mengenalimu,” maka lihatlah bagai-
mana Engkau keluar, maka Saudah RA segera kembali dan 
menuju kepada Rasulullah SAW yang waktu itu di rumah 
Aisyah RA. Pada saat itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam sedang makan malam, di tangannya ada sepotong 
daging, maka masuklah Saudah RA kepadanya seraya 
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sebuah kantung kepadanya. Ia bertanya kepada pembawa-
nya: “berisi apakah kantung itu?” Ia menjawab “dirham”. Ia 
menjawab dengan tegas: “Dirham dikirim dalam kantung 
seperti kurma”. Ia pun membagikan seluruh uang tersebut 
kepada semua fakir miskin. Ia mendapatkan uang secara 
halal dan menyamak kulit dan menggunakan secara royal di 
jalan Allah dengan melakukan kebajikan (sedekah) 

Dalam hal mengorbankan hak pribadinya, Saudah  RA 
sangat terbuka dan sangat unik. Ia berusia senja ketika meni-
kah dengan Rasulullah SAW. Pernikahannya disusul tidak 
lama kemudian oleh pernikahan Aisyah yang usianya lebih 
muda. Selang beberapa tahun, Saudah hidup berdua ber-
sama Rasulullah SAW, datanglah Aisyah RA sebagai istri 
baru Rasulullah SAW. Saudah tahu persis bagaiman cinta 
Rasulullah kepada Aisyah. Oleh karena itu, dalam banyak 
kesempatan Saudah RA sering mengalah dan memberikan 
harinya (gilirannya) kepada Aisyah dan memberikan ke-
luasan dalam mengatur rumah tangga. 

Ia juga punya perasaan yang sangat halus, Aisyah 
memahami sifatnya.28 Ia juga bisa marah dan tersinggung, 
tidak suka berdebat, Ia banyak berbuat daripada berkata-
kata. Aisyah berkata, “Sesudah turun ayat hijab keluarlah 
Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Dia 
adalah wanita yang berperawakan tinggi besar sehingga 
mudah sekali dibedakan dari wanita yang lainnya. Saat itu 
Umar melihatnya dan berkata, “Wahai Saudah RA demi 
Allah kami tetap bisa mengenalimu,” maka lihatlah bagai-
mana Engkau keluar, maka Saudah RA segera kembali dan 
menuju kepada Rasulullah SAW yang waktu itu di rumah 
Aisyah RA. Pada saat itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam sedang makan malam, di tangannya ada sepotong 
daging, maka masuklah Saudah RA kepadanya seraya 
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berkata, “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya aku keluar 
untuk sebagai keperluanku dalam keadaan berhijab tetapi 
Umar mengatakan ini dan itu,” maka saat itu turunlah 
wahyu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 
“Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita 
untuk keluar menunaikan hajatmu.” (Shahih Bukhari, 1:67 
no. 4795 dan Shahih Muslim 4:1709) 

 
Ada juga satu hal yang menunjukkan hal itu. Suatu 

saat Saudah RA berada di rumah keluarga Al-Afra. Anak 
keluarga itu, Auf bin Muawwad, meninggal dunia. Kemu-
dian terdengar kabar, pasukan Islam dan para prajurit yang 
sebelumnya ditawan pasukan kafir telah pulang dari perang 
Badar. Saudah RA bergegas pulang. Ketika dilihatnya Abu 
Yazid, kakak bekas suaminya, berada di situ sebagai tawan-
an, hatinya iba melihat iparnya yang terikat itu, dan tanpa 
sadar dia berucap, “kenapa kalian begini? Bukankah lebih 
baik kalian mati secara terhormat?” 

Mendengar ucapan Saudah RA , Rasulullah SAW yang 
juga ada di dalam rumah, menegurnya “Saudah, masih per-
lukah kau bangkitkan semangat mereka di hadapan Allah 
dan Rasul-Nya?” 

Saudah RA terkejut, karena sebelumnya dia tidak me-
lihat Rasulullah SAW. Saudah RA tergagap seraya menatap 
Rasulullah SAW, “Maafkan aku, ya Rasulullah SAW! Aku 
tidak tahan melihat keadaan mereka!” 

Hal yang sangat menarik dari karakter Saudah adalah 
dia tidak terlalu berharap dirinya dapat sejajar dengan Kha-
dijah RA di hati Rasulullah SAW. Ia paling jitu dalam 
mengelola perasaanya, dan daya nalarnya baik. Katanya 
sejalan dengan tindakan, pada dasarnya dia belum mampu 
mengisi kekosongan hati Rasulullah SAW, walupun dia 
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telah memperoleh limpahan kasih dari beliau, sehingga 
beberapa saat kemudian turun wahyu Allah SWT yang 
memerintahkan Rasulullah SAW menikahi ‘Aisyah RA binti 
Abu Bakar yang sangat belia. Lantas, sikap apa yang dilaku-
kan oleh Saudah ketika mengetahui pernikahan tersebut? 
Dia rela dan tidak sedikitpun memiliki perasaan cemburu 
dan dengki. Dia merelakan madunya berada ditengah ke-
luarga Rasulullah SAW. Dia merasa cukup bangga me-
nyandang gelar Ummul Mukminin, dapat menyayangi 
Rasulullah SAW, dan dapat meyakini ajarannya, sehingga 
dia tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. 

Wajahnya senantiasa ceria dan tutur katanya selalu 
lembut, bahkan mengayomi, dia sering membentu menyele-
saikan urusan-urusan ‘Aisyah. Sehingga ‘Aisyah RA sangat 
mencintai Saudah RA. ‘Aisyah RA berkata.”Tidak ada 
wanita yang aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain 
Saudah RA Binti Zam’ah, karena ia memiliki keistemewaan 
yang tidak dimiliki wanita lain. “Saudah RA merelakan ma-
lam-malam gilirannya untuk Aisyah semata untuk memper-
oleh keridhaan Rasulullah SAW. 

Saudah RA mendampingi Rasulullah SAW dalam 
perang Khaibar, pada perang itu Rasulullah SAW menikahi 
Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab. Mendengar hal itu pun 
Saudah RA tetap rela dan menerima kehadiran Shafiyyah, 
karena hatinya bersih dari sifat iri, cemburu dan dengki.  

Saudah RA menunaikah haji Wada’ bersama istri-istri 
Rasulullah SAW yang lainya. Beberapa saat setelah haji 
wada’ Rasulullah SAW sakit keras dan meminta persetujuan 
istri-istri beliau yang lain untuk tingggal di rumah ‘Aisyah. 
Selama Rasulullah SAW sakit, Saudah tak pernah putus-
putusnya menjenguk Rasulullah SAW dan membantu  
‘Aisyah RA sampai beliau wafat.  
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luarga Rasulullah SAW. Dia merasa cukup bangga me-
nyandang gelar Ummul Mukminin, dapat menyayangi 
Rasulullah SAW, dan dapat meyakini ajarannya, sehingga 
dia tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. 
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lam-malam gilirannya untuk Aisyah semata untuk memper-
oleh keridhaan Rasulullah SAW. 
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Saudah RA menunaikah haji Wada’ bersama istri-istri 
Rasulullah SAW yang lainya. Beberapa saat setelah haji 
wada’ Rasulullah SAW sakit keras dan meminta persetujuan 
istri-istri beliau yang lain untuk tingggal di rumah ‘Aisyah. 
Selama Rasulullah SAW sakit, Saudah tak pernah putus-
putusnya menjenguk Rasulullah SAW dan membantu  
‘Aisyah RA sampai beliau wafat.  
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Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Saudah 
RA tetap menyendiri untuk beribadah hingga ajalnya men-
jemputnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Saudah 
RA meninggal pada tahun ke-19 H. Hal istimewa yang 
dimiliki Saudah RA adalah kekuatan dan keteguhan dalam 
menanggung derita, seperti pengusiran, penganiayaan, dan 
bentuk kedzaliman lainya, baik yang datangnya dari kaum 
Quraisy maupun dari keluarganya sendiri.  

Sifat yang mulia dan menonjol darinya adalah kesa-
baran dan keridhaannya menerima takdir Allah SAW ketika 
suaminya Syakran bin Amr meninggal, harus kembali ke 
rumah orang tuanya yang masih musyrik. Dalam hatinya 
tidak pernah ada perasaan cemburu dan dengki terhadap 
istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Saudahpun dikenal 
dengan kemurahan hatinya dan suka bersedekah. 

“Biarkanlah aku tetap sebagai istrimu. Demi Allah aku 
memang sudah tidak bergairah terhadap laki-laki namun 
aku ingin dihidupkan olah Allah kelak sebagai istrimu kelak 
di akhirat: 

Cita-citanya terkabul, Ia meninggal dunia pada tahun 
23 hijrah, tahun 54 Hijriah, dimasa pemerintahan Khalifah 
Umar Bin Khattab. Menurut suatu riwayat, Saudah binti 
Zam’ah dikaruniai umur yang panjang oleh Allah dan baru 
meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra. 
Semoga rahmat Allah SWT senantiasa menyertai Saudah 
binti Zam’ah dan sempga Allah SWT memberinya tempat 
yang layak disisi-NYa. 

 
 

B. HADIST TENTANG KEWAJIBAN IBADAH HAJI PE-
REMPUAN 

“Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW” Wahai 
Rasulullah SAW, apakah wanita wajib berperang (berjihad) 
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melawan orang kafir?. Jawab rasulullah, Ya. Jihad tanpa 
perang yaitu melakukan haji dan umrah” 

Ibadah Haji adalah salah satu ibadah yang sangat 
agung kedudukannya di sisi Allah SWT. Banyak sekali 
hadits shahih yang menjelaskan keutamaannya, diantara-
nya: 

Orang yang melakukan ibadah haji dengan benar 
dijanjikan pengampunan terhadap dosa yang diperbuat 
pelakunnya sepanjang hidupnya. Nabi bersabda 
  

هُ  ِ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ  َمْن َحجَّ ِلَّ
 

Artinya:  
Barang siapa yang mengerjakan haji karena Allah, dan tidak 
melakukan kefasikan, maka dia akan kembali ke rumahnya 
seperti yang baru dilahirkan ibunya. (HR. Bukhari).  

 
Shahih Al Bukhari menyebutkan haji mabrur adalah: 
 
ِ ، نََرى  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن - رضى هللا عنها - أَنََّها قَالَْت يَا َرُسوَل هللاَّ
 اْلِجَهاَد أَْفَضَل اْلَعَمِل ، أَفَالَ نَُجاِهُد قَاَل « الَ ، لَِكنَّ أَْفَضَل اْلِجَهاِد َحجٌّ َمْبُرورٌ 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari ‘Aisyah, Ummul mukminin RA, dia ber-
kata: Ya Rasulullah! Menurut kami, jihat adalah perbuatan 
baik yang paling utama, bolehkah kami (kaum wanita) turut 
berjihad?” Rasulullah SAW bersabda: “Tidak begitu, jihad 
yang paling utama adalah haji mabrur (Nomor hadist 
1550)28F

29 
 

Shahih Muslim mengatakan menjelaskan bahwa Ke-
wajiban Haji dan pahala haji sama disisi Allah baik laki-laki 
maupun perempuan sebagaimana berikut: 

 

                                                           
29Lihat Shahih Al Bukhari, Pustaka Amani, hal 362 
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29Lihat Shahih Al Bukhari, Pustaka Amani, hal 362 
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ِ -صلى هللا عليه وسلم- فَقَاَل « أَيَُّها النَّاُس  َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل َخطَبَنَا َرُسوُل هللاَّ
ِ فََسَكَت  وا ». فَقَاَل َرُجٌل أَُكلَّ َعاٍم يَا َرُسوَل هللاَّ ُ َعلَْيُكُم اْلَحجَّ فَُحجُّ قَْد فََرَض هللاَّ

ِ -صلى هللا عليه وسلم- « لَْو قُْلُت نََعْم لََوَجبَْت  َحتَّى قَالََها ثَالَثًا فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ
َولََما اْستَطَْعتُْم - ثُمَّ قَاَل - َذُرونِى َما تََرْكتُُكْم فَإِنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم بَِكْثَرِة 

ُسَؤالِِهْم َواْختِالَفِِهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْىٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم َوإَِذا 
 نََهْيتُُكْم َعْن َشْىٍء فََدُعوهُ 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah 
SAW pernah berhotbah dihadapan kami. Beliau 
mengatakan, “Saudara-saudara!” Sesungguh-nya Allah telah 
mewajibkan haji kepada kalian. Karena itu berhajilah! Ada 
seseorang ber-tanya, “Apakah setiap tahun ya 
Rasulullah!”Rasulullah SAW diam, sehingga orang tersebut 
menanyakan sampai tiga kali. Setelah itu Rasulullah 
bersabda, “Seandainya aku jawab “ya” maka tentu haji itu 
wajib setiap tahun, lalu akhirnya kalian tidak mempu 
melaksanakannya. “Sabda beliau selanjutnya ,”jangan kamu 
tanyakan apa yang tidak aku sebutkan, karena celakanya 
orang-orang sebelum kamu dulu adalah karena mereka 
banyak dan mereka tidak mematuhi para nabi mereka. 
Apabila aku melarang sesuatu terhadapmu, maka 
tinggalkanlah! (hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 
nomor hadits 7288)29F

30 
 

Mengenai pahala haji dijelaskan sebagai berikut ber-
bunyi: 

 
ِ - صلى هللا عليه وسلم - قَاَل «  َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ - رضى هللا عنه - أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

 اْلُعْمَرةُ إِلَى اْلُعْمَرِة َكفَّاَرةٌ لَِما بَْينَُهَما ، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِالَّ اْلَجنَّةُ 
 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah 
SAW pernah bersabda: Umrah yang satu sampai umrah 
berikutnya adalah penghapus dosa antar keduanya, dan haji 
yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surge [Hadis ini 
juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, nomor hadits 1773] 

 

                                                           
30Shahih Muslim hal 356 
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Pada Shahih Al Bukhari Nomor 1773 berbunyi sebagai 
berikut: 
 

ِ - صلى هللا عليه وسلم - قَاَل «  َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ - رضى هللا عنه - أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
 اْلُعْمَرةُ إِلَى اْلُعْمَرِة َكفَّاَرةٌ لَِما بَْينَُهَما ، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِالَّ اْلَجنَّةُ 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW, 
pernah bersabda: Umrah yang satu dengan umrah beri-
kutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan antara masa 
keduanya, sedangkan haji mabrur balasannya tiada lain 
adalah surga.30F

31 
 
Lebih lanjut dijelaskan sebagaimana bunyi hadits 

berikut: 
 

َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ - رضى هللا عنه - قَاَل قَاَل النَّبِىُّ - صلى هللا عليه وسلم - « َمْن 
هُ   َحجَّ َهَذا اْلبَْيَت ، فَلَْم يَْرفُْث ، َولَْم يَْفُسْق ، َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia bersabda: Rasulullah 
SAW pernah bersabda, Barangsiapa berhaji ke Baitullah 
tanpa berkata keji, tanpa bersetubuh dan tanpa berbuat 
kefasikan (selama ihram), maka di pulang (tanpa dosa) 
bagaikan bayi yang baru lahir. [Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al –Bukhari, nomor hadits 1819] 31F

32 
 

Banyak keutamaan yang dijanjikan Allah SWT bagi 
orang yang melaksanakan Ibadah Haji, maka sebagai se-
orang muslim dan muslimah yang benar imannya, sudah se-
patutnya berusaha agar kebaikan yang dijanjikan Allah SWT 
dalam ibadah haji dapat diraihnya. Untuk memcapai tujuan 
itu, tidak ada cara lain kecuali mengikhlaskan ibadah haji 
karena Allah dan mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh 

                                                           
31Shahih Al-Bukhari, Pustaka Imani, hal 339 
32Ibid hal 157 



 52 
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31Shahih Al-Bukhari, Pustaka Imani, hal 339 
32Ibid hal 157 
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Rasulullah SAW, karena tidak ada ibadah haji yang lebih 
baik dan lebih benar daripada ibadah haji Rasulullah SAW. 

Pesan Rasulullah dalam pelaksanaan haji wada’nya 
sebagai berikut: 

 
تِى َهِذهِ   لِتَأُْخُذوا َمنَاِسَكُكْم فَإِنِّى الَ أَْدِرى لََعلِّى الَ أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

 
Artinya:  
Ambillah (dariku) tatacara ibadah haji kalian, karena 
sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali sesudah hajiku ini, 
aku tidak dapat menunaikan ibadah haji lagi 32F

33 
 

Didasarkan kepada washiyat Rasulullah SAW terse-
but, sudah seharusnya kaum muslimin yang imannya benar 
agar bersikap: 
1. Berusaha untuk mengikuti semua tatacara ibadah haji 

yang diajarkan Rasulullah SAW 
2. Mengambil rukhshah (keringanan) yang diberikan Allah 

dan Rasulullah SAW dalam pelaksananan Ibadah hajinya, 
tanpa memandang rendah amalan tersebut. 

3. Merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah 
apabila terhalang oleh sesuatu sehingga dalam beberapa 
amalan tidak dapat melaksanakan Ibadah Haji sebagai-
mana yang diajarkan Rasulullah SAW 

4. Tidak cendrung atau memilih tatacara ibadah haji yang 
menyalahi (berbeda) dengan yang dianjurkan oleh 
Rasulullah SAW, apalagi merasa bangga dengan amalan 
tersebut. 

 
C. SAUDAH SEBAGAI PERINTIS KEMUDAHAN IBA-

DAH HAJI 

Meskipun Saudah RA tampak lemah dan kurang 
diperhitungkan diantara para istri Rasulullah SAW, tetapi ia 
                                                           

33Periksa juga : Kitab Irwaa’ul Ghaliil jilid 4 hal 271 no 1074 
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punya jasa besar terhadap pelaksanaan ibadah haji. Dialah 
wanita pertama yang merintis kemudahan ibadah haji, 
tentunya dengan seizin Rasulullah SAW. ia bersama 
sejumlah wanita lain yang lemah mengusulkan kepada 
Rasulullah SAW agar diberi kemudahan-kemudahan 
tertentu dalam melaksana-kan ibadah haji, seperti berangkat 
meninggalkan Muzdalifah, melempar jumrah sebelum fajar 
dan ifadhah ke Makkah. 

Shahih Muslim menjelaskan bahwa perempuan yang 
lemah dapat melaksanakan ibadah haji dengan keistime-
waan sebagai berikut:  

 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- لَْيلَةَ  َعْن َعائَِشةَ أَنََّها قَالَِت اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ َرُسوَل هللاَّ

اْلُمْزَدلِفَِة تَْدفَُع قَْبلَهُ َوقَْبَل َحْطَمِة النَّاِس َوَكانَِت اْمَرأَةً ثَبِطَةً - يَقُوُل اْلقَاِسُم 
َوالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَاَل فَأَِذَن لََها فََخَرَجْت قَْبَل َدْفِعِه َوَحبََسنَا َحتَّى أَْصبَْحنَا فََدفَْعنَا 

ِ -صلى هللا عليه وسلم- َكَما اْستَأَْذنَْتهُ  بَِدْفِعِه َوألَْن أَُكوَن اْستَأَْذْنُت َرُسوَل هللاَّ
 َسْوَدةُ فَأَُكوَن أَْدفَُع بِإِْذنِِه أََحبُّ إِلَىَّ ِمْن َمْفُروٍح بِهِ .

 
Artinya  
Diriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata: Saudah pernah 
minta izin kepada Rasulullah SAW di malam Muzdalifah 
untuk berangkat mendahului beliau dan mendahului 
rombongan orang banyak ------ Saudah adalah perempuan 
yang lemah (Kata Al Qasim: maksudnya adalah lemah)-----
Kata Aisyah: maka Rasulullah SAW mengizinkan Saudah, lalu 
Saudah keluar mendahului keberangkatan Rasulullah SAW, 
sedang kami tetap bertahan hingga pagi, lalu kami berang-
kat bersama keberangkatan RasulullahnSAW. Seandainya 
aku minta izin kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Saudah 
lalu aku berangkat dengan izin beliau adalah lebih aku 
senangi daripada aku berangkat bersama beliau (Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadits 1680)33F

34 
 

Lebih lajut Rasulullah  SAW sangat memperhatikan 
kondisi perempuan dalam berhaji sebagaimana hadits 
berikut ini: 
                                                           

34Ringkasan Hadits Shahih Muslim, Pustaka Amani Hal 400 
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punya jasa besar terhadap pelaksanaan ibadah haji. Dialah 
wanita pertama yang merintis kemudahan ibadah haji, 
tentunya dengan seizin Rasulullah SAW. ia bersama 
sejumlah wanita lain yang lemah mengusulkan kepada 
Rasulullah SAW agar diberi kemudahan-kemudahan 
tertentu dalam melaksana-kan ibadah haji, seperti berangkat 
meninggalkan Muzdalifah, melempar jumrah sebelum fajar 
dan ifadhah ke Makkah. 

Shahih Muslim menjelaskan bahwa perempuan yang 
lemah dapat melaksanakan ibadah haji dengan keistime-
waan sebagai berikut:  

 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- لَْيلَةَ  َعْن َعائَِشةَ أَنََّها قَالَِت اْستَأَْذنَْت َسْوَدةُ َرُسوَل هللاَّ

اْلُمْزَدلِفَِة تَْدفَُع قَْبلَهُ َوقَْبَل َحْطَمِة النَّاِس َوَكانَِت اْمَرأَةً ثَبِطَةً - يَقُوُل اْلقَاِسُم 
َوالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَاَل فَأَِذَن لََها فََخَرَجْت قَْبَل َدْفِعِه َوَحبََسنَا َحتَّى أَْصبَْحنَا فََدفَْعنَا 

ِ -صلى هللا عليه وسلم- َكَما اْستَأَْذنَْتهُ  بَِدْفِعِه َوألَْن أَُكوَن اْستَأَْذْنُت َرُسوَل هللاَّ
 َسْوَدةُ فَأَُكوَن أَْدفَُع بِإِْذنِِه أََحبُّ إِلَىَّ ِمْن َمْفُروٍح بِهِ .

 
Artinya  
Diriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata: Saudah pernah 
minta izin kepada Rasulullah SAW di malam Muzdalifah 
untuk berangkat mendahului beliau dan mendahului 
rombongan orang banyak ------ Saudah adalah perempuan 
yang lemah (Kata Al Qasim: maksudnya adalah lemah)-----
Kata Aisyah: maka Rasulullah SAW mengizinkan Saudah, lalu 
Saudah keluar mendahului keberangkatan Rasulullah SAW, 
sedang kami tetap bertahan hingga pagi, lalu kami berang-
kat bersama keberangkatan RasulullahnSAW. Seandainya 
aku minta izin kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Saudah 
lalu aku berangkat dengan izin beliau adalah lebih aku 
senangi daripada aku berangkat bersama beliau (Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadits 1680)33F

34 
 

Lebih lajut Rasulullah  SAW sangat memperhatikan 
kondisi perempuan dalam berhaji sebagaimana hadits 
berikut ini: 
                                                           

34Ringkasan Hadits Shahih Muslim, Pustaka Amani Hal 400 
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ِ َمْولَى أَْسَماَء َعْن أَْسَماَء أَنََّها نََزلَْت لَْيلَةَ َجْمٍع ِعْنَد اْلُمْزَدلِفَِة ،  ثَنِى َعْبُد هللاَّ َحدَّ

فَقَاَمْت تَُصلِّى ، فََصلَّْت َساَعةً ، ثُمَّ قَالَْت يَا بُنَىَّ َهْل َغاَب اْلقََمُر قُْلُت الَ . فََصلَّْت 
َساَعةً ، ثُمَّ قَالَْت َهْل َغاَب اْلقََمُر قُْلُت نََعْم . قَالَْت فَاْرتَِحلُوا . فَاْرتََحْلنَا ، َوَمَضْينَا 
ْبَح فِى َمْنِزلَِها . فَقُْلُت لََها يَا َهْنتَاْه َما  َحتَّى َرَمِت اْلَجْمَرةَ ، ثُمَّ َرَجَعْت فََصلَِّت الصُّ
ِ - صلى هللا عليه وسلم - أَِذَن  أَُرانَا إِالَّ قَْد َغلَّْسنَا . قَالَْت يَا بُنَىَّ ، إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

 لِلظُُّعنِ 
 
Artinya:  
Diriwayatkan oleh Abdullah, budak Asma’ ia berkata ‘ ia 
berkata: Asma’ bertanya kepadaku ketika dia berada 
dipenginapan Muzdalifah. “Apakah bulan telah hilang?” Aku 
menjawab, “Belum. Asma’ kemudian salat sejenak, lalu 
bertanya lagi. “Hai anakku! “Apakah bulan telah hilang?” 
Aku menjawab, “Sudah” Kata Asma’. “Ayo berangkat 
denganku!” Kami berangkat hingga salat ditempatnya, lalu 
aku katakana kepadanya , “Aduh! Kita terlalu awal, masih 
belum pagi.” Asma’ menjawab, “Anakku, jangan begitu! 
Sesungguhnya Nabi SAW mengizinkan kepada para wanita 
(untuk berangkat lebih awal)”  
 
(Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 
hadits 1679) 

 
Selanjutnya adalah Berangkat lebih awal dari Muzda-

lifah bagi orang-orang yang lemah 
 
َمنِى - النَّبِىُّ - صلى هللا  اْبَن َعبَّاٍس - رضى هللا عنهما - يَقُوُل بََعثَنِى - أَْو قَدَّ

 عليه وسلم - فِى الثَّقَِل ِمْن َجْمٍع بِلَْيلٍ 
 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata: Rasulullah 
SAW pernah mengutusku dalam rombongan orang-orang 
yang lemah untuk berangkat dari Muzdalifah pada malam 
hari mendahului para jemaah. [Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Buhari, nomor hadits 1856]34F

35 
 

                                                           
35Ibid hal 401-142 
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Keterangan lebih lanjut seperti tercantum pada hadits 
berikut: 

 
ُم َضَعفَةَ أَْهلِِه ، فَيَقِفُوَن  ِ ْبُن ُعَمَر - رضى هللا عنهما - يُقَدِّ قَاَل َسالٌِم َوَكاَن َعْبُد هللاَّ
َ َما بََدا لَُهْم ، ثُمَّ يَْرِجُعوَن قَْبَل  ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم بِاْلُمْزَدلِفَِة بِلَْيٍل ، فَيَْذُكُروَن هللاَّ
أَْن يَقَِف اِإلَماُم ، َوقَْبَل أَْن يَْدفََع ، فَِمْنُهْم َمْن يَْقَدُم ِمنًى لَِصالَِة اْلفَْجِر ، َوِمْنُهْم َمْن 
يَْقَدُم بَْعَد َذلَِك ، فَإَِذا قَِدُموا َرَمُوا اْلَجْمَرةَ ، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر - رضى هللا عنهما - 

ِ - صلى هللا عليه وسلم  يَقُوُل أَْرَخَص فِى أُولَئَِك َرُسوُل هللاَّ
 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdul-
lah bin Umar RA, pernah memberangkatkan kelompoknya 
yang lemah-lemah lebih awal dari jemaah yang lain, lalu 
mereka berhenti di Masy’aril Haram di Muzdalifah pada 
malam hari. Mereka berzikir kepada Allah menurut 
kemampuan mereka, lalu mereka berangkat sebelum imam 
berhenti dan sebelum imam berangkat. Sebagian mereka 
ada yang datang mendahului aku untuk Shalat Subuh, dan 
sebagian yang lain ada yang datang sesudahnya. Setelah itu 
mereka datang, maka mereka melempar Jamrah. Ibnu 
Umar mengatakan “Rasulullah SAW memberikan keringa-
nan kepada mereka.” [Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 
Bukhari, nomor hadits 1676) 

 
Aisyah pun mengakui tentang besarnya jasa Saudah 

RA terhadap dirinya, juga sumbangsih pemikirannya kepa-
da Rasulullah SAW serta keluarganya. Ia dikenal sebagai 
wanita yang sangat sabar dan memilih bersikap diam, bila 
terjadi konflik diantara para madunya. Saudah RA tinggal di 
rumah Rasulullah SAW sampai ia wafat. 

 
 

HAJI 

Yang dimaksud dengan haji yaitu menyeaja mengun-
jungi Ka’bah (Baitullah) di Mekah untuk beribadah dengan 
cara dan perbuatan tertentu. Ibadah haji wajib dilaksanakan 
dengan segera, sekali seumur hidup bagi orang yang men-
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Keterangan lebih lanjut seperti tercantum pada hadits 
berikut: 

 
ُم َضَعفَةَ أَْهلِِه ، فَيَقِفُوَن  ِ ْبُن ُعَمَر - رضى هللا عنهما - يُقَدِّ قَاَل َسالٌِم َوَكاَن َعْبُد هللاَّ
َ َما بََدا لَُهْم ، ثُمَّ يَْرِجُعوَن قَْبَل  ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم بِاْلُمْزَدلِفَِة بِلَْيٍل ، فَيَْذُكُروَن هللاَّ
أَْن يَقَِف اِإلَماُم ، َوقَْبَل أَْن يَْدفََع ، فَِمْنُهْم َمْن يَْقَدُم ِمنًى لَِصالَِة اْلفَْجِر ، َوِمْنُهْم َمْن 
يَْقَدُم بَْعَد َذلَِك ، فَإَِذا قَِدُموا َرَمُوا اْلَجْمَرةَ ، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر - رضى هللا عنهما - 

ِ - صلى هللا عليه وسلم  يَقُوُل أَْرَخَص فِى أُولَئَِك َرُسوُل هللاَّ
 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdul-
lah bin Umar RA, pernah memberangkatkan kelompoknya 
yang lemah-lemah lebih awal dari jemaah yang lain, lalu 
mereka berhenti di Masy’aril Haram di Muzdalifah pada 
malam hari. Mereka berzikir kepada Allah menurut 
kemampuan mereka, lalu mereka berangkat sebelum imam 
berhenti dan sebelum imam berangkat. Sebagian mereka 
ada yang datang mendahului aku untuk Shalat Subuh, dan 
sebagian yang lain ada yang datang sesudahnya. Setelah itu 
mereka datang, maka mereka melempar Jamrah. Ibnu 
Umar mengatakan “Rasulullah SAW memberikan keringa-
nan kepada mereka.” [Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 
Bukhari, nomor hadits 1676) 

 
Aisyah pun mengakui tentang besarnya jasa Saudah 

RA terhadap dirinya, juga sumbangsih pemikirannya kepa-
da Rasulullah SAW serta keluarganya. Ia dikenal sebagai 
wanita yang sangat sabar dan memilih bersikap diam, bila 
terjadi konflik diantara para madunya. Saudah RA tinggal di 
rumah Rasulullah SAW sampai ia wafat. 

 
 

HAJI 

Yang dimaksud dengan haji yaitu menyeaja mengun-
jungi Ka’bah (Baitullah) di Mekah untuk beribadah dengan 
cara dan perbuatan tertentu. Ibadah haji wajib dilaksanakan 
dengan segera, sekali seumur hidup bagi orang yang men-
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cukupi persyaratannya. Firman Allah SWT “Mengerjakan 
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” 
(QS: 3:97). 

 

      

         

   

 
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 
maqam Ibrahim[215]; Barangsiapa memasukinya (Baitullah 
itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewa-
jiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sang-
gup Mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. Barang siapa 
mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 
 
[215] Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun 
Ka'bah.
[216] Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan 
dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan 
perjalananpun aman.
 

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surah Al-Hajj: 27-
28 sbb:  
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27. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan 
haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan 
berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus[984] yang 
datang dari segenap penjuru yang jauh, 
28. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi 
mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari 
yang telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah telah berikan 
kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah 
sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah 
untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. 
29. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan koto-
ran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka 
menye-mpurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah 
mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah 
yang tua itu (Baitullah). 

 
[984] Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya 
yang ditempuh oleh jemaah haji.
[985] Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari 
tasyriq, Yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
[986] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah 
binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, 
kambing dan biri-biri.
[987] Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini 
ialah memotong rambut, mengerat kuku, dan sebagainya.
[988] Yang dimaksud dengan Nazar di sini ialah nazar-nazar 
yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

 
Sementara Rasullah SAW bersabda ”Hendaklah kamu 

bersegera mengerjakan haji, karena seseorang tidak menge-
tahui halangan yang merintanginya” (HR Ahmad) 

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:  
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27. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan 
haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan 
berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus[984] yang 
datang dari segenap penjuru yang jauh, 
28. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi 
mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari 
yang telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah telah berikan 
kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah 
sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah 
untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. 
29. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan koto-
ran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka 
menye-mpurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah 
mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah 
yang tua itu (Baitullah). 

 
[984] Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya 
yang ditempuh oleh jemaah haji.
[985] Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari 
tasyriq, Yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
[986] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah 
binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, 
kambing dan biri-biri.
[987] Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini 
ialah memotong rambut, mengerat kuku, dan sebagainya.
[988] Yang dimaksud dengan Nazar di sini ialah nazar-nazar 
yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

 
Sementara Rasullah SAW bersabda ”Hendaklah kamu 

bersegera mengerjakan haji, karena seseorang tidak menge-
tahui halangan yang merintanginya” (HR Ahmad) 

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:  
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 ِ وا ». فَقَاَل َرُجٌل أَُكلَّ َعاٍم يَا َرُسوَل هللاَّ ُ َعلَْيُكُم اْلَحجَّ فَُحجُّ أَيَُّها النَّاُس قَْد فََرَض هللاَّ
ِ -صلى هللا عليه وسلم- « لَْو قُْلُت نََعْم  فََسَكَت َحتَّى قَالََها ثَالَثًا فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ
لََوَجبَْت َولََما اْستَطَْعتُْم - ثُمَّ قَاَل - َذُرونِى َما تََرْكتُُكْم فَإِنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم 

بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهْم َواْختِالَفِِهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْىٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُْم 
 َوإَِذا نََهْيتُُكْم َعْن َشْىٍء فََدُعوهُ 

 
“Wahai manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan atau 
kamu mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu ker-
jakan, lalu seseorang sahabat Rasulullah bertanya, apakah 
setiap tahun ya Rasulullah SAW? Beliau diam (tidak men-
jawab, dan orang yang bertanya itu menanyakan kembali 
hal tersebut sampai tiga kali. Kemudian rasulullah bersabda, 
“Kalau saya menjawab “ya” tentu menjadi wajib setiap 
tahun, sementara kamu mengerjakannya”. (HR Ahmad, An 
Nas-a’i dan Muslim) 
 

Syarat wajib haji adalah beragama Islam, berakal, balig, 
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, baik ke-
mampuan dalam soal harta, fisik maupun mental dan 
merdeka (bukan hamba sahaya). Ada perbedaan para ulama 
tentang batasan atau kreteria istita’ah (mampu) bagi orang 
yang akan melaksanakan ibadah haji; 

Menurut Ulama Hanafiyah yang dimaksud mampu 
melaksanakan haji adalah kemampuan  fisik, dalam arti 
sehat fisik, tidak wajib haji bagi orang yang sakit, tua renta 
dan buta. Mempunyai harta yaitu bekal dan kendaraan 
untuk pulang pergi, disamping bekal untuk nafkah keluarga 
yang ditinggal selama pergi haji; dan adanya kemampuan 
keamanan, yaitu aman dalam perjalanan. Khusus untuk 
wanita, juga harus didampingi oleh mahramnya atau 
suaminya. 

Menurut Ulama Malikiyah yang dimaksud mampu 
adalah dapat sampai ke Mekah baik dalam berjalan kaki 
maupun naik kendaraan. Hal ini hanya disyaratkan untuk 
perginya saja dan tidak untuk pulangnya, kecuali jika tidak 
memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk bermukim 
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(tinggal) di Mekkah dan sekitarnya dan telah melaksanakan 
ibadah haji. Mampu juga mempunyai pengertian sehat fisik, 
memiliki bekal dan aman dalam perjalanan. 

Menurut Ulama Hanafiah yang dimaksud mampu 
adalah memiliki biaya dari adanya kendaraan. Hal ini ber-
dasarkan salah satu hadits yang mengatakan: 

 
 ِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِىِّ -صلى هللا عليه وسلم- فَقَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ

اِحلَةُ  اُد َوالرَّ  َما يُوِجُب اْلَحجَّ قَاَل « الزَّ
 
“Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW 
seraya bertaya: Wahai Rasulullah SAW , persiapan apa yang 
harus dimiliki seseorang sehingga ia wajib haji? Jawab 
Rarulullah SAW” adalah biaya dan kendaraan” (HR Tirmizi) 
 

Mengenai persyaratan kedua (adanya kendaraan), Ula-
ma Hanafiah berpendapat, banya dituntut bagi orang yang 
tinggal jauh dari Mekah yang berjarak sejauh perjalanan 
qasar (jarak dibolehkannya mengqasar shalat). Ulama Hana-
billah, jarak perjalananya sekitar 80 km. Sementara bagi 
orang yang berada kurang dari jarak perjalanan tersebut dari 
kota Mekah maka wabih menunaikan Ibadah Haji walaupun 
jalan kaki bagi yang mampu. 

Orang yang lemah dan tidak kuat pergi melaksanakan 
ibadah haji dikarenakan usia lanjut, atau sakit yang tidak 
dapat diharapkan sembuh, sementara ia mampu membayar 
ONH (Ongkos Naik Haji), maka boleh baginya untuk 
mewakilkan kepada orang lain dengan jalan mengongkosi 
orang yang akan menghajikannya. Syaratnya orang yang 
mewakili atau menghajikan orang itu sudah melaksanakan 
haji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah 
hadits diriwayatkan sebagai berikut: 
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(tinggal) di Mekkah dan sekitarnya dan telah melaksanakan 
ibadah haji. Mampu juga mempunyai pengertian sehat fisik, 
memiliki bekal dan aman dalam perjalanan. 

Menurut Ulama Hanafiah yang dimaksud mampu 
adalah memiliki biaya dari adanya kendaraan. Hal ini ber-
dasarkan salah satu hadits yang mengatakan: 

 
 ِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِىِّ -صلى هللا عليه وسلم- فَقَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ

اِحلَةُ  اُد َوالرَّ  َما يُوِجُب اْلَحجَّ قَاَل « الزَّ
 
“Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW 
seraya bertaya: Wahai Rasulullah SAW , persiapan apa yang 
harus dimiliki seseorang sehingga ia wajib haji? Jawab 
Rarulullah SAW” adalah biaya dan kendaraan” (HR Tirmizi) 
 

Mengenai persyaratan kedua (adanya kendaraan), Ula-
ma Hanafiah berpendapat, banya dituntut bagi orang yang 
tinggal jauh dari Mekah yang berjarak sejauh perjalanan 
qasar (jarak dibolehkannya mengqasar shalat). Ulama Hana-
billah, jarak perjalananya sekitar 80 km. Sementara bagi 
orang yang berada kurang dari jarak perjalanan tersebut dari 
kota Mekah maka wabih menunaikan Ibadah Haji walaupun 
jalan kaki bagi yang mampu. 

Orang yang lemah dan tidak kuat pergi melaksanakan 
ibadah haji dikarenakan usia lanjut, atau sakit yang tidak 
dapat diharapkan sembuh, sementara ia mampu membayar 
ONH (Ongkos Naik Haji), maka boleh baginya untuk 
mewakilkan kepada orang lain dengan jalan mengongkosi 
orang yang akan menghajikannya. Syaratnya orang yang 
mewakili atau menghajikan orang itu sudah melaksanakan 
haji terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah 
hadits diriwayatkan sebagai berikut: 
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِىَّ -صلى هللا عليه وسلم- َسِمَع َرُجالً يَقُوُل لَبَّْيَك َعْن 
ُشْبُرَمةَ . قَاَل « َمْن ُشْبُرَمةَ ». قَاَل أٌَخ لِى أَْو قَِريٌب لِى. قَاَل « َحَجْجَت َعْن نَْفِسَك 

 ». قَاَل الَ . قَاَل « ُحجَّ َعْن نَْفِسَك ثُمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرَمةَ 
 
Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki 
beseru dimusim haji” Aku datang Ya Allah untuk menghaji-
kan Syubrumah, Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki 
itu, siapakah Syubrumah itu. Laki-laki itu menjawab. “Ia 
adalah saudarku dan kerabatku. Rasulullah bertanya, 
“Sudahkah engkau melaksanakan haji untuk dirimu sendiri” 
jawab laki-laki tadi “Belum”. Lalu kata Rasulullah selan-
jutnya “Hajikan dirimu, kemudian baru menghajikan 
Syabrumah (HR Abu Daud dan Ibnu Majah) 

 
Untuk itu haji adalah ibadah dalam Islam yang jelas 
menampakan sikap mengikuti Rasulullah SAW dan menela-
daninya. Contoh konkritnya adalah para istri dan orang-
orang yang lemah dari keluarga beliau berkumpul bersa-
manya dalam perjalanan ibadah haji. Ini menunjukan 
bimbingan beliau dalam bermuamalah bersama mereka 
dalam bentuk yang belum pernah terlihat sebelumnya. 
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BAB IV 
MACAM-MACAM  
PELAKSANAAN HAJI 
 
 
 
A. HAJI 

Dalam pelaksanaan Ibadah Haji , ada kewajiban untuk 
melakukan umrah yang merupakan satu kesatuan dengan 
ibadah haji, artinya seseorang yang melakukan ibadah haji, 
wajib baginya melakukan umrah. Dalam prakteknya ada 
tiga macam cara Melakukan haji dan umrah yaitu haji Ifrad, 
haji Tamattu dan haji Qiran. Penjelasannya secara ringkas 
dapat dilihat berikut ini: 

Ifrad artinya menyendirikan, yakni menyendirikan ha-
ji atau umrah dengan mendahulukan ibadah haji, Haji ifrad 
adalah mendahulukan ihram dari mikat (miqat) dengan niat 
mendahulukan haji dan tetap dalam keadaan ihram samapai 
ketentuan-ketentuan haji dilakukan, kemudian setelah itu 
baru melakukan umrah, 

Penjelasan mengenai Haji Ifrad sebagaimana berikut: 
 
ِ -صلى هللا عليه وسلم- بِاْلَحجِّ ُمْفَرًدا  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل أَْهلَْلنَا َمَع َرُسوِل هللاَّ

Artinya: 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Kami pernah 
memulai ihram haji ifrad bersama Rasulullah SAW. Disebut-
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kan pada riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW, pernah 
berihram untuk haji ifrad [Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Bukhari, nomor hadits 4353 dab 4354] 

 
Selanjutnya dikatakan bahwa Rasulullah pernah beraji 

Ifrad sebagai bunyi hadits berikut: 
 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْفَرَد اْلَحجَّ  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
 
Artinya  
Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah per-nah 
berhaji Ifrad. (HR. Nasai).  
 

Pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Ihram dan Miqad 

Jema’ah haji Indonesia yang melalui Madinah, ihram di-
mulai dari Bi’ir Ali sedang jemaah Mekkah mulai Ihran 
dari Bandara King Abdul Azis 

2. Berniat dalm hati dengan ihlas karena Allah unuk mela-
kukan ihram haji seraya mengucapkan (Labbaika Hajjan) 

3. Setiba di Mekkah (karena bukan penduduk Mekah me-
ngerjakan Tawaf Qudum. Tawaf Qudum bukan Tawaf 
Umrah dan bukan Tawaf Haji, hukumnya sunnah. Kalau 
pada waktu Tawaf dilakukan dengan Sa’I, maka pada 
waktu Tawaf Ifadah tidak perlu lagi dikerjakan Sa’I 
karena Sa’I yang dilakukan itu sudah termasuk sa’I haji. 

4. Tawaf Qudum tidak boleh ditutup dengan Tahallul, 
tetapi berihram harus sampai selesai seluruh kegiatan haji 
karena waktu mulai ihram, jemaah berniat ibadah haji. 

5. Dari Tarwiyah hingga Tawaf Ifadah dilakukan urutan 
manasik sama seperti pelaksanaan haji pada haji tamattu’  

6. Setelah selesai mengerjakan haji, barulah mengerjakan 
umrah dengan mengabil miqad dari Tan’im atau Ji’ranah. 

7. Melakukan Tawaf Wada’ 
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kan pada riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW, pernah 
berihram untuk haji ifrad [Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Bukhari, nomor hadits 4353 dab 4354] 

 
Selanjutnya dikatakan bahwa Rasulullah pernah beraji 

Ifrad sebagai bunyi hadits berikut: 
 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْفَرَد اْلَحجَّ  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
 
Artinya  
Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah per-nah 
berhaji Ifrad. (HR. Nasai).  
 

Pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Ihram dan Miqad 

Jema’ah haji Indonesia yang melalui Madinah, ihram di-
mulai dari Bi’ir Ali sedang jemaah Mekkah mulai Ihran 
dari Bandara King Abdul Azis 

2. Berniat dalm hati dengan ihlas karena Allah unuk mela-
kukan ihram haji seraya mengucapkan (Labbaika Hajjan) 

3. Setiba di Mekkah (karena bukan penduduk Mekah me-
ngerjakan Tawaf Qudum. Tawaf Qudum bukan Tawaf 
Umrah dan bukan Tawaf Haji, hukumnya sunnah. Kalau 
pada waktu Tawaf dilakukan dengan Sa’I, maka pada 
waktu Tawaf Ifadah tidak perlu lagi dikerjakan Sa’I 
karena Sa’I yang dilakukan itu sudah termasuk sa’I haji. 

4. Tawaf Qudum tidak boleh ditutup dengan Tahallul, 
tetapi berihram harus sampai selesai seluruh kegiatan haji 
karena waktu mulai ihram, jemaah berniat ibadah haji. 

5. Dari Tarwiyah hingga Tawaf Ifadah dilakukan urutan 
manasik sama seperti pelaksanaan haji pada haji tamattu’  

6. Setelah selesai mengerjakan haji, barulah mengerjakan 
umrah dengan mengabil miqad dari Tan’im atau Ji’ranah. 

7. Melakukan Tawaf Wada’ 
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Selanjutnya jema’ah yang akan berziarah ke Madinah 
berangkat Ke Madinah 

 
Dalam haji Ifrad tidak dikenakan dam 
Tamattu’ berati bersenang-senang atau bersantai-san-

tai, yaitu mendahulukan umrah dahulu di bulan-bulan haji, 
baru setelah itu melakukan haji di tahun ketika seseorang 
melakukan umrah tersebut. Dinamkan tamattu’ karena hen-
dak bersenang-senang di saat antara umrah dan haji setelah 
tahalul (tahallul) dari ihram umrahnya, dalam hal memakai 
pakaian yang berjahit, memakai harum-haruman, dan lain-
lain. Dengan demikian, yang disebut haji tamattu’ yaitu 
melakukan ihram dari mikat dengan niat umrah. Setelah itu 
boleh melepas pakaian ihram untuk berganti dengan pakai-
an biasa, dan boleh melakukan apa yang boleh dilakukan 
sebelum ihram, sampai tiba waktu ibadah haji, dan berihram 
lagi dari Mekah dengan niat melakukan ibadah haji. Haji 
Tamattu’ dijelakan sebagai berikut: 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Imran bin Hushain r.a, ia berkata: Kami 
pernah melakukan haji tamattu’ bersama Rasulullah SAW 
dan pada saat iut tidak ada ayat Al Qur’an yang turun 
[Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, nomor hadits 
4518] 
 

Kemudian dijelaskan lagi: 
 

ِ -صلى هللا عليه وسلم- َوتََمتَّْعنَا َمَعهُ   تََمتََّع نَبِىُّ هللاَّ
 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Imam bin Hushain r.a. ia berkata. Nabi 
SAW pernah melakukan haji tamattu’ dan kamipun berhaji 
tamattu’ pula mengikuti beliau. (HR. Muslim).  
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Lebih lanjut dijelaskan lagi seperti bunyi hadits 
berikut: 

 
ِ - صلى هللا  ِ - رضى هللا عنهما - قَِدْمنَا َمَع َرُسوِل هللاَّ ثَنَا َجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

ِ - صلى هللا  عليه وسلم - َونَْحُن نَقُوُل لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك بِاْلَحجِّ . فَأََمَرنَا َرُسوُل هللاَّ
 عليه وسلم - فََجَعْلنَاَها ُعْمَرةً 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata: Kami 
tiba (di miqat) bersama Rasulullah SAW, dengan mengucap-
kan, Labbaika bilhajji (Aku datangi panggalan-Mu ya Allah! 
Untuk berhaji), lalu Rasulullah SAW, memerintahkan kami 
agar menjadikannya sebagai umrah [Hadits ini juga diri-
wayatkan oleh Al Bukhari, nomor hadits 1568) 

 
Mengerjakan Haji Tamattu’ sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 8 Dzulhijjah (Hari Tarwiyah) 
2. Pada tanggal 8 Dzulhijjah dan malam 9 Dzulhijjah para 

jemaah berada di Mina 
3. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, setelah matahari terbit, ber-

angkat menuju Arafah 
4. Sesudah terbenam matahari, berangkat ke Muzdalifah 

untuk Mabit 
5. Menuju ke Mina setelah shalat Subuh dan berdoa di 

Masy’aril Haram bila keadaan memungkinkan 
6. Di Mina melempar Jumrah Aqabah sesudah SYURUQ de-

ngan tujuh buah batu dan berdoa 
7. NABI menyembelih hewan Qurban dahulu (karena beliau 

berhaji ifrad), lalu bertahallul. 
8. Berangkat ke Mekkah untuk melakukan Tawaf Ifadah 

dan Sa’i (tahallul tsani) 
9. Kembali ke Mina untuk mabit pada malam-malam hari 

tasyriq 
10.Sesudah hari nahar, melempar jumrah setiap hari sampai 

dengan nafar: 
a. Jumratul Ula (pertama) 
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Lebih lanjut dijelaskan lagi seperti bunyi hadits 
berikut: 

 
ِ - صلى هللا  ِ - رضى هللا عنهما - قَِدْمنَا َمَع َرُسوِل هللاَّ ثَنَا َجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

ِ - صلى هللا  عليه وسلم - َونَْحُن نَقُوُل لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك بِاْلَحجِّ . فَأََمَرنَا َرُسوُل هللاَّ
 عليه وسلم - فََجَعْلنَاَها ُعْمَرةً 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata: Kami 
tiba (di miqat) bersama Rasulullah SAW, dengan mengucap-
kan, Labbaika bilhajji (Aku datangi panggalan-Mu ya Allah! 
Untuk berhaji), lalu Rasulullah SAW, memerintahkan kami 
agar menjadikannya sebagai umrah [Hadits ini juga diri-
wayatkan oleh Al Bukhari, nomor hadits 1568) 

 
Mengerjakan Haji Tamattu’ sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 8 Dzulhijjah (Hari Tarwiyah) 
2. Pada tanggal 8 Dzulhijjah dan malam 9 Dzulhijjah para 

jemaah berada di Mina 
3. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, setelah matahari terbit, ber-

angkat menuju Arafah 
4. Sesudah terbenam matahari, berangkat ke Muzdalifah 

untuk Mabit 
5. Menuju ke Mina setelah shalat Subuh dan berdoa di 

Masy’aril Haram bila keadaan memungkinkan 
6. Di Mina melempar Jumrah Aqabah sesudah SYURUQ de-

ngan tujuh buah batu dan berdoa 
7. NABI menyembelih hewan Qurban dahulu (karena beliau 

berhaji ifrad), lalu bertahallul. 
8. Berangkat ke Mekkah untuk melakukan Tawaf Ifadah 

dan Sa’i (tahallul tsani) 
9. Kembali ke Mina untuk mabit pada malam-malam hari 

tasyriq 
10.Sesudah hari nahar, melempar jumrah setiap hari sampai 

dengan nafar: 
a. Jumratul Ula (pertama) 
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b. Jumratul Wustha (tengah-tengah) 
c. Jumratul ‘Aqabah (terakhir) 

11.Sesudah melempar jumrah pada hari-hari tasyriq (nafar 
awal atau nafar tsani, maka selesailah ibadah haji 

12.Kembali ke Mekah 
13.Waktu akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke 

Indonesia (tempat asal), lakukan tawaf wada’. Wanita 
yang sedang Haid tidak melakukan tawaf wada’ 

 
Qiran berarti menggabungkan atau mempersamakan, 

yakni mempersamakan ihram untuk melakukan haji dan 
umrah segaligus. Jadi dinamakan haji Qiran adalah mela-
kukan ihram dari miqat dengan niat haji dan umrah sekal-
igus dan tetap dalam keadaan ihram sampai segala keten-
tuan atau kewajiban haji dan umrah selesai dilaksanakan. 

Dari ketiga macam pelaksanaan haji tersebut di atas, 
haji ifrad dan tamattu’ lebih utama daripada haji qiran, 
karena dengan demikian kedua macam ibadah (haji dan 
umrah) masing-masing dilakukan secara terpisah atau 
sendiri-sendiri secara sempurna 

Haji Qiran Menut pendepat Ulam Syafi’iyah cukup 
hanya dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang 
berkaitan dengan ibadah haji saja, karena ketentuan yang 
berkaitan dengn umrah sudah termasuk di dalamnya.  

Ketentuan mengenai Haji Qiran sebagai berikut: 
 

Artinya:  
Diriwayatkan dari Nafi’: bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. 
pernah pergi berumrah dalam suasana peperangan. Dia 
mengatakan, “Jika aku terhalang ke Baitullah maka kami 
lakukan apa yang dulu pernah kami lakukan bersama 
Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar kemudian pergi lalu 
berihram umrah. Dia terus berjalan, sehingga sesampainya 
di Baida’ dia menoleh kepada teman-temannya lalu me-
ngatakan, “Haji dan Umrah kini sekaligus, aku persaksikan 
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kepada kalian bahwa aku benar-benar menjalani haji 
sekalian dengan umrah. “Dia lalu pergi sampai tiba di 
Baitullah, lalu tawaf di situ tujuh kali dan Sa’i tujuh kali 
antara Shafa dengan Marwah tanpa menambahnya dan dia 
berpendapat bahwa itu sudah cukup, lalu dia menyembelih 
kurban. [Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, nomor 
hadits 1639) 36 

 
Pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Mandi sunnah 
2. Shalat sunnah 2 rakaat 
3. Niat dan Miqat 
4. Setiba di Mekah (karena bukan penduduk Mekah) me-

ngerjakan Tawaf Qudum 
5. Tawad qudum tidak boleh ditutup dengan tahallul 
6. Urut-uruan kegiatan dan bacaan doa sejak mulai ihram 
7. Untuk haji qiran tidak perlu lagi umrah dari Tan’im atau 

Ji’ranah 
8. Dalam pelaksananan Haji Qiran jemaah harus membayar 

dam 
9. Bila hendak meninggalkan Mekah/Kembali Ke Indone-

sia, harus melakukan tawaf wada’ 
 
Menurut ulama Hanafiyah haji tamattu’ lebih utama 

dari haji ifrad dan haji qiran. Menurut pendapat Ulama Ha-
nabilah bahwa haji tamattu lebih utama dari haji qiran dan 
haji Ifrad, karena lebih memudahkan dan lebih meringankan 
dalam pelaksanaannya.  

 
Larangan Haji dan Umrah 

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang 
sedang ihram atau umrah ada yang terhalang bagi kaum 
laki-laki  saja, ada yang terhalang bagi kaum wanita saja, 
                                                           

36Ibid hal 367-372 
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kepada kalian bahwa aku benar-benar menjalani haji 
sekalian dengan umrah. “Dia lalu pergi sampai tiba di 
Baitullah, lalu tawaf di situ tujuh kali dan Sa’i tujuh kali 
antara Shafa dengan Marwah tanpa menambahnya dan dia 
berpendapat bahwa itu sudah cukup, lalu dia menyembelih 
kurban. [Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, nomor 
hadits 1639) 36 

 
Pelaksanaannya sebagai berikut: 
1. Mandi sunnah 
2. Shalat sunnah 2 rakaat 
3. Niat dan Miqat 
4. Setiba di Mekah (karena bukan penduduk Mekah) me-
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5. Tawad qudum tidak boleh ditutup dengan tahallul 
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9. Bila hendak meninggalkan Mekah/Kembali Ke Indone-

sia, harus melakukan tawaf wada’ 
 
Menurut ulama Hanafiyah haji tamattu’ lebih utama 

dari haji ifrad dan haji qiran. Menurut pendapat Ulama Ha-
nabilah bahwa haji tamattu lebih utama dari haji qiran dan 
haji Ifrad, karena lebih memudahkan dan lebih meringankan 
dalam pelaksanaannya.  

 
Larangan Haji dan Umrah 

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang 
sedang ihram atau umrah ada yang terhalang bagi kaum 
laki-laki  saja, ada yang terhalang bagi kaum wanita saja, 
                                                           

36Ibid hal 367-372 
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dan ada juga yang terhalang bagi kaum laki-laki maupun 
wanita. Larangan haji dan umrah tersebut adalah sebagai 
berikut: dilarang bagi laki-laki yang sedang ihram memakai 
pakaian yang berjahit dan menutup kepala; dilarang bagi 
wanita yang sedang ihram menutup muka dan kedua 
telapak tangan; dilarang memakai wangi-wangian pada 
badan maupun pakaian di waktu ihram, baik laki-laki 
maupun wanita; dilarang menghilangkan atau mencukur 
bulu badan yang lain dan memakai minyak rambut; dilarang 
memotong kuku; dilarang melakukan perkawinan, 
mengawinkan atau menjadi wakil dalam akad perkawinan; 
dilarang melakukan hubungan seksual; dan dilarang 
berburu dan membunuh hewan darat yang liar walaupun 
halal dimakan. 

Orang yang melakukan ibadah haji wajib mengerjakan 
hal-hal yang menjadi rukun haji. Rukun haji ada enam, 
yakni: (1) Ihram, yakni berniat mulai mengerjakan haji atau 
umrah; (2) wukaf, yakni hadir di Padang Arafah pada waktu 
yang ditentukan, mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 
Zulhijah sambil terbit fajar tanggal 10 zulhijah. Orang yang 
sedang mengerjakan ibadah haji wajib berada di Padang 
Arafah pada waktu wukuf; (3) tawaf yakni mengelilingi 
Ka’bah; (4) sa’i, yakni berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan 
Marwah;(5) mencukur atau menggunting rambut, sekurang-
kurangnya tiga helai rambut, dan (6) menertibkan rukun-
rukun tersebut. 

Adapun syarat-syarat Tawaf adalah sebagai berikut; 
Menutup uurat, suci dari hadas dan najis. Ka’bah berada 
sebelah kiri orang orang yang melakukan tawaf, permulaan 
tawaf dimulai dari hajar Aswad (batu hitam yang berada 
disalah satu sudut Ka’bah), tawaf dilakukan sebanyak tujuh 
kali, dan tawaf dilakukan di dalam masjid. 
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Tawaf dalam ibadah haji tidak diwajibkan niat, karena 
niat ihram haji. Akan tetapi kalau tawaf itu dilakukan ter-
sendiri bukan dalam rangka tawaf haji, seperti tawaf haji, 
seperti tawaf wada' yaitu tawaf karena akan meninggalkan 
kota Mekah, maka wajib berniat. Dalam hal ini niat tawaf 
menjadi syarat sahnya tawaf tersebut. 

 
Macam-Macam Tawaf 

Ada tiga macam tawaf Yaitu tawaf qudum (Qudum) 
tawaf ifadah (ifadah) dan tawaf wadak (wada’). Tawaf 
qudum adalah tawaf ketika baru sampai di Mekah, sebagai 
shalat tahyatul masjid (Menghormati Masjidil Haram). 
Menurut Jumhur Ulama, tawaf qudum sunah hukumnya 
bagi pelaku haji yang memasuki kota Mekah sebelum wukuf 
di arafah. Bagi Penduduk Mekah tidak ada tawaf qudum. 
Tawaf Ifadah adalah tawaf rukun haji yang dilakukan ketika 
tiba di Mekah setelah bermalam di Mina. Tawaf Ifadah ini 
sebagai salah satu rukun haji. Allah Berfirman.: “Dan 
hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang 
tua itu (Baitullah) (QS: 22:29).  

 

          

 
29. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan koto-
ran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka 
menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah 
mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah 
yang tua itu (Baitullah).[987] Yang dimaksud dengan 
menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, 
mengerat kuku, dan sebaiknya.[988] Yang dimaksud dengan 
Nazar di sini ialah nazar-nazar yang baik yang akan 
dilakukan selama ibadah haji. 
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Adapun tawaf wada’ adalah tawaf ketika mening-
galkan Mekah. Menurut Ulama Malikiyah melakukan tawaf 
wada' hukumnya wajib, kecali bagi wanita yang sedang 
haid. Sabda Rasulullah SAW “Barang siapa menunaikan 
ibadah Haji hendaklah diahiri  pelaksanaannya dengan 
tawaf di Baitullah, kecuali wanita yag sedang haid. (HR at-
Tirmizi). Dalam Shahih Al-Bukhari (Nomor 1755) disebut-
kan: 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. R.a dia berkata: 
Orang-orang diperintahkan mengakhiri keberadaan mereka 
(di Mekkah) dengan melakukan tawaf wada’ kecuali perem-
puan yang sedang haid. 

 
Selanjutnya pada hadits berikutnya (nomor 1756) 

berbunyi: 
 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi SAW 
melaksanakan shalat Zhuhur, Asar, Magrib, dan Isya, kemu-
dian beliau tidur sebentar di Al Muhashshab (tempat yang 
berkerikil) lalu beliau berkendaraan menuju Baitullah untuk 
melakukan tawaf wada’37 

 
Syarat-syarat sah melakukan Ibadah Sai adalah : 

dimulai dari Bukit Syafa dan diahiri di Bukit Marwah; Sai 
dilakukan sebanyak tujuh kali, dari Safa ke Marwah 
terhitung satu kali , dan kembalinya dari Marwah ke Safa 
terhitung dua kali dan seterusnya; Sai dilaksanakan setelah 
melakukan tawaf.  

Pada tata cara tawab dan melakukan Sa’i Rasulullah 
bersabda sebagai berikut: 

 

                                                           
37 Shahih Al Bukhari, Kitab tentang Haji, Hal 397 
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Artinya :  
Diriwayatkan dari Nafi’ bahwa Abullah bin Umar r.a. 
mengatakan: Ketika Tawaf Rasulullah SAW, berjalan cepat/ 
berlari pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada 
empat putaran berikutnya. Ketika Sa’i Rasulullah SAW ber-
lari di bagian tengah lintasan air hujan antara Shafa dan 
Marwah (Shahih Al Bukhari Nomor Hadist 1644)38 

 
Di samping rukun haji di atas, adapula hal-hal yang 

harus dilakukan oleh  orang yang melakukan ibadah haji 
yang disebut dengan wajib haji. Perbedaannya adalah jika 
rukun haji merupakan hal-hal yang dilaksanaka oleh orang 
yang melakukan ibadah haji dan apabila ditinggalkan maka 
ibadah hajinya tidak sah, sedangkan wajib haji merupakan 
hal-hal yang harus dilaksanakan oleh orang yang melakukan 
ibadah haji dan apabila ditinggalkan ibadah hajinya tetap 
sah, tetapi ia diwajibkan membayar dam (menyembelih 
hewan) 

Hal-hal yang termasuk wajib haji adalah: melakukan 
ihram dan miqat (tempat tertentu dan pada masa tertentu); 
bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam Idul Adha 
setelah melakukan  wukuf di Padang Arafah; melontar jum-
rah pada hari Raya Idul Adha; melontar jumrah pada 
tanggal 11, 12, 13 Zulhijah, setelah tergelincir matahari; 
bermalam di Mina; melakukan tawaf wada' (tawaf sewaktu 
akan meninggalkan kita Mekah); dan menjauhkan diri dari 
segala larangan haji. 

Hal yang pokok menurut Muhammad Ahmad ISAWi 
dalam tafsir Ibnu Mas’ud bahwa “Tidak satu pun hamba 
laki-laki maupun perempuan yang berdoa dengan doa pada 
malam hari Arafah sebanyak 1000 kali, yaitu sepuluh 
kalimat, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya, 

                                                           
38Ibid hal 384 
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38Ibid hal 384 
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kecuali permintaanya memutuskan hubungan kekeluargaan 
atau satu dosa (maka tidak akan diterima.39 
 
B. UMRAH 

Umrah artinya berziarah, yaitu berziarah ke Ka’bah 
dengan melakukan tawaf di sekelilingnya, melakukan Sai 
antara Bukit Safa dan Marwah, serta menggunting rambut. 
Umrah menurut bahasa : Ziarah (berkunjung). Menurut 
Syara’ : berkunjung ziarah ke Baitullah (Mekkah) untuk 
mengerjakan Thawab, Sa’i dan mencukur/memotong 
rambut (tahallul). Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah 
melakukan Umrah hukumnya sunnah Mu’akkad sekali 
seumur hidup. Karena umrah tidak termasuk rukun Islam. 
Dalam salah satu hadits dijelaskan: 

 
أَنَّ النَّبِىَّ -صلى هللا عليه وسلم- ُسئَِل َعِن اْلُعْمَرِة أََواِجبَةٌ ِهَى قَاَل « الَ َوأَْن 

 تَْعتَِمُروا ُهَو أَْفَضلُ 
 

“Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, 
beri-tahu saya tentang Umrah apakah hukumnya wajib? 
“jawab Rasulullah : “Tidak, dan jika engkau mampu 
melalukannnya itu lebih baik” (HR Tirmizi) 
 

Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, melalukan 
umrah hukumnya wajib sebagaimana halnya melakukan 
haji, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’am : “Dan 
sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umrah karena Allah (QS: 
2:196) 

 

             

              

                                                           
39Muhammad Ahmad Iswi, Tafsir Ibnu Mas’ud Hal 729 
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196. dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena 
Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau 
karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah 
didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum 
korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di 
antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 
bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: 
berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu 
telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), 
(wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. 
tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak 
mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji 
dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. 
Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu 
(kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang 
keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-
orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 
siksaan-Nya. 
 
[120] Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyem-
belih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib 
haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar 
hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.
[121] Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib 
dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.
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Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat haji, 
sebagaimana telah disebutkan di muka. Adapun hukum 
Umrah ada lima, yakni : ihram serta berniat umrah, tawaf 
mengelilingi Ka’bah,  melakukan sai di antara bukit Safa dan 
Marwah, mencukur atau menggunting rambut, dan mener-
tibkan rukun-rukun tersebut. Di samping itu ada beberapa 
hal yang termasuk wajib umrah, yakni melakukan ihram 
dari miqat dan menjauhkan diri dari segala larangan umrah, 
yakni sebagaimana yang disebutkan salam larangan ibadah 
haji. 

Ketentuan Umrah dapat dilihat pada hadis Sahaih Al-
Bukhari Nomor: 1773 berikut: 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda: “Umrah yang satu dengan umrah yang 
berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan antara 
masa keduanya, sedangkan haji mabrur balasannnya tiada 
lain adalah surga” 
 

Selanjutnya disebutkan lagi dalam hadits Shahih Al 
Bukhari nomor 1774 sebagai berikut: 

 
Artinya:  
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia dita-
nya mengenai umrah sebelum haji, kemudian dia 
menjawab: Tidak apa-apa. Dia mengatakan: Nabi SAW, 
pernah melakukan umrah sebelum haji.40 

 
C. LARANGAN TERTENTU DALAM IBADAH HAJI 

Istilah yang digunakan adalah Muharramah (meng-
hindari perbuatan tertentu) pada saat dalam keadaan 
ihram.41 Paling tidak ada 21 larangan dalam ibadah haji 

                                                           
40Lihat selengkapnya di Shahih Al-Bukhari, hal 399 
41Ali Syariati, makna Haji, hal 43-44 



 76 

untuk dihindari. Semua yang dilarang adalah persoalan 
duniawi. Oleh karena jangan dilakukan seperti berikut: 
1. Jangan bercermin agar engakau tidak melihat gambar-

anmu. Kerena itu lupakanlah dirimu untuk sementara 
2. Jangan memakai ataupun mencium wewangian agar ti-

dak mengingat masa lalu yang menyenangkan. Kini 
engkau berada di lingkungan roh, karena itu ciumlah 
wangi cinta 

3. Jangan menyentuh siapapun. Karena itu, tumbuhkanlah 
rasa persaudaraan 

4. Jangan menyakiti hewan ataupun serangga. Karena itu, 
selama beberapa hari hiduplah seperti Isa as. 

5. Jangan mematahkan atau mencabut tanaman. Karena 
itu , bunuhlah kecendrungan untuk menyerang dengan 
sikap damai terhadap alam. 

6. Jangan berburu. Karena itu, berbelas-kasih kepada 
orang lain. 

7. Jangan bercinta dan mengadakan hubungan seksual. 
Karena itu bangkitkan gairah-gairahmu dengan cinta 
sejati. 

8. Jangan menikah atau turut serta dalam upacara-upacara 
pernikahan. 

9. Jangan memakai meke-up. Karana itu lihatlah dirimu 
sebagaimana adanya. 

10. Jangan berbuat tidak jujur, berdebat, memaki, menyum-
pahi, atau bersikap angkuh 

11. Jangan menjahit pakaian ihrammu. Karena itu 
singkirkan dirimu dari nafsu ingin tampil beda 

12. Jangan membawa senjata, tapi jika diperlukan maka 
simpanlah di dalam pakaian ihrammu 

13. Jangan berdiam ditempat teduh. Karena itu, terbukalah 
terhadap matahari 

14. Jangan menutup kepalamu (untuk laki-laki) 
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15. Jangan menutup wajahmu (untuk perempuan) 
16. Jangan memakai sepatu atau kaus kaki. Karena itu, biar-

kanlah kakimu telanjang 
17. Jangan mengenakan perhiasan 
18. Jangan memetong rambut. 
19. Jangan memotong kuku 
20. Jangan menggunakan krim 
21. Jangan mengalirkan darah (misalnya melukai diri) 
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BAB V 
HAKEKAT HAJI 
 
 
 
A. MAKNA HAJI 

Sebelum berangkat haji, kita harus “menggugat” dulu 
niat, perangkat dan perilaku jiwa kita. Sudah benarkah niat 
kita? Jiwa mana yang harus kita bawa? Jiwa yang hendak 
bertekuk lutut dan mengakui kehinaan di hadapan Tuhan, 
atau jiwa yang hendak ‘memperalat’ Tuhan demi status baru 
sebagai manusia yang gila hormat dan sanjungan? Ataukah 
sekedar memperpanjang gelar yang kita sandang! Selami 
jiwa kita dan bunuhlah tikus-tikus busuk yang ada di 
dalamnya. Dan selami pula hakekat haji untuk kemudian 
kita biar keagungan-Nya bersemayam dalam jiwa kita, dan 
memancar jauh ke dalam relung kehidupan sebagaimana 
dulu Ibrahim as, “Singa Padang Tauhid”  

Sesungguhnya haji adalah “pembebasan diri”, bebas 
dari hambatan kepada tuhan-tuhan palsu dan topeng-
topeng kemunafikan  menuju kepada penghambaaan Tuhan 
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Yang Sejati. Haji menjadi momen revolusi lahir batin untuk 
mencapai kesejatian diri sebagai manusia.42 

Makna dan tujuan haji adalah menuju kota suci, aman 
dan penuh cinta. Mereka semua mengarah kepada Ka’bah. 
Pada hakekatnya Ibadah Haji merupakan sebuah evolusi 
manusia menuju Allah. Ibadah haji merupakan sebuah 
demontrasi simbolis dari falsafah penciptaan adam. Ibadah 
haji adalah sebuah pertunjukan tentang penciptaan, sejarah 
dan keesaan, ideologi Islam dan Ummah. 

Pada pertunjukan Allah (Tuhan) adalah sebagai sutra-
dara. Tema yang dibawakan adalah perbuatan orang-orang 
yang terlihat. Tokoh utamanya adalah Adam, Ibrahim, 
Hajar, dan Setan. Lokasi pertunjukannya adalah Masjid Al-
Haram, Daerah Haram , Mas’a, Arafah, Masy’ar dan Mina. 
Simbul pentingnya adalah Ka’bah, Shafa, Marwah, siang 
dan malam, matahari terbit ,  matahari terbenam/tengge-
lam, berhala dan upacara kurban. Pakaian dan Makeupnya 
adalah ihram, Halgh dan Taqshir. Aktor dari peran-peran 
hanya seorang yaitu dirimu sendiri. 

Semua orang dianggap sama. Tidak ada diskriminasi 
berdasarkan ras dan jenis kelamin. Bahkan status social. 
Apakah seorang laki-laki atau perempuan. Muda atau tua, 
kulit hitam atau putih. Semuanya adalah satu, dan satu 
adalah semua. 

Barang siapa menyelamatkan hidup seorang manusia 
berarti menyelamatkan hidup semua manusia, Barang siapa 
membunuh seorang manusia berarti membunuh semua 
manusia. 

 
B. PELAJARAN DALAM IBADAH HAJI 

Dengan perjalanan waktu dan pengaruh dari berbagai 
kekuatan sistem sosial. Ibadah haji yang sesungguhnya 
                                                           

42Ibid hal 64 
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sangat berbeda dengan haji sebelum Islam yaitu melakukan 
tawaf untuk mengelilingi rumah berhala. Ibadah yang meru-
pakan perintah ajaran Islam merupakan sunnah Ibrahim AS 
sang pembasmi berhala, dilakukan di “rumah Tuhan’. Wajah 
mereka pelaksana haji menujukan kekhusukan dan hati 
mereka terbakar api cinta, Pusaran arus manusia yang 
sedang sibuk Tawaf. Semua orang sedang Berhaji dengan 
melakukan Tawaf untuk mengelilingi Ka’bah semata 
memenuhi undangan Allah. Sesuai dengan bimbingan 
Alqur’an dan mengikuti sunnah Rasullah SAW. Tujuannya 
tidak lain adalah semata kecintaan terhadap Agama, 
panggilan Allah dan mengagungkan Allah dan takut kepada 
Tuhan dan azab hari kiamat. Dengan demikian orang yang 
berhaji telah membuang sikap suka mementingkan diri 
sendiri. Dengan haji ia telah berupaya mensucikan diri dari 
hal-hal yang tidak bermanfaat. 

Dalam ibadah haji, Rasulullah SAW yang paling giat 
beribadah kepada Rabbnya, paling banyak terpaut dan ter-
ikat dengan-Nya dengan peran bermacam-macam. Beliau 
mengajari dan memimpin para jemaah haji, memperhatikan 
dan menjaga istri-istrinya, serta berbuat baik dan bersabar 
terhadap keluarganya. Namun semuanya itu tidak meng-
halangi beliau untuk senantiasa menjalin komunikasi deng-
an Rabb-nya. Hal itu tidak melalaikan beliau dari ketun-
dukan yang sempurna di hadapan Allah.43 

 
C.  HAJI DAN PERUBAHAN SIKAP 

Dalam menjalankan ibadah haji banyak perbincangan 
yang diadakan oleh manusia yang melaksanakan panggilan 
Allah. Mulai dari niat sampai perbuatan mengalami peru-
bahan sikap melalui ucapan /bacaan dan yang sederhana, 

                                                           
43Faishal bin Ali al-Ba’dani, Haji bersama Nabi, Pustaka at-

TazkiaHal 9 
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seperti, Tawaf, sa’i dan umrah. Hadir di mina dan di arafah 
ke muzdalifah/ma’asyir. Ibadah haji adalah perjalanan dan 
gerakan yang penuh tanggung jawab dan cinta karena Allah. 
Tidak ada perasaan bosan dan keluh kesah melainkan 
melakukan pernyataan yang nyata. Keagungan dan kemu-
lian hanya milik Allah. Disini semua jemaah haji berbicara 
tentang “engkau” dan takdirmu, bukan tentang masalah-
masalah duniawi. Semua yang ada didunia ini adalah milik 
Allah. Setiap prosesi ibadah yang dilakukan adalah 
merupakan napak tilas yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW. Mina merupakan negeri cinta, keyakinan, dan masa 
depan. Disana Allah dan Setan berperang dalam dirimu 
memperebutkan Ismailmu. Mina adalah negeri dan semua 
harapan dan kebutuhanmu. 

 
Puncaknya adalah hari kemenangan atau hari Id yang ber-
simbah darah. ‘Pesta ulang tahun’ digantikan dengan ‘pesta 
korban sang anak; itulah hari Id Kurban. 

 
Kalau kita membandingkan dan mengambil pelajaran 

dari tradisi, sejarah, dan kemulian bangsa ini. Ia tidak peduli 
dengan pertalian darah ataupun negeri leluhur, yang dipe-
dulikannya hanyalah keyakinan dan kemerdekaannya. 
Bangsa Tauhid, kaum yang bertanggung jawab terhadap 
kemerdekaan terhadap kemerdekaan umat manusia dari 
sejak zaman Adam sampai hari kiamat, para pejuang kemer-
dekaan yang juga memerangi nafsu sendiri, mereka yang 
telah menjalankan”front pertempuran” dari Badar sampai 
Mina—Mereka ini adalah para hamba yang sudah sangat 
menyadari makna kemerdekaan. Mereka tidak hanya mem-
bebaskan diri dari Fir’aun tetapi juga Ismail, dan tidak 
hanya dari musuh-musuh mereka tetapi juga dari para 
sanak keluarga mereka. 



 82 

seperti, Tawaf, sa’i dan umrah. Hadir di mina dan di arafah 
ke muzdalifah/ma’asyir. Ibadah haji adalah perjalanan dan 
gerakan yang penuh tanggung jawab dan cinta karena Allah. 
Tidak ada perasaan bosan dan keluh kesah melainkan 
melakukan pernyataan yang nyata. Keagungan dan kemu-
lian hanya milik Allah. Disini semua jemaah haji berbicara 
tentang “engkau” dan takdirmu, bukan tentang masalah-
masalah duniawi. Semua yang ada didunia ini adalah milik 
Allah. Setiap prosesi ibadah yang dilakukan adalah 
merupakan napak tilas yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW. Mina merupakan negeri cinta, keyakinan, dan masa 
depan. Disana Allah dan Setan berperang dalam dirimu 
memperebutkan Ismailmu. Mina adalah negeri dan semua 
harapan dan kebutuhanmu. 

 
Puncaknya adalah hari kemenangan atau hari Id yang ber-
simbah darah. ‘Pesta ulang tahun’ digantikan dengan ‘pesta 
korban sang anak; itulah hari Id Kurban. 

 
Kalau kita membandingkan dan mengambil pelajaran 

dari tradisi, sejarah, dan kemulian bangsa ini. Ia tidak peduli 
dengan pertalian darah ataupun negeri leluhur, yang dipe-
dulikannya hanyalah keyakinan dan kemerdekaannya. 
Bangsa Tauhid, kaum yang bertanggung jawab terhadap 
kemerdekaan terhadap kemerdekaan umat manusia dari 
sejak zaman Adam sampai hari kiamat, para pejuang kemer-
dekaan yang juga memerangi nafsu sendiri, mereka yang 
telah menjalankan”front pertempuran” dari Badar sampai 
Mina—Mereka ini adalah para hamba yang sudah sangat 
menyadari makna kemerdekaan. Mereka tidak hanya mem-
bebaskan diri dari Fir’aun tetapi juga Ismail, dan tidak 
hanya dari musuh-musuh mereka tetapi juga dari para 
sanak keluarga mereka. 

 83 

Nilai spritualitas dijelaskan Allah dalam surat Al hajj 
22 :40 berikut: 

 

            

          

      

 

 
(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman 
mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka 
berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah 
tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara 
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi 
dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama 
Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang 
menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha kuat lagi Maha perkasa, 

 
Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa “Sesungguhnya 
Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa” Maksud-
nya adalah, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat 
untuk menolong orang yang berjihat di jalan-Nya dari 
golongan yang loyal dan taat kepada Nya, lagi perkasa 
dalam kekuasaanny. Dia Maha Perkasa dalam kerajaan-Nya, 
dan tidak ada yang mampu mengalahkannya.43F

44

 
 

Ayat ini setidaknya menunjukan dua karakter penting. 
Pertama adalah karakter tentang pengakuan, sekaligus men-
jaga integritas masyarakat multi agama. Kedua menunjukan 
karakter bahwa persaingan dalam masyarakat termasuk 
persaingan agama, telah menjadi hukum atau bagian peng-
                                                           

44Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari hal 261-262 
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aturan Allah dan alam (hukum alam). Hidup selaras dalam 
hal ini adalah bersama-sama menjaga seluruh bentuk kehi-
dupan keberagamanan dan kemanusiaan.  

 
SYAIR KARYA NASER KHOSROW 

 
Jemaan haji telah kembali dengan membawa 
kehormatan, 
Mereka bersyukur kepada Tuhan Yang Pengasih. 
Dalam perjalanan menuju Mekkah dan Arafah, 
Berulang kali mereka mengucapkan “labbaika” 
dengan penuh takzim. 
Tatkala kelelahan menghadapi kerasnya padang pasir, 
Mereka gembira karena telah selamat  
dari siksaan dan api 
Mereka telah melaksanakan haji  
dan menyempurnakan umrah. 
Kini, mereka telah selamat kembali  
ke tanah air mereka. 
Aku menyempatkan untuk pergi menyambut mereka,  
Meskipun orang-orang sepertiku tidak bisa 
 melaksanakannya. 
Namun di tengah keramaian Kafilah ini, 
Aku berjumpa sahabatku yang sejati. 
Kutanya dia bagaimana ia telah menempuh? 
Perjalanan yang sangat sulit dan menakutkan ini! 
Kukabarkan kepadanya, sejak ia pergi 
Dan meninggalkanku sendiri. 
Yang kurasakan hanyalah penyesalan dan kesedihan. 
Kini, aku gembira kau telah menunaikan haji, 
Dan engkau satu-satunya haji di negeri kita. 
Kini, ceritakan padaku, bagaimana keberhasilan 
(pelaksanaan ibadah hajimu)? 
Bagaimana engkau memuliakan tanah suci itu? 
Tatkala engkau hendak melepas pakaianmu 
Untuk mengenakan ihram, 
Apakah “niat”mu pada saat-saat 
Yang menggairahkan itu? 
Sungguh telah kau tinggalkankah segala sesuatu 
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Yang mesti engkau tinggalkan? 
Dan segala sesuatu yang lebih hina daripada Allah 
Yang Mahabesar? 
Tidak. Jawabnya. 
Aku bertanya kepadanya: 
Apakah ia menyerukan “labbaika”  
dengan pengetahuan yang sempurna  
dan penuh takzim? 
Apakah ia mendengar perintah Allah? 
Atau, apakah ia patuh? 
Tidak, jawabnya. 
Aku bertanya kepadanya: 
Tatkala berada di Arafah, 
Tatkala begitu dekatnya kepada 
Tuhan Yang Mahabesar, 
Sempatkah ia berkenalan dengan Dia? 
Tiadakah sedikit pun hasrat untuk  
mempelajari pengetahuan? 
Tidak, jawabnya 
Aku bertanya kepadanya; 
Tatkala memasuki Ka’bah 
Seperti yang telah dilakukan 
 keluargan ‘Kahd dan Raquim’ 
Dibuangkah sifat suka mementingkan  
diri sendirinya? 
Tatkala ia menembak berhala-berhala itu. 
Terpikirkah olehya berhala-berhala itu  
sebagai setan?  
Lantas, dihindarinyakah segala kejahatan? 
Tidak, jawabnya 
Aku bertanya kepadanya: 
Tatkala berkorban, 
Untuk memberi makan orang yang lapar  
dan anak-anak yatim,  
Allahlah yang pertama dipikirkannya? 
Dan, setelah itu dibunuhnya sifat  
suku mementingkan diri sendirinya? 
Tidak, jawabnya. 
Aku bertanya kepadanya: 
Tatkala melakukan Tawaf 
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Tatkala mengelilingi Ka’bah, 
Ingatlah ia bahwa semua malaikat, 
Yang tiada henti bertawaf mengelilingi bumi ini? 
Tidak, jawabnya. 
Aku bertanya kepadanya: 
Tatkala melakukan sa,i. 
Tatkala berlari-lari diantara Shafa dan Marwah, 
Mensucikan dan membersihkan dirikah ia? 
Tidak, jawabnya, 
Aku bertanya kepadanya: 
Setelah kembali dari Mekkah, 
Dan merasa rindu akan Ka’bah 
Terkubur di sanakah ‘dirinya’? 
Tidak sabarkah ia untuk pergi lagi? 
Tidak jawabnya. 
“Semua yang telah engkau tanyakan padanya, 
Tak satu pun yang kumengerti!” 
Kukatakan padanya: 
Duhai sahabat,  
Sungguh engkau belum melaksanakan haji! 
Dan, engkau belum menaati Allah! 
Padahal engkau pergi ke Mekkah  
dan mengunjungi Ka’bah. 
Padahal engkau habiskan uangmu  
untuk membeli kekerasan padang pasir.  
Jika telah kau putuskan untuk pergi haji lagi,  
Lakukanlah seperti yang telah kuajarkan  
kepadamu! 
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BAB VI 
CONTOH IBADAH HAJI YANG 
DILAKUKAN OLEH RASULULLAH SAW 
 
 
 

Mengingat pentingnya mengetahui manasik haji yang 
dilaksanakan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, dan 
sebagai wujud pelaksanaan perintah beliau: 

 
ُخُذْوا َعنِّٮَمنَاِسَكُكمْ 

 
"Ambillah dariku manasik haji kalian!" 

 
Maka kami menyajikan terjemahan lengkap hadits Ja-

bir bin 'Abdillah Radhiallaahu anhu yang menerangkan 
"Cara Haji Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ", dan 
kami sertakan beberapa komentar serta keterangan para 
ulama berupa catatan kaki, dan hanya kepada Allah kami 
memohon taufiq dan petunjuk. 

Jabir Radhiallaahu anhu berkata: "Bahwasanya Rasulullah 
Shalallaahu alaihi wasalam tinggal di kota Madinah selama 
sembilan tahun belum pernah melaksanakan haji. Kemudian 
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diumumkan kepada manusia pada tahun kesepuluh Hijriyyah, 
bahwasanya Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam akan 
melaksanakan ibadah haji (pada tahun ini). 

Maka banyak manusia (para Sahabat) yang berda-
tangan ke kota Madinah, semua berharap akan mengikuti 
(tata cara haji) Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dan 
melakukan seperti apa yang dilakukan beliau. Lalu kami 
keluar bersama beliau hingga tiba di Dzul Hulaifah . (Setiba 
ditempat ini, Pent) Asma' binti Umais melahirkan Mu-
hammad bin Abu Bakar (ash-Shiddiq), maka ia mengutus 
seseorang kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
(untuk bertanya) apa yang harus diperbuat-nya, beliaupun 
bersabda (kepada Asma, Pent): "Mandilah dan tutuplah 
(sumbatlah) tempat keluar darah dengan kain dan ber-
ihramlah! Kemudian Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
melaksanakan shalat di masjid. 

 
A. Rasulullah Berihram 

Kemudian beliau menaiki Qashwa' (unta beliau) 
hingga setelah berada diatasnya ditengah padang pasir ter-
buka, (beliau berihram dengan mengucapkan " ةٍ   "لَبَّْيَك اللَُّهمَّ بَِحجَّ
"Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah untuk melaksa-
nakan haji". 

Selanjutnya Jabir berkata: "Maka aku melihat sepan-
jang mata memandang dari depan beliau para jama'ah haji 
yang menggunakan kendaraan dan yang berjalan kami, 
demikian pula disisi kiri beliau, disisi kanan beliau dan dibe-
lakang beliau seperti  itu (penuh dengan jama'ah haji), 
sementara Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berada di 
tengah-tengah kami, dan diturunkan al-Quran (wahyu) 
kepada beliau, dan beliau mengetahui penafsirannya. Apa 
saja yang beliau lakukan kamipun melakukannya. 
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keluar bersama beliau hingga tiba di Dzul Hulaifah . (Setiba 
ditempat ini, Pent) Asma' binti Umais melahirkan Mu-
hammad bin Abu Bakar (ash-Shiddiq), maka ia mengutus 
seseorang kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
(untuk bertanya) apa yang harus diperbuat-nya, beliaupun 
bersabda (kepada Asma, Pent): "Mandilah dan tutuplah 
(sumbatlah) tempat keluar darah dengan kain dan ber-
ihramlah! Kemudian Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
melaksanakan shalat di masjid. 

 
A. Rasulullah Berihram 

Kemudian beliau menaiki Qashwa' (unta beliau) 
hingga setelah berada diatasnya ditengah padang pasir ter-
buka, (beliau berihram dengan mengucapkan " ةٍ   "لَبَّْيَك اللَُّهمَّ بَِحجَّ
"Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah untuk melaksa-
nakan haji". 

Selanjutnya Jabir berkata: "Maka aku melihat sepan-
jang mata memandang dari depan beliau para jama'ah haji 
yang menggunakan kendaraan dan yang berjalan kami, 
demikian pula disisi kiri beliau, disisi kanan beliau dan dibe-
lakang beliau seperti  itu (penuh dengan jama'ah haji), 
sementara Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berada di 
tengah-tengah kami, dan diturunkan al-Quran (wahyu) 
kepada beliau, dan beliau mengetahui penafsirannya. Apa 
saja yang beliau lakukan kamipun melakukannya. 
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Selanjutnya beliau mengangkat suaranya dengan membaca 
"talbiyah" yang berisikan tauhid kepada Allah: 

 
لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيَك الَ َشَرْيَك لََك لَبَّْيَك إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك الَ َشِريَكَ 

 لَكَ 
 

"Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab 
panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab panggilan-Mu, tiada 
sekutu bagi-Mu, aku menjawab panggilan-Mu, sesung-
guhnya segala pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, 
demikian pula kekuasaan ini (milik-Mu), tiada sekutu bagi-
Mu." 
 
 
Manusia pun mengangkat suara mereka sambil bertal-
biyah dengan talbiyah yang mereka ucapkan, maka 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam tidak memban-
tah mereka sedikitpun dari talbiyah mereka itu, seda-
ngkan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam terus 
menetapi talbiyahnya. 
 
(Selanjutnya) Jabir berkata: "Kami tidak berniat kecuali 
haji, kami tidak mengetahui umrah." 
 

B. Memasuki Kota Makkah dan Thawaf 

"Hingga tatkala kami telah sampai di Baitullah 
bersamanya beliau memegang/mengusap Hajar Aswad , 
lalu thawaf dengan berlari-lari kecil pada tiga putaran 
(pertama) dan berjalan seperti biasa pada empat putaran 
(berikutnya). Lalu beliau menuju ke maqam Ibrahim 
Alaihissalam dan membaca: 

 
“Wattakhidzuu mimmaqaami Ibraahiim” 

"…Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat 
shalat..." 
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Beliau jadikan maqam Ibrahim terletak di antara beliau 
dan Ka'bah, lalu beliau shalat dua rakaat dengan membaca: 
Qulhuwallaahu ahad dan Qul yaa ayyuhal kaafiruun (Sete-
lah shalat) beliau menuju ke sumur zam-zam, lalu minum 
air zam-zam, dan menuangkannya diatas kepala beliau, 
kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad, lalu 
mengusapnya. 

 
C. Berdiri di Atas Bukit Shafa dan Marwah 

Kemudian beliau keluar dari "pintu Shafa" menuju ke 
bukit Shafa. Setelah mendekati bukit  Shafa, beliau 
membaca: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah 
sebagian dari syi'ar Allah, maka barang siapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada 
dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan 
barang-siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan 
kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri 
Kebaikan lagi Maha Mengetahui." 
 

  هللاُ بِِه بََدأَ أَْبَدأُ بَِما 
 

"Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." 
 
Lalu beliau memulai dengan menaiki bukit Shafa 

hingga beliau melihat Ka'bah,  kemudian menghadap ke 
arah kiblat (Ka'bah,). Maka beliaupun mentauhidkan Allah 
dan mengagungkan-Nya, serta mengucapkan: 
 

ُ َوْحَدهُ الَ َشٍرْيَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدْيٌر، الَ  الَ إِلَهَ إِالَّ هللاَّ
ُ َوْحَدهُ أَْنَجَز َوْعَدهُ َونََصَر َعْبَدهُ َوَهَزَم ْاألَْحَزاَب َوْحَدهُ   إِلَهَ إِالَّ هللاَّ

 
"Tiada Ilah yang haq kecuali Allah Yang Mahaesa, tiada se-
kutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya 
pula segala pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. 
Tiada Ilah yang haq, kecuali Dia-Yang Mahaesa, Dia telah 
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mengusapnya. 

 
C. Berdiri di Atas Bukit Shafa dan Marwah 

Kemudian beliau keluar dari "pintu Shafa" menuju ke 
bukit Shafa. Setelah mendekati bukit  Shafa, beliau 
membaca: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah 
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"Tiada Ilah yang haq kecuali Allah Yang Mahaesa, tiada se-
kutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan milik-Nya 
pula segala pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. 
Tiada Ilah yang haq, kecuali Dia-Yang Mahaesa, Dia telah 
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memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalah-
kan golongan yang bersekutu (pasukan gabungan) dengan 
sendirian. 
 
Lalu beliau berdo'a di antara bacaan itu, beliau 
mengucapkan bacaan ini sebanyak tiga kali. 

 
Kemudian beliau turun (dari bukit Shafa) menuju ke 

bukit Marwah, hingga apabila kedua kakinya telah 
menginjak ditengah lembah itu, beliau berlari, hingga apa-
bila kedua kakinya mulai mendaki, beliau berjalan (seperti 
biasa), hingga tiba di Marwah, lalu menaikinya hingga 
melihat Baitullah, dan beliau lakukan  di Marwah seperti 
apa yang beliau lakukan di Shafa." 

 
D. Perintah Nabi Shalallaahu alaihi wasalam Kepada Para 

Sahabat Untuk Menjadikan Haji Mereka Sebagai Um-
rah. 

Hingga pada akhir putaran sa'inya ketika berada di 
bukit Marwah, beliau bersabda: 

 
يَا أَيَُّها النَّاُس لَْو أَنِّى اْستَْقبَْلُت ِمَن أَْمِرْى َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسِق اْلَهْدَى َو َجَعْلتَُها 

 ُعْمَرةً فََمْن َكاَن ِمْنُكْم لَْيَس َمَعهُ َهْدٌي فَْليَِحلَّ َوْليَْجَعْلَها ُعْمَرةً 
 
"Hai sekalian manusia, seandainya aku mengetahui (ketika 
permulaan melaksanakan haji ini) apa-apa yang kuketahui 
sekarang ini, niscaya akau tidak akan membawa/menggiring 
binatang hadyu, dan akan kujadikan (pekerjaan hajiku ini) 
sebagai umrah, maka barangsiapa di antara kalian yang 
tidak menyertakan binatang hadyu bersamanya (yang tidak 
membawa binatang hadyu,Pent) hendaklah ia bertahallul 
dan menjadikan (amalannya berupa thawaf dan sa'i yang 
telah dilakukannya, Pent) sebagai umrah." 
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Dalam riwayat lain beliau bersabda: 
 

ُرْوا َوأَقِْيُمْوا َحالَالً  فَا َواْلَمْرَوِة َوقَصِّ أَِحلُّْوا ِمْن إِْحَراِمُكْم فَطُْوفُْوا بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ
 َحتَّى إَِذا َكاَن يَْوُم التَّْرِويَِة فَأَِهلُّْوا بَالِِحجِّ َواْجَعلُْوا الَّتِْي قَِدْمتُْم بَِها ُمتََعةً 

 
"Bertahallullah dari ihram kalian, maka thawaflah di Baitul-
lah dan di antara Shafa dan Marwah, serta pendekkanlah (r-
ambut-rambut kepala kalian), dan tinggallah (di Makkah,-
Pent) sebagai orang yang halal (yang tidak dalam keadaan 
berihram, Pent) hingga datangnya hari Tarwiyah, maka 
berihramlah untuk haji dan jadikanlah apa yang telah kalian 
datang dengannya sebagai haji Tamattu'." 
 
(Selanjutnya, Jabir Radhiallaahu anhu berkata) 

 
Maka bangkitlah Suraqah bin Malik bin Ju'syum (yang 

pada saat itu dia berada di kaki bukit Marwah), ia berkata: 
 

أَلَِعاِمنَا َهَذا أَْم ألَبٍَد؟ فََشبََّك  -ُمْتَعتَنَا؟ :َوفِْي لَْفظٍ  –يَا َرُسْوَل هللاِ، أََرأَْيَت ُعْمَرتَنَا؟ 
تَْينِ –َدَخلَِت اْلُعْمَرةُ فِْي اْلَحجَّ  :َرُسْوُل هللاِ أََصابَِعهُ َواِحَدةً فِْي أُْخَرى َوقَالَ  إِلَى  -َمرَّ

 )بَْل ألَبٍَد أَبَدٍ  "الَ " (يَْوِم اْلقِيَاَمةِ 
 
"Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang umrah kami 
ini? Dalam redaksi yang lain: Tamattu' kami ini? Apakah 
hanya untuk tahun kita ini saja ataukah untuk selamanya?  
 

MakaRasulullahShallallohu'alaihiwasallam;  
 

Mencengkeramkan (menyatukan) jari-jari tangan (ka-
nannya, Pent) pada jari-jari tangan (kirinya Pent), dan 
Berkata: 'Umrah telah masuk dalam haji' (sampai hari 
Kiamat), bahkan sampai selama-lamanya." 
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Dalam riwayat lain beliau bersabda: 
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ambut-rambut kepala kalian), dan tinggallah (di Makkah,-
Pent) sebagai orang yang halal (yang tidak dalam keadaan 
berihram, Pent) hingga datangnya hari Tarwiyah, maka 
berihramlah untuk haji dan jadikanlah apa yang telah kalian 
datang dengannya sebagai haji Tamattu'." 
 
(Selanjutnya, Jabir Radhiallaahu anhu berkata) 

 
Maka bangkitlah Suraqah bin Malik bin Ju'syum (yang 

pada saat itu dia berada di kaki bukit Marwah), ia berkata: 
 

أَلَِعاِمنَا َهَذا أَْم ألَبٍَد؟ فََشبََّك  -ُمْتَعتَنَا؟ :َوفِْي لَْفظٍ  –يَا َرُسْوَل هللاِ، أََرأَْيَت ُعْمَرتَنَا؟ 
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 )بَْل ألَبٍَد أَبَدٍ  "الَ " (يَْوِم اْلقِيَاَمةِ 
 
"Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang umrah kami 
ini? Dalam redaksi yang lain: Tamattu' kami ini? Apakah 
hanya untuk tahun kita ini saja ataukah untuk selamanya?  
 

MakaRasulullahShallallohu'alaihiwasallam;  
 

Mencengkeramkan (menyatukan) jari-jari tangan (ka-
nannya, Pent) pada jari-jari tangan (kirinya Pent), dan 
Berkata: 'Umrah telah masuk dalam haji' (sampai hari 
Kiamat), bahkan sampai selama-lamanya." 
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E. Khutbah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam Mene-
kankan Para Jama'ah Haji Qiran Yang Tidak Meng-
giring Binatang Hadyu dan Para Jama'ah Haji Ifrad 
Untuk Menjadikan Haji Mereka Sebagai Umrah. 

Maka bangkitlah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasa-
lam menyampaikan khutbah kepada para jama'ah haji, 
beliau memuji dan menyanjung Allah Subhannahu wa 
Ta'ala , lalu berkata: 
 

ُكْم، اْفَعلُْوا !أَبِالِ تَْعلَُمْونِْي أَيَُّها النَّاسُ  ِ َو أَْصَدقُُكْم َو أَبَرُّ ؟ قَْد َعلِْمتُْم أَنِّْي أَْتقَاُكْم ِلَّ
َما آُمُرُكْم بِِه فَإِنِّى لَْو الَ َهْديِْى لََحلَْلُت َكَما تَِحلُّْوَن َولَِكْن الَ يَِحلُّ ِمنِّى َحَراٌم َحتَّى 

 يَْبلَُغ اْلَهْدُى َمِحلَّهُ ، َولَِو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِرى َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسِق اْلَهْدَى 
 
"Demi Allah, wahai sekalian manusia Apa-kah kalian menge-
tahui aku!? Sungguh kalian telah mengetahui bahwasanya 
aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara 
kamu, paling jujur dan paling berbakti, laksanakanlah apa 
yang kuperintahkan kepada kalian, karena pada hakikatnya 
kalau bukan karena binatang hadyu, niscaya aku akan 
bertahallul sebagaimana kalian bertahallul, akan tetapi aku 
tidak bertahallul dari ihramku ini, sehingga binatang ini tiba 
di tempat penyembelihannya (hingga disembelih,Pent). 
Sean-dainya dahulu aku mengetahui (berupa kesulitan) 
dalam urusan ini apa-apa yang kuketahui sekarang ini, 
niscaya aku tidak akan menggiring binatang hadyu." 
 
Maka bertahallullah semua jama'ah haji yang menyertai 
Rasulullah dan mereka memendekkan rambut, kecuali Nabi 
Shalallaahu alaihi wasalam dan mereka yang telah 
membawa binatang hadyu, dan tidak ada di antara mereka 
yang meng-giring binatang hadyu, kecuali Nabi Shalallaahu 
alaihi wasalam dan Thalhah (bin 'Ubaidillah Radhiallaahu 
anhu ).
 

F. Kedatangan 'Ali bin Abi Thalib Radhiallaahuanhu Dari 
Negeri Yaman. 

'Ali (bin Abi Thalib Radhiallaahu anhu ) pun tiba 
dengan membawa sejumlah unta Nabi Shalallaahu alaihi 
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wasalam , lalu ia mendapati Fathimah Radhiallaahu anha 
(istrinya) termasuk di antara mereka yang bertahallul, ia 
memakai pakaian yang dicelup (dengan wangi-wangian) 
dan memakai celak mata, maka 'Ali mengingkari 
(perbuatannya) itu. Fathimah berkata: "Sesungguhnya aku 
diperintahkan oleh ayahku untuk bertahallul." 

Jabir berkata (melanjutkan ceritanya), ketika 'Ali 
berada di Irak, dia berkata (men-ceritakan kisahnya ketika 
melihat Fathimah bertahallul). 

"Maka aku pergi kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam , dan aku menyayangkan apa yang telah dilakukan 
Fathimah sambil meminta fatwa kepada Rasulullah 
Shalallaahu alaihi wasalam tentang apa yang disebutkan 
oleh Fathimah dari Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam. 
Lalu kuberitahukan kepada beliau bahwa aku mengingkari 
perbuatan Fathimah (dalam hal tahallulnya, Pent), maka 
beliau berkata: " Dia (Fathimah) benar, dia benar! (Kata 
Jabir). Dan beliau berkata kepada 'Ali: 'Apa yang kamu 
ucapkan ketika kamu haji?' 'Ali berkata: Aku berkata: 

 
 اَللَُّهمَّ إِنِّى أُِهلُّ بَِما أََهلَّ بِِه َرُسْولَُك 

 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berihram dengan apa yang 
Rasul-Mu berihram dengannya." 

 
Maka beliau bersabda:  
 

"Sesungguhnya bersamaku ada binatang hadyu, maka 
janganlah kamu bertahallul." 

 
Jabir berkata (melanjutkan ceritanya): "Dengan 

demikian jumlah binatang hadyu yang dibawa 'Ali dari 
Yaman dan yang dibawa oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam sebanyak seratus (100) ekor unta." 
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wasalam , lalu ia mendapati Fathimah Radhiallaahu anha 
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beliau berkata: " Dia (Fathimah) benar, dia benar! (Kata 
Jabir). Dan beliau berkata kepada 'Ali: 'Apa yang kamu 
ucapkan ketika kamu haji?' 'Ali berkata: Aku berkata: 

 
 اَللَُّهمَّ إِنِّى أُِهلُّ بَِما أََهلَّ بِِه َرُسْولَُك 

 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berihram dengan apa yang 
Rasul-Mu berihram dengannya." 

 
Maka beliau bersabda:  
 

"Sesungguhnya bersamaku ada binatang hadyu, maka 
janganlah kamu bertahallul." 

 
Jabir berkata (melanjutkan ceritanya): "Dengan 

demikian jumlah binatang hadyu yang dibawa 'Ali dari 
Yaman dan yang dibawa oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam sebanyak seratus (100) ekor unta." 
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Jabir berkata: "Maka bertahallullah seluruh jama'ah 
haji dan memendekkan (rambut-rambut mereka), kecuali 
Nabi Shalallaahu alaihi wasalam dan mereka yang 
membawa hadyu." 

 
 

G. Menuju Mina Pada Hari Tarwiyah. 
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dari tempat tinggal mereka) mereka berihram untuk haji 
(dengan mengucapkan: " ٍة  .("لَبَّْيَك اللَُّهمَّ بَِحجَّ

Jabir aberkata: "Kemudian Rasulullah Shalallaahu 
alaihi wasalam masuk menemui 'Aisyah Radhiallaahu anha 
(sebelum berangkat ke Mina). Beliau dapati 'Aisyah sedang 
menangis, maka beliau berkata: "Apakah gerangan yang 
menyebabkan engkau menangis?" 'Aisyah berkata: 
"Keadaanku, aku sedang haidh sedangkan jama'ah haji telah 
bertahallul dan aku belum bertahallul, dan belum melak-
sanakan thawaf (umrah) di Baitullah, sementara orang-orang 
berangkat ke haji sekarang ini." Maka beliaupun bersabda: 

 
ى َواْصنَِعى  ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاَْغتَِسلِى ثُمَّ أَِهلِّى بِاْلَحجِّ ثُمَّ ُحجِّ إِنَّ َهَذا أَْمٌر َكتَبَهُ هللاَّ

 فَفََعلَتْ  –َما يَْصنَُع اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن الَ تَطُْوفِْي بِاْلبَْيِت َوالَ تُِصلِّى 
 

"Sesungguhnya (haidh,-Pent) itu adalah suatu perkara yang 
telah ditentukan Allah atas para wanita, maka mandilah ke-
mudian ucapkanlah talbiyah untuk haji      َةٍ  اللَُّهمَّ  لَبَْيك بَِحجَّ  –
Pent, lalu hajilah dan lakukanlah semua (amalan) yang dila-
kukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja 
engkau tidak boleh melakukan thawaf di Baitullah dan tidak 
boleh shalat, maka ('Aisyah) pun melaksanakannya." 

 
Kemudian Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam me-

ngendarai (untanya untuk berangkat  ke Mina). Beliau di 
sana  melaksanakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya' 



 96 

dan Shubuh, kemudian beliau tetap menunggu disana seje-
nak hingga matahari terbit, lalu menyuruh untuk men-
dirikan sebuah Qubbah dari bulu unta yang dipersiapkan 
untuk beliau (berteduh ketika wuquf) di Namirah. 

 
H. Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam Berangkat 

Menuju 'Arafah. 

Lalu berangkatlah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasa-
lam dan orang-orang Quraisy dengan tidak ragu. Namun 
beliau berhenti  pada Masy'aril Haram yang terletak di Muz-
dalifah, disitulah tempat turun beliau, sebagaimana yang 
dilakukan orang-orang Quraisy di zaman Jahiliyyah. Kemu-
dian beliau melanjutkan perjalanannya hingga mendatangi 
(sebuah tempat dekat) padang 'Arafah, dan beliau jumpai 
bahwasanya Qubbah (kemah) beliau telah dibangun di 
Namirah, lalu beliaupun turun ditempat tersebut, hingga 
ketika matahari telah tergelincir, beliau memerintahkan agar 
unta beliau " al-Qashwa' " segera dipasang pelananya, lalu 
beliau melanjutkan perjalanannya dan memasuki tengah 
lembah. 

 
I. Khutbah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam di 

Arafah. 

(Beliau bersabda:) 
 

إِنَّ ِدَماَءُكْم َو أَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَْيُكْم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا فِْي َشْهِرُكْم َهَذا فِْي بَلَِدُكْم 
 َهَذا أَالَ ُكلُّ َشْيٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِيَِّة تَْحَت قََدَمىَّ َمْوُضْوٌع 

 
"Sesungguhnya darah-darah dan harta-harta kalian haram 
atas kamu sekalian seperti haramnya harimu ini, di bulanmu 
ini, di negerimu ini. Ketahuilah segala sesuatu dari perkara 
Jahiliyyah diletakkan dibawah kedua telapak kakiku ini. 
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َل َدٍم أََضُع ِمْن ِدَماِءنَا َدُم اْبِن َربِْيَعةَ اْبِن  َوِدَماُء اْلَجاِهلِيَِّة َمْوُضْوَعةٌ َوإِنَّ أَوَّ
َوِربَا اْلَجاِهلِيَِّة َمْوُضْوٌع  –َكاَن ُمْستَْرِضًعا فِْي بَنِى َسْعٍد فَقَتَلَْتهُ ُهَذْيٌل  –اْلَحاِرِث 

ُل ِربًا أََضُع ِربَا َعبَّاٍس اْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب فَإِنَّهُ َمْوُضْوٌع ُكلُّهُ   َو أَوَّ
 
"Darah-darah dizaman Jahiliyyah diletakkan (dibatalkan dari 
tuntutan, Pent) dan (tuntutan) darah pertama yang dibatal-
kan di antara tuntutan darah-darah kami adalah darah Ibnu 
Rabi'ah bin al-Harits, dia adalah seorang anak yang 
disusukan dikalangan Bani Sa'ad, lalu ia dibunuh oleh 
seorang dari suku Hudzail. Riba Jahiliyyah pun dibatalkan 
dan riba pertama yang aku letakkan (batalkan adalah riba 
milik 'Abb-as bin 'Abdul Muththalib, semua riba itu 
dibatalkan." 
 

َ فِْي النَِّساِء َوإِنَُّكْم أََخْذ تُُمْوُهنَّ بِأََماِن هللاِ َواْستَْحلَْلتُْم فُُرْوَجُهنَّ بَِكلِـَمِة  فَاتَّقُْوا هللاَّ
ِ َولَُكْم َعلَْيِهنَّ أَْن الَ يُْوِطْئَن فُُرَشـُكْم أََحًدا تَْكَرُهْونَهُ فَإِْن فََعْلَن فَاْضِربُـْوُهنَّ  هللاَّ

ٍح َولَُهنَّ َعلَـْيُكْم ِرْزقُُهنَّ َو ِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُرْوفِ   َضْربًا َغْيَر ُمبَرِّ
 
"Bertakwalah kamu kepada Allah dalam (memperlakukan) 
para isteri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka 
dengan amanah Allah, dan menghalalkan kemaluan-kema-
luan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban mereka 
atasmu yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seorang 
pun yang tidak kamu senangi untuk masuk ke rumahmu. 
Dan apabila mereka melanggar hal tersebut, maka pukullah 
mereka dengan pukulan yang tidak keras dan tidak 
menyakitkan. Dan kewajibanmu atas mereka yaitu memberi 
rizki (makan) dan pakaian dengan cara yang baik." 
 

ِ َو أَْنتُْم  –َوإِنِّى قْد تََرْكُت فِْيُكْم َما  لَْن تَِضلُّْوا بَْعُد إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه ِكتَاَب هللاَّ
ْيَت َونََصْحتَ  :تُْسأَلُْوَن َعنِّى فََما أَْنتُْم قَائِلُْوَن؟ قَالُْوا فَقَاَل  .نَْشَهُد أَنََّك قَْد بَلَّْغَت َوأَدَّ

َماِء َويُْنِكتَُها إِلَى النَّاسِ  بَـابَِة يَْرفَُعَها إِلَى السَّ اللَُّهمَّ اْشَهْد اللَُّهمَّ اْشَهْد  :بِأَْصبُِعِه السَّ
اتٍ ) (ثَالََث َمرَّ

 
"Dan bahwasanya telah kutinggalkan padamu sesuatu yang 
menyebabkan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya 
jika kamu berpegang teguh padanya, yaitu "Kitabullah". Dan 
kamu akan ditanya tentangku, maka apakah jawaban kali-
an? (Para Sahabat) berkata: 'Kami bersaksi bahwasanya 
engkau telah menyampaikan (risalah Rabbmu), menunaikan 
(amanah) dan menasihati (ummat), lalu beliaupun bersabda 
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sambil mengangkat jari telunjuknya ke langit dan meng-
gerakkannya kepada para Sahabat (jama'ah haji): 'Ya Allah 
saksikanlah! Ya Allah saksikanlah (beliau mengucapkannya 
tiga kali.'") 
 

J. Menjamak Shalat di 'Arafah. 

Kemudian Bilal mengumandangkan adzan satu kali, 
lalu membaca iqamah, maka Nabi pun melaksanakan shalat 
Zhuhur, kemudian Bilal membaca iqamah sekali lagi, lalu 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam melaksanakan shalat 
ashar. Beliau tidak mengerjakan shalat (sunnah) di antara 
kedua shalat tersebut. Kemudian beliau menaiki untanya 
hingga tiba di tempat wuquf, beliau menjadikan perut unta-
nya, al-Qashwa', rapat ke batu-batu gunung dan menjadikan 
tempat berkumpulnya para pejalan kaki berada didepan-
nya, beliau mengahadap ke arah kiblat dan tetap wuquf 
hingga matahari terbenam dan hilangnya mega kuning, 
serta bola matahari tenggelam. (Ketika wuquf beliau mem-
bonceng Usamah bin Zaid dibelakangnya). 

 
K. Bertolak Dari 'Arafah. 

(Lalu) Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bertolak 
(dari 'Arafah) dengan penuh ketenangan, beliau menyem-
pitkan kekang kendali unta al-Qashwa' hingga kepala unta 
itu menyentuh tempat meletakkan kaki yang ada di 
kendaraan itu. Dan beliau memberikan isyarat dengan ta-
ngan kanannya (kepada para jama'ah haji) seraya bersabda: 

 
ِكْينَةَ  ِكْينَةَ  !أَيَُّهاالنَّاُس السَّ  السَّ

 
"Wahai sekalian manusia tenanglah, tenanglah!" 

 
Setiap kali beliau tiba dibukit pasir, beliau longgarkan 

kendali untanya sedikit hingga untanya mendaki. 
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L. Menginap di Muzdalifah. 

Sesampainya di Muzdalifah, beliau melaksanakan sha-
lat Maghrib dan 'Isya' dengan satu adzan dua iqamah, beliau 
tidak shalat sunnah di antara kedua shalat itu. Kemudian 
beliau berbaring (tidur) hingga terbit fajar Shubuh, lalu 
beliau mengerjakan shalat Shubuh setelah kelihatan jelas 
masuknya waktu Shubuh dengan satu kali adzan dan satu 
kali iqamah. 

 
Wuquf di Masy'aril Haram (Muzdalifah) 

Kemudian Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam naik 
al-Qashwa' hingga tiba di "Masy'aril Haram", beliau lang-
sung menghadap kiblat lalu berdo'a kepada Allah, bertakbir 
dan bertahlil (mengucapkan kalimat tauhid, Laa Ilaaha 
Illallaah) serta mentauhidkan-Nya. Beliau terus melaksa-
nakan wuquf ini hingga pagi hari telah sangat terang dan 
beliau berkata: 

 
 َوقَْفُت َهُهنَا َواْلُمْزَدلِفَةُ ُكلَُّها َمْوقٌِف 

 
"Aku wukuf disini dan seluruh lokasi Muzdalifah adalah 

tempat wukuf." 
 
M.Bertolak dari Muzdalifah untuk Melempar Jumratul 

'Aqabah. 

Sebelum matahari terbit, beliau bertolak (dari 
Muzdalifah ke Mina), beliau membonceng Fadhl bin 'Abbas, 
ia adalah seorang yang berambut indah, berkulit putih dan 
berparas tampan. Ketika Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam berangkat, maka ada beberapa wanita berlari 
melewati beliau, Fadhl pun melihat kepada mereka (para 
wanita itu), maka Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
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menempelkan tangannya diatas wajah Fadhl, lalu Fadhl 
memutar wajahnya ke arah yang lain (agar dapat) melihat 
(mereka), maka beliaupun memutar tangannya ke arah yang 
lain itu sambil memalingkan wajah Fadhl agar melihat ke 
arah lain, hingga beliau tiba di lembah "Muhassir" dan 
sedikit mempercepat gerak (jalan) untanya. 
 
N. Melempar Jumratul 'Aqabah (Jumratul Kubra) [Tanggal 

10 Dzulhijjah]. 

Kemudian beliau menempuh jalan tengah yang tem-
bus keluar menuju Jumratul Kubra hingga tiba di Jamrah 
yang terletak di dekat pohon kemudian beliau melontarnya 
dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir (membaca: ُ أَْكبَْر  -,هللاَّ
Pent) pada setiap lontaran yang batunya sebesar batu yang 
digunakan untuk ketapel, beliau melontarnya dari tengah-
tengah lembah sambil berkata: 

 
تِي َهِذِه   لِتَأُْخُذْوا َعنِّي َمنَاِسَكُكْم فَإِنِّى الَ أَْدِري لََعلِّى الَ أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

 
"Ambillah dariku manasik haji kalian, karena sesungguhnya 
aku tidak mengetahui, bisa jadi aku tidak akan melak-
sanakan ibadah haji lagi setelah hajiku ini." 
 

O. Menyembelih Binatang Hadyu dan Mencukur Gundul 
Rambut Kepala. 

Lalu beliau Shalallaahu alaihi wasalam berangkat me-
nuju lokasi penyembelihan dan menyembelih 63 (enam 
puluh tiga) ekor unta dengan tangan beliau, kemudian 
diserah-kan kepada 'Ali bin Abi Thalib. Lalu binatang 
kurban yang selebihnya disembelih oleh 'Ali dan 
digabungkan dengan binatang hadyunya. Lalu beliau 
memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari 
setiap satu ekor unta hadyunya, kemudian dimasukkan ke 
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Rambut Kepala. 

Lalu beliau Shalallaahu alaihi wasalam berangkat me-
nuju lokasi penyembelihan dan menyembelih 63 (enam 
puluh tiga) ekor unta dengan tangan beliau, kemudian 
diserah-kan kepada 'Ali bin Abi Thalib. Lalu binatang 
kurban yang selebihnya disembelih oleh 'Ali dan 
digabungkan dengan binatang hadyunya. Lalu beliau 
memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari 
setiap satu ekor unta hadyunya, kemudian dimasukkan ke 
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dalam periuk untuk dimasak. Lalu beliau makan dari daging 
kurban itu dan meminum air kuahnya. 

Dalam riwayat lain: "Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam menyembelih hewan hadyu, lalu mencukur (ram-
but kepalanya sampai bersih, Pent), lalu beliau duduk di 
Mina pada hari Nahar (10 Dzulhijjah). Maka tidaklah beliau 
ditanya tentang suatu (pekerjaan yang dilakukan pada hari 
itu) yang didahulukan sebelum yang lainnya, melainkan 
beliau menjawab: "Tidak mengapa. 

 
P. Menuju Mekkah Untuk Thawab Ifadhah.  

Kemudian Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
mengendarai untanya, lalu bertolak ke Baitullah, kemudian 
melaksanakan thawaf ifadhah, dan beliau shalat Zhuhur di 
Makkah. Kemudian beliau mendatangi Bani 'Abdul 
Muththalib yang sedang memberi minum air zam-zam 
(kepada para jama'ah haji), lalu berkata: 

 
اِْنِزُعْوا بَنِى َعْبِداْلُمطَّلِِب فَلَْو الَ أَْن يَـْغلِبَُكُم النَّاُس لَنََزْعُت َمَعُكْم فَنَاَولُْوهُ َدْلًوا 

 فََشِرَب ِمْنهُ 
 
"Timbalah (air zam-zam itu) wahai Bani 'Abdul Muththalib, 
kalau sekiranya (aku tidak merasa khawatir) kamu akan di-
kalahkan oleh para jama'ah haji atas pemberian minum ini, 
tentu aku akan menimba dengan kalian, kemudian mereka 
menyerahkan setimba air zam-zam kepada beliau, maka 
bel-iaupun meminumnya." 

 
(Terjemahan hadits ini dinukil dan dipadukan dari 

beberapa sumber, yaitu Shahih Muslim bab "Hajjatun 
Nabiyyi Shalallaahu alaihi wasalam 8/402-421 hadits No. 
2941, Hajjatun Nabi Shalallaahu alaihi wasalam : 45-92 karya 
Syaikh al-Albani, dan Shifat Hajjatin Nabi Shalallaahu alaihi 
wasalam karya asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zinu hal: 
3-16.) 
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tempat sejarah di makkah & Madinah  
 
 
 
 
TEMPAT-TEMPAT ZIARAH 
DI MAKKAH DAN MADINAH 

 
A. Tempat Ziarah di Makkah dan Sekitarnya 
1. Sekilas tentang Makkah 

Mekkah sebagai kota istimewa dalam agama Islam se-
lain karena menjadi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW 
juga sebagai tempat diakukannya ibadah haji yang penuh 
dengan berbagai kisah, ritual, ajaran dan pelajaran bagi 
orang-orang mukmin. 

Makkah selain istimewa bagi nabi Muhammad SAW 
juga merupakan tempat istimewa bagi nabi terdahulu, sebab 
para nabi juga pernah melakukan ibadah haji, bahkan para 
malaikat juga berthawaf sejak beribu tahun yang lalu. 

Kota Makkah terletak di sebelah Barat kerajaan Arab 
Saudi yang dikelilingi oleh gunung-gunung, lebih-lebih di 
sekitar Masjidil Haram. Sebelah Timur Masjidil Haram dise-
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but perkampungan Ma'la sedang dari Barat Daya ada daerah 
yang di sebut Misfalah, rasulllah merupakan penduduk Ma'-
la karena beliau tinggal dan menetap di Ma'la hingga datang 
perintah hijrah ke Madinah dan dari arah Ma'la juga para 
sahabat ketika fathu Mekkah (pembebasan kota mekkah) 
masuk ke kota Mekkah. Kota Makkah menjadi istimewa 
paling tidak ada beberapa hal sebagai berikut: 
1. Tempat dibangunnya baitullah (ka'bah) 
2. Tempat Kelahiran dan kenabian Muhammad SAW 
3. Tempat yang wajib dikunjungi karena kewajiban ibadah 

haji 
4. Tempat yang disyari'atkan untuk berthawaf 
5. Tempat dibangunnya Masjidil Haram dimana sholat di 

dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya melebihi 
seratus ribu kali dibandingkan di masjid lain 

6. Tempat yang dilarang bagi orang kafir untuk mema-
sukinya 

7. Tempat yang dilarang oleh Allah untuk menghadapnya 
atau membelakanginya ketika membuang hajat 

8. Tempat yang disunnahkan untuk ihram ketika mema-
sukinya 

9. Tempat yang disunnahkan untuk thawaf wada' (pamitan) 
ketika akan meninggalkannya 

10.Tempat yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat suci, 
aman, dan tidak boleh ada pertumpahan darah 

11.Tempat yang dilarang untuk membunuh hewan dan 
memotong tumbuh-tumbuhannya 

12.Tempat yang Allah akan membalas bagi siapa saja yang 
berniat jahat, walaupun belum melakukannya dan barang 
siapa melakukannya maka akan dibalas dengan berlipat 
ganda. 

13.Tempat tidak bisa dimasuki Dajjal  
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Itulah beberapa keistimewaan kota Mekkah diban-
dingkan kota yang lain. 

 
2. Nama-nama Makkah dalam al-Qur'an 

Nama Makkah banyak disebutkan dalam al-Qur’an 
dengan beberapa istilah yaitu:  
1) Makkah (surat al-Fath/48:24).  
2) Bakkah (al-Imran/2:96).  
3) Ummul Qura/perkampungan tua (al-Syura/42:7).  
4) Al-Balad/Negeri (90:1-2). 
5) Al-Baladul Amin/Negeri yang aman, (al-Tin/95:3).  
6) Al-Baldah/Negeri (al-Naml/27:91).  
7) Haram Amin/tanah suci yang aman (al-Ankabut/2:67).  
8) Wad Ghairu/lembah yang gersang (Ibrahim/14:37).  
9) Ma'ad/tempat kembali (al-Qashaah/28:85).  
10) Qaryah/Negeri atau kampung (Muhammad/47:13) 

 
3. Tempat Istijabah di Mekkah. 

Menurut Imam Hasan Bashri, bahwa tempat-tempat ya-
ng istijabah untuk berdo’a, ada 15 (lima belas) tempat sbb: 
1.   Di tempat thawaf/pada saat melakukan thawaf 
2.  Di Multazam (tempat di antara Hajar Aswad dan pintu 

Ka'bah) 
3.   Di bawah Mizab 
4.   Di dalam Ka'bah 
5.   Di belakang Maqam Ibrahim 
6.   Di Bukit Sofa 
7.   Di Bukit Marwah 
8.   Di tempat Sa'i (mas'a) 
9.   Di Arafah 
10. Di Muzdalifah 
11. Di Mina 
12. Di Sumur Zamzam 
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13. Di Jumrah Ula 
14. Di Jumrah Wustha 
15. Di Jumrah Aqabah 
 
B. Tempat-tempat Ziarah di Mekkah 

Mekkah menjadi tempat yang istimewa karena ada 
beberapa tempat lain yang ada di dalamnya yaitu: 

 
1. Masjidil Haram 

Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia di 
muka bumi, sebab barang siapa shalat di dalamnya maka 
pahalanya berlipat seratus ribu kali dari pada shalat di luar 
Masjidil Haram.Tidak ada tempat yang lebih utama di dunia 
ini selain Masjidil Haram. 

 
2. Ka'bah 

Ka'bah adalah qiblat kaum muslimin sedunia, ka'bah 
dibangun oleh nabi Ibrahim dan menjadi tempat berthawaf 
para malaikat sejak ribuan tahun yang lalu bahkan ka'bah 
merupakan pusat bumi, dan dari ka'bah lurus ke atas menu-
ju 'arsy, bahkan menurut Imam Hasan bahwa yang dimak-
sud dengan baitul Makmur itu adalah ka'bah. 

Nama-nama ka'bah yang disebut dalam al-Qur'an ada-
lah: 
1.   Ka'bah (Al-Maidah ayat: 97) 
2.   Al-Bait/Rumah (Al-Imran ayat: 96) 
3.   Baitullah/Rumah Allah (Al-Baqarah ayat:125) 
4.   Al-Baitil Haram/Rumah suci ayat: 97) 
5.   Al-Baitil 'Atiiq/Rumah Pusaka (Al-Hajj ayat: 29) 
6.   Qiblat (Al-Baqarah ayat: 144) 

 
Menurut sebuah riwayat, ka'bah direnovasi sebanyak 12 

kali, adapun orang-orang yang pernah merenovasi ka'bah 
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ialah para malaikat, Nabi Adam as, nabi Syist, nabi Ibrahim 
as dan nabi Isma'il as lalu dilanjutkan oleh Al-'Amaliqah, 
Jurhum, Qoshai (kakek buyut Nabi Muhammad), Quraisy, 
Abdullah bin Zubeir (tahun 65 H), Hujjaj bin Yusuf (tahun 
74 H), Sultan Murad al-Ustmani (tahun 1040 H), dan terakhir 
Raja Fahd bin Abdul Aziz (tahun 1417 H). 

Pada saat Allah menurunkan nabi Adam dari surga, 
Allah berfirman: "Sesungguhnya aku menurunkanmu berama 
deng-an sebuah rumah atau tempat yang di sekelilinginya 
digunakan berthawaf sebagaimana halnya arsy-ku". Kemudian 
pada saat terjadi badai topan, Allah mengangkat ka'bah 
kelangit dan setelah badai usai, ka'bah diturunkan lagi ke 
tempat semula. Diceritakan pula bahwa pondasi ka'bah 
sangatlah kuat, sebab sejak pertama kali dibangun hingga 
sekarang masih utuh. Hal ini seperti yang tersebut dalam al-
Qur'an: 

 
"Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar 
(pon-dasi) rumah itu (ka'bah) beserta Isma'il (seraya 
berdoa): Ya Tuhan Kami terimalah amalan kami, 
sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi 
maha megetahui" (Qs Al-Baqarah:127).
 
Dan di atas pondasi itulah ka'bah tetap utuh hingga se-

karang.  
 
3.Multazam 

Multazam adalah tempat yang mustajab untuk berdoa' 
tepatnya berada di antara pintu ka'bah dan hajar aswad, 
lebarnya kira-kira 2 m. Di tempat tersebut disunnahkan 
untuk berdoa sambil menempelkan pipi, dada dan kedua 
telapak tangan. Disebut Multazam karena Nabi ketika 
selesai berthawaf, beliau beriltizam di tempat ini yakni 
menempelkan dadanya, kedua tagannya dan pipi beliau. 
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4.Hajar Aswad 

Yaitu batu yang tertanam di pojok Selatan Ka'bah. Ini-
lah satu-satunya batu yang dianjurkan untuk dicium dan 
menyalaminya. Batu ini berasal dari surga yang awalnya 
berwarna putih namun karena dosa-dosa umat manusia 
maka batu itu menjadi hitam. Disebutkan bahwa Umar bin 
Khattab pernah berkata: sesungguhnya aku tau bahwa engkau 
adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberi 
manfaat, seandainya aku tidak melihat rasulullah menciummu, 
maka sekali-kali aku tidak akan menciummu. Disebutkan dalam 
riwayat lain bahwa pada hari akhirat Hajar Aswad, akan 
memberi kesaksian terhadap orang yang pernah menci-
umnya dan menyalaminya. 

Batu ini berasal dari yaqut surga yang diberikan ke--
pada Nabi Ibrahim untuk diletakkan di pojok ka'bah, batu 
ini juga di kelilingi oleh batu perak murni untuk 
menjaganya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Ra. Dia 
berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesugguhnya 
Rukun (Hajar Aswad) dan Maqam (Maqam Ibrahim) adalah dua 
permata yaqut dari surga, Allah menghilangkan cahayanya, andai 
Allah tidak menghilangkan cahayanya niscaya keduanya akan 
menerangi Timur dan Barat"  

Disebutkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa di antara 
Maqam Ibrahim dan Rukun Yamani terdapat 29 kuburan 
Nabi, dan sekitar ka'bah terdapat tiga ratus kuburan para 
Nabi serta diantara rukun Yamani dan sumur Zamzam ter-
dapat Sembilan puluh Sembilan kuburan para nabi. Sedang 
menurut riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di Masjidil Haram 
terdapat kuburan Nabi Isma'il dan Nabi Syu'aib 

 
5. Maqam Ibrahim 

Yaitu sebuah batu yang terletak sekitr 3-4 meter sebe-
lah Timur ka'bah. Batu ini dibawa oleh Nabi Isma'il pada 
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saat Nabi Ibrahim membangun ka'bah. Di atas batu itulah 
Nabi Ibrahim membangun ka'bah dengan tangannya sendiri. 
Dan setiap kali bangunan bertambah tinggi maka batu itu 
(maqam ibrahim) juga semakin meninggi. Sedang keutama-
annya adalah maqam Ibrahim ini dijadikan tempat shalat 
sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat: 125. 
Diceritakan pula bahwa pada masa Khalifah Umar bin 
Khattab (sekitar tahun 17 H), ketika terjadi banjir, maqam 
Ibrahim terhanyut hingga sampai ke Misfalah namun 
akhirnya dikembalikan lagi ketempat semula. Tempat ini 
merupakan tauqifi dari Nabi Muhammad SAW 

Orang pertama yang menghiasinya dengan emas 
adalah Khalifah al-Mahdi salah seorang Khalifah dari kera-
jaan Bani Abbashiyah pada tahun 161 H. 
 
6. Hijir Isma'il 

Terletak di Utara Ka'bah yang merupakan bangunan 
terbuka setengah lingkaran, menurut sejarahnya, Hijir Is-
ma'il merupakan lingkaran utuh namun pada saat renovasi 
oleh kaum Quraisy separoh lingkarannya dipotong dan ting-
gal separoh hingga saat ini. Dalam suatu riwayat bahwa 
disinilah Nabi Ibrahim membuat rumah dari batang-batang 
pohon untuk Nabi Isma'il dan Siti Hajar sebelum ditinggal 
pergi ke Palestina. 

Diantara keutamaannya adalah barang siapa shalat di 
dalamnya, maka sama dengan shalat di dalam Ka'bah, se-
suai dengan riwayat Sayyidah Aisyah, dia berkata: Aku ber-
keinginan untuk masuk ke dalam Ka'bah dan shalat di 
dalamnya, maka Rasulullah SAW menuntunku dan masuk 
ke Hijir Isma'il seraya berkata: "Shalatlah di dalamnya (hijir 
isma'il) apabila kamu ingin masuk ke ka'bah, sesungguhnya tem-
pat ini adalah bagian dari ka'bah, kaum Quraisy telah mening-
galkan bagian ini di luar pada waktu mereka membangun ka'bah." 
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7. Sumur Zamzam 
Terletak kira-kira 11 meter dari Ka'bah, menurut pene-

litian ilmiah bahwa sumur Zamzam dapat memompa air 
antara 11 sampai 18 liter per detik. Sedang keistimewaannya 
adalah: 1. Berasal dari surga. 2, munculnya melalui peran-
taraan malaikat Jibril, 3). air zamzam pernah digunakan 
untuk mencuci nabi sebelum isra', 4) berada di tempat 
paling suci di bumi, air zamzam juga merupakan obat bagi 
siapa saja yang meminumnya. 

Sumur zamzam adalah sumur yang telah menghidupi 
bangsa Arab selama berbad-abad, yaitu sejak zaman nabi 
Ibrahim hingga sekarang, pernah suatu ketika Allah meng-
hilangkan sumbernya hingga tersembunyi tempatnya dalam 
waktu yang cukup lama, dan setelah Abdul Muthallib (ka-
kek Nabi Muhammad) menjadi orang yang bertugas mem-
beri minum bagi peziarah Ka'bah, ia bermimpi untuk meng-
gali sumur zamzam di tempat yang sekarang, dan setelah 
digali maka muncullah air zam-zam hingga sekarang. 
[Bahkan menurut penelitian beberapa ilmuan dari berbagai 
negara, air zamzam merupakan air terbaik sedunia saat ini 
dan jauh lebih baik ketimbang air sungai gangga di India 
(yaitu air suci bagi orang hindu di India), karena dalam air 
zamzam banyak mengandung zat bezi, vitamin, dan 
berbagai kebutuhan untuk menambah daya tahan tubuh.  

Disebutkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam 
kitab at-tirmidzi bahwa: sebaik-baik minuman di muka bumi 
adalah air zamzam, di dalamnya ada makanan yang menge-
nyangkan dan ada penyembuh bagi segala penyakit" 

Maka tak heran  jika bulan puasa, untuk berbuka 
hanya dengan 3 butir kurma dan segelas air zamzam 
rasanya cukup untuk mengobati haus dan laparnya puasa 
sehari. Subhanallah…. 
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Sumur zamzam pernah mengalami banjir. Diceritakan 
dalam sebuah riwayat bahwa: Pada saat musim haji sekitar 
tahun 1940-an, para jamaah haji mengalami sakit perut hing-
ga diare bahkan mencret, kemudian Raja Saudi mengun-
dang seorang ilmuan dari eropa untuk meneliti tentang apa 
kira-kira yang membuat para jamaah haji menderita sakit, 
kemudian sang ilmuan mengadakan penelitian dan tak lama 
ia menyimpulkan bahwa para jamaah haji menderita sakit 
disebabkan air zamzam, akhirnya sang raja memerintahkan 
untuk menutup sumur zamzam meskipun semua ulama dan 
jamaah haji menentangnya sebab menurut para ulama tidak 
mungkin dan mustahil jika air zamzam yang menyebabkan 
para jamaah sakit, tapi karena sang raja lebih percaya pada 
ilmuan tadi, maka sumur zamzam tetap di tutup dengan 
mengerahkan beberapa tenaga ahli, diambilkan batu dari 
gunung-gunung di sekitar Mekkah bahkan sempat didata-
ngkan alat berat dari Eropa, namun yang terjadi bukannya 
malah tersumbat dan mati melainkan keluar air dengan 
deras bahkan batu-batu yang di gunakan untuk menutup-
nya tak mampu menahan derasnya air zamzam bahkan 
volume keluarnya semakin besar hingga menyebabkan ban-
jir sampai seluruh lantai dan halaman Masjidil Haram pe-
nuh dengan genangan air. 

Saat itulah Raja bingung dan ketakukan karena air ti-
dak kunjung surut, kemudian raja mengundang para ulama 
dan meminta untuk istighosah agar air yang menggenangi 
Masjidil Haram segera surut, tak lama setelah para ulama 
berdoa, maka surutlah air dan kondisi Masjidil Haram 
normal kembali, dan nyatalah bahwa bukan air zamzam 
yang menyebabkan para jamaah haji menderita sakit, karena 
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num air zamzam, ia berdoa, berdoa agar supaya melalui air 
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zamzam ini, segala kotoran yang ada di hatinya bisa 
dihilangkan dan diganti dengan kebaikan, ia juga berdoa 
agar segala penyakit yang dideritanya bisa disembuhkan. 
Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa air 
zamzam bisa berfungsi tergantung dari maksud si 
peminumnya. 

 
8. Jabal Abi Qubais 

Yaitu gunung yang ada di dekat gunung Sofa, konon, 
tempat ini merupakan salah satu isi dan kandungan surat al-
Qamar yang menceritakan terbelahnya rembulan sebagai 
mu'jizat Nabi Muhammad SAW, karena di gunung inilah 
rembulan terbelah di hadapan Nabi Muhammad. Di 
Gunung ini pula Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk 
memanggil umat manusia agar datang ke Mekkah untuk 
berhaji sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat: 27-29,  

 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأ تين من كل فج عميق 

 )27(ألحج: 
 

Artinya: 
"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 
kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari 
segenap penjuru yang jauh" (Al-Hajj:27) 

 
Lalu nabi Ibrahim memanggil seluruh umat manusia 

untuk berhaji, menurut riwayat, bahwa barang siapa menja-
wab panggilan nabi Ibrahim saat itu meskipun masih berada 
dalam kandungan bahkan meskipun masih berupa ruh, dan 
ketika ia terlahir ke dunia, ia pasti datang ke Mekkah untuk 
berhaji.  

Dan ternyata paggilan Nabi Ibrahim itu terkabulkan 
sesuai ayat di atas, karena bisa kita lihat hingga saat ini, 
setiap tahunnya seluruh umat manusia datang berbondong-



 112 

zamzam ini, segala kotoran yang ada di hatinya bisa 
dihilangkan dan diganti dengan kebaikan, ia juga berdoa 
agar segala penyakit yang dideritanya bisa disembuhkan. 
Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa air 
zamzam bisa berfungsi tergantung dari maksud si 
peminumnya. 

 
8. Jabal Abi Qubais 

Yaitu gunung yang ada di dekat gunung Sofa, konon, 
tempat ini merupakan salah satu isi dan kandungan surat al-
Qamar yang menceritakan terbelahnya rembulan sebagai 
mu'jizat Nabi Muhammad SAW, karena di gunung inilah 
rembulan terbelah di hadapan Nabi Muhammad. Di 
Gunung ini pula Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk 
memanggil umat manusia agar datang ke Mekkah untuk 
berhaji sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat: 27-29,  

 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأ تين من كل فج عميق 

 )27(ألحج: 
 

Artinya: 
"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 
kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari 
segenap penjuru yang jauh" (Al-Hajj:27) 

 
Lalu nabi Ibrahim memanggil seluruh umat manusia 

untuk berhaji, menurut riwayat, bahwa barang siapa menja-
wab panggilan nabi Ibrahim saat itu meskipun masih berada 
dalam kandungan bahkan meskipun masih berupa ruh, dan 
ketika ia terlahir ke dunia, ia pasti datang ke Mekkah untuk 
berhaji.  

Dan ternyata paggilan Nabi Ibrahim itu terkabulkan 
sesuai ayat di atas, karena bisa kita lihat hingga saat ini, 
setiap tahunnya seluruh umat manusia datang berbondong-

 113 

bondong ke Mekkah dari segala penjuru dengan berbagai 
macam cara, ada yang menggunakan pasawat, bus, hingga 
Kapal laut, semua itu tentunya untuk melakukan syari'at 
Allah yaitu ibadah haji. 

Dikutip dari Muhammad Mahmud Hamo, Diriwa-
yatkan dari Ibnu Abbas bahwa gunung ini adalah gunung 
pertama yang diciptakan di Bumi lalu dari gunung inilah 
menjulur gunung-gunung yang lain, sedang dalam kitab 
Akhbaru Mekkah, bahwa di gunung ini terdapat kuburan nabi 
Adam dan Nabi Syis, namun saat ini gunung Abi Qubais 
sudah di bongkar dan dibangun salah satu istana raja Saudi 
Arabia. 
 
9. Maulidun Nabi (tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW) 

Maulidun Nabi terletak di ujung Timur Jabal Abi Qu-
bais agak ke utara sedikit, tempat ini sekarang dijadikan per-
pustakaan umum, disinilah mahluk terbaik dilahirkan, disi-
nilah Nabi Muhammad dilahirkan, disinilah cahaya terang 
menderang muncul pada malam Senin tanggal 12 Rabiul 
Awal di tahun Gajah yaitu lahirnya nabi Muhammad SAW.  

Pada saat pemerintahan Harun ar-Rasyid dibawah ke-
kuasaan bani Abbashiyyah penah dibangun masjid al-Khai-
zuran dan pada masa selanjutnya di bongkar. 

Dan saat ini bangunan itu terkesan tidak terawat bah-
kan oleh Kerajaan Arab Saudi berusaha untuk dibongkar  
karena banyak orang yang menziarahinya yang menurut 
mereka bisa berakibat syirik. 

 
10.Masjid Jin 

Masjid ini terletak sebelah kiri jalan menuju ke kubu-
ran Ma'la yaitu ke arah utara dari maulidun Nabi. Di nama-
kan masjid jin karena menurut satu riwayat, di tempat ini 
para jin yang berjumlah sekitar dua belas ribu lebih bertemu 
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dengan Nabi dan Ibnu abbas untuk berbai'at dan men-
dengarkan al-qur'an, dimana saking bayaknya para jin yang 
datang, mereka saling berdesak-desakan untuk mendekat 
pada Nabi dan mendengarkan qur'an darinya, bahka menu-
rut Zubeir bin Awwam, para jin itu ada yang duduk dian-
tara bahunya yang lain karena saking banyaknya, yang 
peristiwa ini tergambar dalam al-qur'an surat al-Jin ayat 19 
sbb: 

         

Artinya:  
"Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri 
menyembahnya, hampir saja jin-jin itu desak mendesak 
mengerumuninya" (al-Jin: 19 [9]) 

 
Pertemuan Nabi dengan para jin di tempat ini meru-

pakan pertemuan kedua, dimana pertemuan pertama terjadi 
pada tahun ke 11 kenabian, saat itu Nabi dalam perjalanan 
pulang dari Tha'if yaitu di sebuah tempat bernama Nakhl, di 
tempat ini nabi sedang melaksanakan shalat subuh lalu di 
saat membaca surat al-Rahman, ada sekitar 7-9 jin yang 
mendengar bacaan nabi, kemudia para jin ini kembali pada 
kaumnya dan berkata : "Sesugguhnya kami telah mendengarkan 
al-Qur'an yang menakjubkan"  

Dan peristiwa ini juga di gambarkan oleh Allah dalam 
surat al-Jin ayat ke 1, sbb: 
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Artinya:  
"Katakanlah (Wahai Muhmmad), telah di wahyukan kepada-
ku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan (al-
Qur'an), lalu mereka berkata: sesungguhnya kami telah 
men-dengarkan al-Qur'an yang menakjubkan" (al-Jin: 01) 

 
 
 

11.Masjid Syajarah (pohon) 
Yaitu masjid yang terletak hamper berhadapan dengan 

masjid jin, dimana kalau masjid jin ada di sebelah barat 
jalan, sedangkan masjid syajarah bterletak di timur jalan. 
Dikisahkan bahwa di tempat ini Nabi pernah memanggil 
pohon, lalu pohon itu tercabut dari bumi kemudian datang 
memenuhi panggilan Nabi hingga berada di depan beliau, 
kemudian nabi menyuruh pohon itu untuk kembali, dan 
pohon itu kembali ke tempat asalnya. tempat itu akhirnya 
dibangun sebuah masjid yang disebut masjid syajarah. 

 
12. Masjid Ijabah 

Yaitu masjid yang terletak di arah Timur laut Masjidil 
Haram yang berjarak 2,5 km. di masjid ini Nabi pernah 
melakukan shalat. 

 
13. Kuburan Ma'la 

Yaitu kuburan yang paling bersejarah dan paling lama 
di kota Mekkkah, karena kuburan ini ada sejak zama Nabi 
Muhammad SAW. Disinilah kuburan Ummul Mukminin 
Khadijah. RA. istri pertama Nabi SAW, yaitu orang yang 
menemani Nabi  SAW di saat menghadapi ancaman kafir 
quraisy, orang yang menjadi tempat curhat Nabi SAW 
ketika beliau sedang risau tatkala menerima wahyu pertama, 
dan Nabi SAW sangat sedih ketika Khadijah RA ini 
meninggal. Di sini juga terletak kuburan sebagian para 
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sahabat Nabi SAW diantaranya Abdullah Bin Zuber dan 
Asma binti Abu Bakar, selain itu terdapat juga kuburan para 
ulama, syuhada' dan salihin termasuk ulama Indonesia, 
seperti Syekh Yasin bin Isa al-Fadani (padang) dan Sayyid 
Muhammad bin Alawi al-Maliki, Syek Isma'il bin Utsma al-
Zen. 

 
13. Masjid Khalid bin Walid 

Pada saat penaklukan kota Mekkah, Nabi SAW 
memerintahkan Khalid bin Walid agar memasuki kota 
mekkah dari bagian bawah dan menancapkan bendera pada 
rumah yang paling bawah. Lalu perintah Nabi SAW itu 
dilaksanakan oleh Khald bin Walid, dan akhirnya di tempat 
penancapan bendera ini dibangun sebuah masjid yang 
dinamakan masjid Khalid bin Walid. 

 
14. Kuburan Halimatusssa'diyah 

Yaitu kuburannya seorang perempuan yang pernah 
menyusui Nabi SAW, kuburan ini terletak di sebuah daerah 
yaitu bani Sa'ad, berjarak kira-kira 50 km dari Tha'if, 
sedangkan Tha'if sendiri berjarak sekitar 200 km dari 
Mekkah. Daerah ini merupakan pelosok Makkah yang 
melewati jalan-jalan yang terjal, penuh tanjakan dan 
tikungan yang menakutkan, kuburan ini sangat asing dan 
sedikit sekali orang mengetahuinya. Maka barang siapa 
yang mau berziarah, butuh stamina yang cukup dan 
kesehatan yang fit, sebab di samping  jalannya yang sulit 
juga udara yang sangat dingin. 

 
14. Jabal Nur dan Gua Hira' 

Gunung ini terletak sebelah Timur Masjidil Haram. Di 
puncak gunung ini terdapat sebuah gua yang dikenal 
dengan sebutan Gua Hira', yaitu tempat turunnya wahyu 
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pertama pada Nabi Muhammad. Di sinilah beliau Nabi SAW 
selama kurang lebih 40 hari bertahannus, berdzikir dan 
bertahmid mengadu pada Tuhan tentang kondisi kaum kafir 
Mekkah yang sudah rusak. Agama Nabi Isa sudah tidak lagi 
diamalkan, kaum miskin dan kaum budak selamanya akan 
menjadi budak dan selamanya teraniaya, sebaliknya kaum 
kaya dan bangsawan semakin kaya dan bisa bertindak 
semaunya. 

Perempuan sudah tidak ada harganya lagi di mata 
kaum jahiliyah, mereka hanya berperang, bersenang-senang 
dan beradu keberanian antar suku. Ka'bah yang merupakan 
tempat suci sudah dipenuhi dengan berhala-berhala buatan 
mereka sendiri untuk disembah, pada kondisi seperti inilah 
Nabi Muhammad setiap malam pergi ke Gua Hira' untuk 
bertahannus mengadu pada Allah tentang kondisi umat yang 
rusak, kemudian pada malam tanggal 17 Ramadhan 
datanglah malaikat Jibril dengan wahyu pertama yaitu surat 
al-Alaq yang sekaligus menandakan pengangkatan beliau 
sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampakan risalah 
ketuhanan berupa agama Islam dan sebuah kitab pedoman 
berupa al-Qur'an. 

Gunung ini cukup tinggi, di mana untuk mendaki 
sampai ke puncak dibutuhan waktu kira-kira 1 jam. Gua 
tersebut sebenarnya tidak terlalu besar, di mana pintunya 
menghadap ke Utara dan jika ingin ke sana harus melewati 
jalan di antara dua batu yang lebarnya sekitar 60 cm, luas 
gua hanya sekitar cukup untuk dua orang dalam posisi 
melakukan shalat, dan kalau dilihat dari atas puncak 
gunung itu, lurus menghadap ke ka'bah.  

Dari gua ini kaum muslimin bisa mengambil hikmah 
dan pelajaran tentang begitu hebatnya perjuangan nabi un-
tuk menjadi seorang Rasul, karena dapat dibayangkan 
beliau pergi pada malam hari yang saat itu belum ada lampu 
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dan jalan yang mulus seperti sekarang, beliau rela 
menempuh perjalanan sekitar 4 km untuk merenung, 
berfikir dan mengadu pada Allah sehingga beliau diangkat 
menjadi Rasul. 

 
 

15. Jabal Tsur dan Gua Tsur 
Gua ini terdapat di puncak gunung Tsur, yaitu gua di 

mana Nabi Muhamad SAW dan Abu bakar Shiddiq Ra, 
pernah bersembunyi kurang lebih 3 hari untuk lari dari 
kejaran kafir Mekkah yang ingin membunuh beliau, pada 
saat berada di gua ini, beliau tidur di atas pangkuan kaki 
Abu Bakar, di saat Nabi sedang tidur pulas, tiba-tiba ada 
seekor ular menggigit kaki Abu Bakar hingga kakinya 
berdarah, namun Abu Bakar tetap di tempat duduknya dan 
tidak merubah sedikitpun meskipun terasa sakit karena 
gigitan ular, namun ia khawatir Nabi akan terbangun, dan 
setelah sekian lama ia menahan sakit tak terasa air matanya 
menetes dan tanpa diduga tetesan air matanya jatuh ke 
wajah Nabi kemudian Nabi terbangun, lantas Nabi bertanya, 
ada apa wahai Abu Bakar engkau menangis? Ia menjawab, 
kakiku digigit ular ya Rasul, kemudian Nabi mengusap luka 
bekas gigitan ular di kaki Abu Bakar dan seketika itu, 
lukanya sembuh…Subhanallah 

 
16. Darul Arqam 

Yaitu sebuah rumah milik sahabat Nabi yang bernama 
Arqam bin Abi Arqam. Rumah ini menjadi pusat gerakan 
dakwah Nabi di saat awal masa kenabian, di mana orang-
orang Islam berkumpul dan melakukan shalat dan mu-
syawarah di dalamnya, bahkan Umar bin Khattab masuk 
Islam di tempat ini. 
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Tempat ini berjarak sekitar 36 meter dari bukit Shafa 
yang selanjutnya dibangun masjid dan sempat menjadi per-
hatian kaum muslimin. Pada tahun 1375 H/1955 M, masjid 
tersebut dihancurkan karena ada proyek perluan Masjidil 
Haram. Dan untuk mengenangnya, maka pintu pertama di 
tempat Sa'i di samping Shafa diberi nama " Bab Darul 
Arqam" (Pintu Darul Arqam) 

 
17. Darul Nadwa 

Yaitu sebuah bangunan yang sejak Islam datang telah 
dijadikan tempat bermusyawarah oleh kaum Quraisy Mek-
kah dalam menyelesaikan suatu persoalan, menurut salah 
satu riwayat, tempat ini telah dibangun sejak 200 tahun 
sebelum Nabi dilahirkan. Pada saat Umar bin Khattab 
menjabat  khalifah, ia sempat mampir dan menginap di sini 
untuk beberapa hari bahkan khalifah sebelumnya juga 
pernah menginap di sini, kemudian pada masa pemerin-
tahan Mu'tadlil dari kekhalifahan Abbasyiyah memasukkan 
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18. Arafah 

Arafah adalah sebuah padang pasir yang luas yang 
pernah dijadikan tempat oleh nabi untuk berwukuf, yaitu 
padang pasir yang terhampar dan di dalamnya terdapat 
Jabal Rahmah, tempat ini disebut Arafah karena Nabi Adam 
dan Siti Hawa bertemu setelah turun dari surga secara 
terpisah.  

Dalam kitab Bujairimi Khatib, juga disebutkan bahwa 
Arafah merupakan tempat yang utama dan mustajab untuk 
berdoa, disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa kenapa 
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ritual haji setelah berniat langsung ke Arafah? Maka 
jawabannya karena di Arafah Nabi Adam pertama kali 
wukuf setelah datang dari tanah Hindi 

Sedang keterangan dalam kitab I'anatuthalibin menye-
butkan bahwa Rasulullah bersabda: 

 
 

قال صلٮاللهعليهوسلم: " أفضالألياميومعرفة, واذا وافقيومجمعةفهو 
 أفضلمنسبعين حجة فيغير يوم الجمعة"

 
Artinya: 
"Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik hari adalah hari 
Arafah, dan apabila hari Arafah bertepatan dengan hari 
Jum'at, maka (berhaji pada hari itu) lebih baik dari pada 
tujuh puluh kali haji selain hari itu "dan inilah yang disebut 
haji akbar 

 
Wukuf di Arafah merupakan pokok ibadah haji, sesuai 

dengan sabda Nabi bahwa 'Haji itu adalah wukuf di Arafah'. 
Pada saat wukuf ini ada beberapa amalan yang dianjurkan 
sejak tergelincirnya matahari, di antaranya: sunnah bagi 
seorang imam untuk berkhutbah kemudian shalat dhuhur 
dijamak dengan ashar, hal ini sesuai dengan apa yang 
dilakukan oleh Nabi SAW. 

Tertera dalam hadis dari Imam Muslim. Ra. Setelah itu 
dianjurkan pula banyak berdo'a, karena Nabi SAW bersabda 
bahwa "sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari Arafah" disun-
nahkan juga memperbanyak membaca al-Qur'an, membaca 
surat al-Hashr, membaca shalawat dan membaca surat al-
Ikhas. Diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib "barang siapa 
membaca surat al-Ikhlas seribu kali pada hari Arafah maka Allah 
akan memberikan/mengabulkan apa yang dia minta " 

Selayaknya juga bagi para jamaah haji untuk se-
nantiasa bersikap sopan, tawadlu', penuh rasa khusyu', 
penuh pengharapan dan tentunya dengan sikap ikhlas serta 
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banyak menangis, sebab kondisi di Arafah tak lain 
merupakan gambaran tentang kondisi manusia besok di hari 
kiamat, di mana semua manusia di kumpulkan tanpa 
pandang bulu, tidak lagi terlihat dari bangsa apa, dari suku 
apa, semua berpakaian serba putih, tak terlihat lagi siapa 
yang kaya dan yang miskin, mereka yang memiliki harta, 
anak, istri, semua dilupakan demi mengharap ridla dan 
ampunan dari Allah. 

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada hari 
Arafah semua wali Allah datang berkumpul di padang 
Arafah untuk melakukan wukuf dan bermunajat pada Allah 
serta mendo’akan para jamaah haji, maka untunglah orang-
orang yang bisa melaksanakan haji dan bisa wukuf di 
Arafah, oleh karenanya sudah selayaknya saat ini jamaah 
haji untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan betul-betul 
bermunajat dan memohon ampunan pada Allah serta ia 
harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan do’anya dan 
mengampuni segala dosanya. 

 
19. Muzdalifah 

Muzdalifah adalah tempat yang diharuskan bagi 
jamaah haji untuk mabit, seperti yang tersebut dalam al-
qur'an 

 
فإذاافضتم من عرفات فاذكرهللا عندالمشعرالحرام واذكورهللا كماهداكم وان كنتم 

من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروهللا ان هللا 
 ) 199-198غفورالرحيم (البقرة: 

 
Artinya: 
"Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kamu 
kepada Allah sebagimana yang ditunjukkannya kepadamu 
dan sesungguhnya kamu sebelumnya termasuk orang-orang 
yang sesat (189) kemudian bertolaklah kamu dari tempat 
ber-tolaknya orang-orang banyak dan mohon ampun 
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kepada Allah sesugguhnya Allah maha pengampun lagi 
maha pen-yayang" (al-Baqarah: 198-199) 
 

Dalam kitab al-Idloh disebutkan, bahwa Muzdalifah 
adalah suatu tempat di antara Wadi Muhassir dan Ma'za-
main, di mana Ma'zamain tak lain adalah jalan di antara dua 
gunung yang kedua gunung itu terletak di antara Arafah 
dan Muzdalifah, sedang dari sisi yang lain, muzdalifah 
terletak di antara Mina dan Arafah 

Dalam ayat di atas, terdapat istilah masy'aril haram, di 
mana menurut sebagian mufassir bahwa masy'aril haram tak 
lain adalah Muzdalifah, disebut masy'aril haram karena ter-
masuk dalam wilayah haram. Dalam riwayat lain disebut-
kan bahwa masy'aril haram adalah gunung Quzh yang 
terletak di ujung Muzdalifah, disebut masya'iril (jamaknya 
masy'aril) karena di tempat itu merupakan bagian dari 
tanda-tanda ibadah haji . 

Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pada haji wada', 
beliau menjamak ta'khir shalat maghrib dan isya' di Muz-
dalifah dengan satu adzan dan satu iqamah dan saat ini 
telah dibangun sebuah masjid dengan nama Masy'aril 
Haram.  

Mabit di Muzdalifah merupakan bagian dari ritual haji 
yang utama, karena waktunya bertepatan dengan malam 
hari raya Idul Adha, tertulis dalam riwayat bahwa 
Rasulullah bersabda: "barang siapa menghidupkan malam-
malam hari raya, maka Allah swt akan menghidupkan hatinya 
pada saat semua hati manusia sedang mati" maka sudah 
selayaknya bagi jamaah haji untuk senantiasa mengisi 
waktunya dengan dzikir, baca Qur'an berdo'a yang tentunya 
dengan sikap yang khusyu', tawadlu serta penuh 
pengharapan akan ampunan dan ridlo dari Allah swt. 
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20. Mina 
 Mina merupakan bagian dari tempat penting dalam 

ibadah haji. Letaknya ke arah Timur Masjidil Haram kira-
kira 4 km, di sini para jama'ah haji bermalam (mabit) pada 
malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selain tempat mabit, Mina 
juga terdapat tiga jamarat (tempat untuk melempar jumrah), 
yaitu Jumra Ula, Jumra ustha dan jumra Aqabah.  

Asal muasal di syari'atkannya melontar jumra ini, 
yaitu pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah 
untuk menyembelih putranya nabi Ismail melalui mimpi, 
beliau bersiap-siap untuk menyembelih dan membawanya 
ke Mina, di tengah perjalanan, mereka di goda oleh syetan 
dengan berkata:  

 
"Hai Ibrahim, megapa engkau mau menyemblih anakmu, 
bukankah itu anak kesayanganmu yang engkau dambakan 
sejak beberap tahun lalu, lantas setelah anakmu lahir, 
kenapa kau mau membunuhnya? Mendengar ucapan 
syetan itu Nab Ibrahim marah dan melemparnya dengan 
batu hingga syetnnya lari". 
 

Kejadian ini berulang sampai tiga kali, dan ketiga tem-
pat lemparan ini menjadi tempat disyari'atkannya untuk 
melempar jumrah bagi jamaah haji. Di Mina juga menjadi 
tempat dilakukannya penyembelihan Hewan Qurban pada 
taggal 10 Dzulhijjah. 

 
21. Masjid Khief 

Yaitu Masjid yang terletak di bawah gunung Shibih, 
dan bagian dari Mina. Di masjid ini Nabi Muhammad SAW 
dan nabi-nabi sebelumnya serta para sahabat juga pernah 
shalat di dalamnya, oleh karenanya para khalifah dan pe-
mimpin umat Islam sangat memperhatian keberadaan 
masjid ini. Saat ini, masjid khief memuat lebih dari 35 ribu 
jamaah shalat, memiliki 4 menara yang tingginya 45 m, dan 
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memiliki toilet lebih dari seribu kamar serta tiga ribu kran 
air.  
 
22. Masjid Namirah 

 Namirah adalah nama sebuah gunung yang ada di 
sebelah Barat Masjid tersebut yang kemudian masjid ini di 
beri nama masjid Namirah. Pada hari Arafah Nabi SAW 
pernah membuat perkemahan di tempat ini (namirah) dan 
setelah tergelincirnya matahari beliau pindah ke tengah 
lembah Urnah, beliau berhutbah dan shalat zuhur di sana. 
 Pada masa pemerintahan khilafah Abbasyiah, di lem-
bah Urnah ini (tempat tenda dan shalatnya nabi) dibangun-
lah sebuah masjid Namirah ini. Saat ini, masjid Namirah 
bisa menampung sekitar ribuan Jema’ah dengan 6 buah 
menara yang masing-masing berketinggian 60 m, di sekitar 
masjid juga disediakan ratusan kamar mandi dan toilet  serta 
ribuan lebih kran pancuran air. 
 
23. Wadi Muhassir 

Wadi (jurang) Muhassir bagian dari tanah suci dan 
terletak di antara Muzdalifah dan Mina yang saat ini sudah 
ada yang bertuliskan "Wadi Muhassir." Secara bahasa 
muhassir artinya menahan atau melemahkan, karena 
disinilah tentara Abrahah dari Yaman tertahan pada saat 
akan mengancurkan ka'bah. Selain itu Wadi Muhassir juga 
di sebut wadi Nar  

Seperti telah diketahui bahwa lahirnya Nabi Muham-
mad disebut tahun Gajah Karena saat itu raja Abrahah al-
Habsyi dari Yaman datang ke Mekkah bersama pasukan 
gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah 

Pada awalnya, Raja Abrahah menyaksikan setiap 
tahun para Jema’ah berbondong-bondong datang ke 
Mekkah untuk berhaji dan berthawaf, hal itu membuat raja 
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Abrahah iri dan ingin membuat tempat berthawaf yang bisa 
diziarahi oleh berbagai Jema’ah dari berbagai tempat seperti 
halnya ka'bah, maka Abrahah membangun sebuah gereja 
yang sangat besar dengan maksud tersebut, namun setelah 
pembangunan gereja itu selesai tak satupun orang yang mau 
menziarahi tempat itu. 

Kemudian Abrahah marah dan ia mulai berfikir bah-
wa  jika masih ada ka'bah, gerejanya tidak akan ada seorang-
pun yang mau ziarah, lalu ia bermaksud untuk meng-
hancurkan ka'bah dengan menyiapkan ribuan tentara dan 
ribuan pasukan gajah. 

Setelah melakukan persiapan yang mantap dengan 
segala keperluan yang dibutuhkan, mereka berangkat menu-
ju Mekkah. Ketika itu juga berita mulai menyebar hingga 
sampai pada penduduk Mekkah, pada saat pasukan gajah 
ini mendekati Mekkah, penduduk Mekkah mulai ketakutan 
hingga mengungsi ke pelosok dan pegunungan, demikian 
juga para keluarga Nabi termasuk Abdul Muthalib kakek 
Nabi juga ikut mengungsi.  

Ketika pasukan Abrahah mendekati Mekkah yaitu ke-
tika sampai di Wadi Muhassir, Allah mengutus burung Aba-
bil dengan membawa batu-batu kerikil dari neraka untuk 
menghancurkan pasuka gajah Raja Abrahah. 

Lalu datanglah burung-burung itu dengan jumlah 
sesuai dengan jumlah pasukan yang ada, sehingga satu bu-
rung sudah mempunyai target sendiri dan tak seorangpun 
bisa lari dari kejaran burung Ababil tersebut. Hal itu tertulis 
dalam al-Qur'an surat al-Fil, yang artinya sbb: 

 
"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
telah bertindak terhadap tentara bergajah?. Bukankah Dia 
telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan 
ka'bah) itu sia-sia?. Dan Dia mengirim kepada mereka 
burung-burung yang berbondong-bondong. Yang melem-
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pari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang 
terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun 
yang dimakan (ulat)" [16] (Surat al-Fil: 01-05) 
 

24. Masjid Tan'im 
Masjid ini pertama kali dibangun oleh Muhammad bin 

Ali As-syafi'ie kemudian diperbaharui beberapa kali dan 
yang terakhir oleh Raja Fahd. Masjid ini merupakan tempat 
Miqat bagi penduduk tanah haram, letaknya di arah utara 
kota Mekkah sekitar 6,5 km.  

Pada waktu Haji wada', Rasulullah SAW pernah me-
nyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar dan saudarinya 
'Asisyah, Ra. untuk pergi ke Tan'im guna berihram umrah, 
sehingga dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tan'im merupakan tempat  Ihram umrah terdekat dari tanah 
haram dan tempat berihram bagi penduduk haram. Oleh 
karena itu pula masjid ini juga disebut masjid 'Aisyah Ra-
dliallahu 'anha. 
 
25. Masjid Ji'ranah 

Yaitu masjid yang berada di Timur laut kota Mekkah 
berjarak sekitar 24 km dari Mekkah. Di tempat ini Nabi SAW 
istirahat bersama pasukan yang berjumlah 12 ribu orang 
yaitu selepas perang Hunain dan Tha'if. Dari tempat ini 
Nabi SAW berihram untuk umrah lalu ke Mekkah untuk 
thawaf, sa'i dan tahllul kemudian pada malam Rabu hari ke-
12 di akhir bulan Dzulqa'dah beliau kembali lagi ke Ji'ranah 
untuk niat ihram umrah.  Sehingga tempat ini juga menjadi 
tempat ihram umrah bagi penduduk tanah haram seperti 
Tan'iem 
 
26. Masjid Masy'aril Haram 

Masjid ini terletak di Muzdalifah yaitu jalan nomer 5, 
Nabi SAW pernah mendatangi qiblatnya dan berdiam 
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sebentar di masjid tersebut. Dan mungkin inilah yang 
dimaksud dengan masy'aril haram yang disebut dalam al-
Qur'an. 

 
 

27. Kuburan Ummul Mukminin Maimunah. Ra. 
Terletak di perkampungan Nawariyah antara Mekah 

dan Jomom, yaitu di Utara masjid Tan'iem dengan jarak 11 
km dipagari dengan tembok di samping jalan menuju Madi-
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C. Tempat Ziaroh Di Madinah al-Munawwaroh 
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Madinah adalah bagian dari kota suci umat Islam, ka-
rena di dalamnya terdapat makam Nabi Muhammad SAW 
yaitu orang yang paling mulia, orang yang karena pencip-
taannya menjadi sebab diciptakan alam ini, yaitu Nabi yang 
menjadi akhir zaman Muhammad SAW. 

Selain itu, Madinah menjadi kota suci karena di kota 
inilah selamaa13 tahun Nabi  SAW pertama kali 
membangun peradaban, membangun hukum dan dasar-
dasar Islam, oleh karenanya tak heran jika di kota ini banyak 
peninggalan sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat 
Islam sedunia untuk dijadikan acuan dalam membagun 
karakter iman sebagai pondasi akhlaq untuk pencapain 
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sebut juga dengan istilah Yastrib yang dihuni oleh beberapa 
qabilah/suku/bani diantaranya bani Qaiuqa', bani Nadhir, 
bani Qraidlah, bani Auz, bani Khazraj, dll. Di antara suku-
suku ini selalu terjadi perselisihan yang tiada hentinya 
sehingga meskipun banyak kebun  kurma yang subur, 
jarang terlihat kemakmuran dan ketentraman, karena 
diantara suku yang ada, selalu mementingkan keuntungan 
dan harga diri sukunya masing-masing. 

Oleh karenanya, setelah kedatangan Nabi SAW, 
Madinah menjadi daerah yang tentram, aman, penuh 
toleransi, serta kerukunan yang terjamin di antara 
penududuknya, hal itu berbeda jauh dengan Madinah 
sebelum kedatangan nabi SAW, maka tak heran jika setelah 
Islam datang, Yastrib beraganti nama menjadi Madinah al-
Munawwarah (kota yang dipenuhi cahaya) yaitu cahaya 
kenabian Muhammad SAW dan cahaya Islam. 

Dalam Hadis Shahih Bukhari di sebutkan. Dari 'Aisyah 
RA ia berkata: "ketika kami masuk, Madinah adalah negeri 
tempat bersarangnya penyakit, lalu Rsulullah berdo'a: Ya Allah, 
berikan-lah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana engkau 
berikan kecintaan kami pada Mekkah, atau lebih dari itu, dan 
bersihkanlah ia serta berkatilah kepada kami dalam makanan dan 
bekalnya, serta gantilah wabah penyakit ini dengan Juhfah". [19] 

Selain keutamaan tersebut di atas, dalam riwayat lain 
disebutkan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah. 
Bahkan Umar bin Khattab ra, berdo’a agar meninggal di tan-
ah Madinah karena Rasulullah akan menjadi saksi bagi 
orang yang mati di Madinah. 

Apalagi Nabi SAW bersabda banyak keberuntungan 
bagi orang yang datang ke Madinah dan berziarah ke 
makam Rasulullah sbb: 

 
....من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا يوم القيامة (أخرجه الطبراني 

 والبيهاقي عن إبن عمر)
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Artinya: 
"Barang siapa berziarah padaku di Madinah karena 
berharap (syafaat), maka aku akan memberi syafaat 
padanya di hari kiamat" (HR Thabrani dari Ibnu Umar) 
 

....من زارني بعد وفاتي فكأ نما زارني في حياتي(أخرجه أبو داود والطياليسي 
 من حديث إبن عمرمرفو عا)12في مسنده. ص:

 
 
Artinya: 
"Barang siapa ziarah setelah wafatku, maka seakan-akan dia 
ziarah pada waktu aku masih hidup" (HR Abu Daud dan Al-
Thayalisi dalam Musnadnya, hlm 12 dari Ibnu Umar berupa 
hadis marfu') 

  
Maka sungguh beruntung bagi orang yang bisa men-

datangi/berziarah ke Madinah dan menggunakan waktu 
sebaik-baiknya untuk beribadah dan mendekatkan diri pada 
Allah, karena ia sedang berada di tanah haram yang Dajjal 
saja tidak bisa memasukinya karena mulianya tanah 
Madinah. 

Madinah juga merupakan tempat hidupnya para saha-
bat yang melihat langsung bagaimana Nabi SAW 
mengajarkan shalat, puasa, dan semua amalan-amalan 
ibadah dalam Islam sehingga tak heran jika Imam Malik ra, 
menjadikan amalan penduduk Madinah menjadi dasar 
untuk istinbath hukum. 

Kita tentunya berdoa', mudah-mudahan kita, keluarga 
kita, tetangga kita diberi kekuatan dan kesempatan oleh 
Allah untuk bisa datang dan berziarah ke kota Madinah al-
munawwarah. 
 
2. Masjid Nabawi dan Raudlah 

Masjid Nabawi adalah masjid Rasulullah dalam me-
laksanakan shalat lima waktu. Pada awalnya merupakan 
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pondasi dari batu yang dindingnya dari batu bata serta 
tiang-tiangnya dari batang pohon kurma. Tinggi atapnya 
sekitar 5 hasta pada pembangunan pertama dan 7 hasta 
pada pembangunan ke dua. Atapnya berasal dari pelepah 
dan daun kurma yang berbentuk puncung dan atap gubuk. 

Keutamaan masjid ini, adalah bahwa shalat di masjid 
nabawi, pahalanya melebihi seribu kali shalat di masjid 
selainnya. Maka jika seseorang ingin memasukinya se-
layaknya untuk bersikap tawdlu', khusyu' dan penuh 
rendah diri, karena selain untuk masuk ke masjid, juga 
karena ada kuburan Nabi Muhamma SAW di dalamnya. 

Keutamaan lain dari Masjid Nabawi adalah, bahwa 
barang siapa melakukan shalat fardlu 40 kali terus menerus, 
maka ia akan terbebas dari api neraka dan diselamatkan 
dari adzab. [21] 

Ada cerita menarik tentang mimbar Nabi SAW. Diri-
wayatkan dari Imam ad-Darimi, bahwa jika Nabi SAW 
berkhutbah beliau berdiri lama sekali, padahal mestinya saat 
itu beliau sudah tidak mampu untuk berdiri lama, karena itu 
beliau mendatangkan batang pohon kurma lalu menggali 
tanah untuk batang pohon kurma itu, sehingga ketika 
sedang berkutbah dan sudah terasa capek, maka beliau 
bersandar pada pohon kurma itu. Kemudian ada seseorang 
datang ke Madinah dan berkata: "seandainya aku tahu 
bahwa Muhammad itu akan menyetujui jika aku melakukan 
sesuatu yang bisa meringankan beliau, niscaya aku akan 
membuat majlis (mimbar) untuk beliau agar bisa berdiri 
tegak di atasnya, bahkan jika beliau sudi beliau bisa duduk 
dan jika mau, bisa juga untuk berdiri "kemudian hal itu 
disampaikan pada Nabi SAW dan beliau mengatakan. "coba 
kalian datangkan mimbar itu!" lalu mereka menda-
tangkannya kemudian beliau memerintahkan untuk 
membuat 3 atau 4 anak tangga di mimbar itu, setelah 
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pondasi dari batu yang dindingnya dari batu bata serta 
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mimbar itu selesai dan membuat Nabi  SAW  leluasa, saat 
itu pula beliau meniggalkan batang pohon kurma, tak lama 
setelah itu, pohon kurma tak henti-hentinya menangis dan 
meratap seperti untak meratapi anaknya. 

Melihat kejadian itu, Nabi mendatanginya lalu meme-
luknya dan diamlah pohon kurma itu kemudian Nabi SAW 
memerintahkan untuk menggali lobang dan memerintahkan 
untuk menguburnya di lobang itu.  

 
Raudlah 

Dalam Hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Raudlah 
adalah sebuah tempat yang terletak di antara rumah Nabi 
SAW dan Mimbar beliau dan merupakan salah satu taman 
dari beberapa taman sorga,  sehingga tempat ini merupakan 
tempat yang menjadi rebutan oleh para peziarah karena 
mustajab untuk berdoa. 

 
3. Kuburan Nabi 

Diriwayatkan dari Malik, ketika sampai berita pada 
Abu Bakar bahwa Nabi SAW wafat pada hari Senin dan 
akan dikebumikan pada hari Selasa, satu-persatu orang 
menshalatinya dan tak satupun yang menjadi Imam karena 
semua yang hadir merasa tidak pantas, sebagian orang 
berpendapat agar dimakamkan di mimbar, dan yang lain 
berpendapat agar dikebumikan di Baqi', lalu datanglah Abu 
Bakar dan berkata: aku mendengar Rasulullah berabda, "tak 
seorang nabipun yang meninggal kecuali akan dikebumikan di 
tempat ia meninggal" maka dibuatlah liang lahad. Ketika 
pakaiannya hendak dilepas untuk dimandikan tiba-tiba 
terdengar suara "jangan dilepas" lalu jasad nabi dimandikan 
bersama pakaiannya. 

Ketika Abu Bakar meninggal, diceritakan oleh sebuah 
riwayat dari Ibn Sa'ad dari Urwah dan Qasim bin Muham-
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mad, kedunya berkata: Abu Bakar berwasiat pada 'Aisyah 
agar ia dikebumikan di samping Rasulullah, maka ketika 
beliau wafat dibuatlah liang lahat di samping Rasulullah 
yang kepala beliau sejajar dengan pundak Rasulullah 
meskipun ada juga pendapat bahwa kepala beliau sejajar 
dengan kaki Rasulullah.  

Sedangkan Umar bin Khattab, diceritakan dari al-Udy 
berkata: aku melihat Umar bin Khattab berkata pada putra-
nya: Waha Abdullah bin Umar, pergilah kepada Ummul 
Mukminin 'Aisyah, katakan bahwa Umar menyampaikan sa-
lam, kemudian minta izin padanya agar aku ketika me-
ninggal bisa dikubur bersama kedua temanku ( Rasulullah 
dan Abu Bakar). Setelah ia bertemu 'Aisyah, 'Aisyah 
menjawab: Dahulu aku ingin tempat itu untukku, tapi hari 
ini aku berikan untuknya. Maka setelah Abdullah bin Umar 
bertemu Umar bin Khattab (bapaknya) beliau bertanya: 
bagaimana hasilnya? Ia manjawab, Dia ('Aisyah) telah 
memberi izin untukmu. Lalu Umar bekata: "tempat itulah 
yang paling penting bagiku". Karena itulah Umar bin 
Khattab dikubur di samping Abu Bakar yang posisi kepala 
Umar sejajar dengan pundak Abu Bakar meskipun ada juga 
pendapat yang mengatakan bahwa kepala Umar sejajar 
dengan kaki Abu Bakar. 

Oleh karenanya, jika peziarah mengucapakan salam 
pada Rasulullah, di sunnahkan pula mengucapkan salam 
pada Abu Bakar as-Shidiq dan Umar bin Khattab Ra. 
 
C. Sedikit kisah unik para sahabat 

Tak lama beberapa hari setelah Nabi Muhammad 
SAW meninggal dunia, sahabat Bilal bin Rabah datang 
menghadap Khalifah Abu Bakar, beliau berkata: Wahai 
Khalifah, saya mohon pamit untuk pergi keluar dari 
Madinah, Abu Bakar menjawab, mau ke mana wahai Bilal, 
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 133 

kenapa engka mau pergi? Bilal menjawab: entah wahai 
Khalifah, saya sudah tidak betah tinggal di Madinah, 
percuma saya ada di Madinah, karena orang yang setiap kali 
saya melihatnya bisa menghilangkan kesusahan saya, orang 
yang ketika saya memandangnya mampu membuat saya 
senang, yaitu Rasulullah sudah wafat, maka percuma saya 
hidup di Madinah, kata bilal 

Kemudian setelah mendapat izin dari khalifah, Bilal 
pergi untuk berkelana dan berdakwah ke beberapa daerah 
yang baru dikuasai oleh pasukan Islam, setelah sekian lama 
pergi, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Bilal 
datang ke Madinah dan langsung disambut tangis haru oleh 
Umar bin Khattab. Kemudian pada saat tiba waktu adzan 
dhuhur, semua sahabat memintanya untuk adzan. 

Wahai Bilal, kata Umar, sudah lama kami tidak men-
dengar suaramu, maka sekarang silahkan engkau adzan ka-
rena waktu shalat dhuhur telah tiba, "maaf wahai khalifah, 
bukannya saya tidak mau adzan, tapi kalau adzan, saya 
tidak kuasa menahan tangis karena selalu ingat pada waktu 
Nabi SAW masih hidup, jawab bilal". Wahai bilal, tolonglah, 
kami betul-betul rindu akan suaramu, "kata sahabat yang 
lain." 

Akhirnya, karena desakan para sahabat yang lain, ma-
ka Bilal terpaksa adzan, dan ketika adzan dikumandangkan, 
semua yang mendengar suara Bilal kaget, mereka ter-
cengang dengan suara bilal yang merdu, bahkan tak ada 
sedikit-pun suara terdengar selain adzannya bilal, 
penduduk Madi-nah menghentikan semua aktifitasnya, 
mereka datang ber-bondong-bondong ke masjid untuk 
melihat Bilal secara langsung bahkan tak sedikit diantara  
mereka yang menangis tersendu-sendu, bahkan ada pula 
yang pingsan Karena mereka teringat pada masa Rasulullah 
masih hidup. 
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Bahkan Bilal sendiri ketika sampai pada bacaan "Asy-
hadu anna Muhmmadarrasulullah" ia menangis tersendu-sen-
du hingga tidak mampu mengeluarkan suaranya dan ketika 
itu juga Bilal Pingsan.. subhanallah.. itulah para sahabat, 
mereka berbuat demikian itu karena cintanya yang begitu 
besar pada Nabi SAW.  

Dalam riwayat lain di ceritakan, bahwa Ibnu Umar. ra, 
setiap kali lewat di makam Nabi Muhammad SAW selalu 
memalingkan muka dan menangis, ia tidak kuasa untuk 
melihat kuburan Rasulullah karena selalu teringat pada saat 
beliau masih hidup. 

Kisah lain tentang keistimewaan Nabi Muhammad 
SAW, yaitu sahabat Mu'awiyah. Ra, setiap kali beliau ber-
perang selalu menang dan tidak pernah kalah, hingga suatu 
ketika pada saat ia sakit dan mendekati ajal, ada seorang 
sahabat bertanya. "Wahai Mu'awiyah, ceritakanlah padaku 
apa gerangan yang membuat engkau selalu menang dalam 
setiap peperangan?" Mu'awiyah menjawab: sebenarnya ada 
satu rahasia yang tidak seorangpun tau, tapi sekarang akan 
aku buka rahasia itu, yaitu setiap aku mau berangkat ke 
medan perang, aku selalu menaruh rambut Rasulullah di 
sorbanku yang rambut itu aku mendapatkannya pada saat 
beliau memotong rambut, itu adalah salah satu mu'jizat 
Nabi yang ditampakkan para sahabatnya, yang semakin 
menampakkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-
betul utusan Allah dan makhluk termulia di muka bumi ini. 

Diceritakan dari Syekh Muhamad bin Isma'il Al-Zen, 
suatu saat Rasulullah menginap di rumah Ummu Aiman, 
lalu pada malam hari beliau bermaksud untuk buang air 
kecil, namun karena pada malam hari sedang kondisi sangat 
dingin dan kamar kecil juga tidak mungkin untuk digu-
nakan, maka Rasulullah terpaksa kencing pada sebuah botol, 
kemudian botol itu ditaruh di bawah tempat tidur beliau 
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medan perang, aku selalu menaruh rambut Rasulullah di 
sorbanku yang rambut itu aku mendapatkannya pada saat 
beliau memotong rambut, itu adalah salah satu mu'jizat 
Nabi yang ditampakkan para sahabatnya, yang semakin 
menampakkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-
betul utusan Allah dan makhluk termulia di muka bumi ini. 

Diceritakan dari Syekh Muhamad bin Isma'il Al-Zen, 
suatu saat Rasulullah menginap di rumah Ummu Aiman, 
lalu pada malam hari beliau bermaksud untuk buang air 
kecil, namun karena pada malam hari sedang kondisi sangat 
dingin dan kamar kecil juga tidak mungkin untuk digu-
nakan, maka Rasulullah terpaksa kencing pada sebuah botol, 
kemudian botol itu ditaruh di bawah tempat tidur beliau 

 135 

dan ketika pagi harinya ternyata botol itu sudah tidak ada. 
Lalu Nabi bertanya pada Ummu Aiman, " Wahai Ummu 
Aiman, mana botol yang tadi malam aku gunakan tempat 
kencing?" Ummu Aiman menjawab: Ya Rasul, sungguh 
botol itu saya buang karena isinya sudah saya minum, men-
dengar jawaban Ummu Aima itu Rasul langsung berkata: 
"Sungguh wahai Ummu Aiman, mulai saat ini api neraka 
tidak akan berani menyentuh kamu" Masyaallah… 

 
Upaya pencurian jasad Nabi 

Dalam sejarah umat Islam pernah beberapa kali terjadi 
upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Diantaranya 
sbb: 

Upaya ini didalangi oleh raja-raja Nasrani dengan 
menggunakan tangan orang Nasrani asal Maroko, pada 
tahun 557 H, semua perencanaan telah dimatangkan dan 
penuh perhitungan. Seorang sejarawan al-Samhudi me-
ngatakan "Aku perhatikan dengan seksama sebuah risalah 
yang ditulis oleh al-Alamah Jamaluddin al-Asnawi, bertajuk 
larangan menggunakan wali-wali Nasrani, aku membaca 
tulisan begini: 

"Pada masa kekuasaan Raja yang Adil Nuruddin al-
Syahid( orang-orang Nasrani menyangka akan bisa mela-
kukan pencurian jasad Nabi, tetapi Allah enggan kecuali 
untuk menyempurnakan cahaya-Nya biarpun orang-orang 
kafir membencinya, sang sultan saat itu melakukan shalat 
tahajjud dan berwirid, kemudin tidur, tiba-tiba ia bermimpi 
melihat Rasululallah SAW menunjuk dua orang laki-laki 
berambut pirang seraya berkata: "selamatkanlah aku dari 
dua orang ini", sultan kaget, terbangun merasa takut, 
kemudian ia berwudlu' dan mencoba untuk tidur lagi, tetapi 
di saat tidur ia mengalami kejadian yang serupa, lantas ia 
bangun dan mengambil wudlu lalu tidur kembali, dan 
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untuk ketiga kalinya ia mengalami kejadian yang sama. Ia 
bangun dan berkata: 'tak mungkin aku tidur lagi' kebetulan 
saat itu beliau memiliki seorang menteri yang saleh yaitu 
Jamaluddin al-Mushili, dia mengutus seseorang untuk 
memanggilnya dan menceritakan apa yang telah dialami-
nya, menteri Jamal lalu berkata: "Tunggu apalagi? Pergilah 
sekarang juga ke Madinah dan sembunyikan mimpimu itu" 

Sultan langsung siap-siap sebelum waktu malam ha-
bis, akhirnya bersama 20 orang dan menteri Jamal ikut di da-
lam rombongannya, segala keperluan dan harta yang ba-
nyak juga disiapkan menyertai kepergian mereka, lalu mere-
ka sampai di Madinah setelah menempuh perjalanan selama 
16 hari, sultan mandi di luar, lalu shalat di Raudlah dan 
berziarah ke makam Nabi, kemudian mengambil tempat du-
duk dan beliau bingung tidak tahu apa yang harus dila-
kukan. Ketika penduduk Madinah sudah datang dan 
berkumpul. 

Menteri Jamal berkata pada penduduk madinsh: seka-
rang Sultan Nuruddin sudah datang bermaksud untuk ber-
ziarah serta membawa harta yang banyak untuk disede-
kahkan, nah sekarang tulislah nama-nama kalian. Setelah itu 
dicatatlah nama penduduk Madinah dan sultan meminta 
agar setiap orang mengambil bagiannya sendiri-sendiri 
sembari diperhatikan barangkali bisa melihat wajah orang 
sesuai dengan yang ditunjukan rasul di dalam mimpi beliau. 

Setelah pembagian harta dilakukan, ternyata tak se-
orangpun yang mirip dengan mimpi sultan itu. Kemudian 
Sultan berkata; apakah masih ada di antara kalian yang be-
lum mengambil hadiah?, mereka menjawab "tidak" sultan 
berkata lagi, 'coba pikirkan kembali mungkin masih ada 
yang tersisa di antara kalian' penduduk madinah berkata: 
"tidak ada lagi kecuali dua orang Maroko yang tidak pernah 
mengambil sesuatu apapun dari orang lain, keduanya ada-
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yang tersisa di antara kalian' penduduk madinah berkata: 
"tidak ada lagi kecuali dua orang Maroko yang tidak pernah 
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lah orang saleh dan kaya, mereka sering memberi sedekah 
pada kami'. Mendengar jawaban penduduk Madinah, Sultan 
Nuruddin mulai lega seraya berkata: "pergilah dan pang-
gillah kemari". 

Setelah mereka berdua didatangkan, dan ternyata sul-
tan benar-benar mendapatkan sifat kedua orang itu persis 
seperti yang ditunjukkan Nabi SAW di dalam mimpinya. 
Sultan bertanya: 'dari mana kalian'? mereka menjawab 'dari 
Maroko, kami datang untuk berhaji, kami pilih tempat ini 
untuk berziarah dan agar dekat dengan Rasulullah. Sultan 
berkata: 'Bicaralah yang benar', mereka menjawab sama, 
Sultan kemudian menanyakan di mana rumah mereka 
bedua, Sultan diberitahu bahwa keduanya tinggal di dekat 
makam Nabi, keduanya langsung didatangkan dan Sultan 
Nuruddin langsung mendatangi rumahnya. Namun yang 
didapati hanyalah harta yang berlimpah dan buku-buku 
tasawuf, konon penduduk kembali memuji mereka dan 
mengatakan bahwa kedua orang ini selalu berpusa sepan-
jang hari, selalu shalat di raudlah, menziarahi makam 
rasulullah dan menziarahi kuburan baqi', dan juga, kata 
penduduk Madinah, bahwa orang ini tidak pernah menolak 
orang yang meminta-minta, bahkan mereka sempat 
menutup kebutuhan penduduk Madinah di tahun yang 
gersang ini. 

Sultan berkata 'Subhanallah', dan tidak tampak sedikit-
pun yang ada dalam mimpi itu, tetapi Sultan tetap menge-
lilingi rumah itu sendirian hingga ia tak sengaja membuka 
sebuah tikar yang ternyata didalamnya terdapat sebuah 
galian lobang menuju makam Nabi SAW, maka semua 
orangpun terperanjat, dan saat itu pula Sultan berkata pada 
keduanya: 'Berkatalah yang benar'. Lalu mereka dipukul 
dengan keras kemudia mereka mengaku bahwa mereka 
adalah utusan raja-raja nasrani yang ditugasi untuk 
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mengambil  jasad  Nabi, mereka dibiayai dengan biaya yang 
besar. Sebenarnya mereka juga paham akan apa yang 
mereka terima jika ketahuan. kemudian keduanya bercerita: 

Kami sengaja memilih tempat yang dekat dengan ku-
buran Nabi, karena setiap malam kami menggalinya dan 
pagi hari kami membuang debunya ke kuburan baqi', se-
hingga tak seorangpun mengetahuinya. Sebenarnya kami 
hampir selesai, karena menurut perkiraan kami, mungkin 
dua hari lagi kami bisa membawa jasad Nabi, namun 
ternyata engkau mengetahuinya lebih dulu. 

Mendengar penjelasan kedua orang itu, penududuk 
Madinah tercengang dan kaget, kemudian Sultan bercerita 
bahwa sebelum pergi ke Madinah, ia bermimpi bertemu 
Rasulullah seperti pada awal cerita. Lalu kedua orang maro-
ko itu di hukum mati dengan dipenggal kepalanya.  Itul-ah 
kisah upaya pencurin jasad Nabi yang ternyata tidak se-
orangpun bisa merusak dan menculik jasad Nabi SAW, 
karena Allah senantiasa menjaganya baik ketika Nabi masih 
hidup maupun hingga beliau sudah meninggal.. 
Subhanallah..  

 
4.Kuburan Baqi' 

Adalah sebuah kuburan yang terletak di arah tenggara 
Masjid Nabawi dan arah Timur Madinah al-Munawwarah. 
Para sejarawan menyebutkan bahwa di sini banyak dikubur 
para sahabat Nabi Radiallahu 'anhum.  

 
Diantara para sahabat yang dikubur di sini adalah: 

1. Khalifah Ustman bin Affan, Menantu Rasulullah sekali-
gus termasuk yang di jamin masuk surga 

2. Abdurrahman Bin auf (salah satu sahabat yang di jamin 
masuk surga) 
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3. Sa'ad Bin Abi Waqqas (salah satu sahabat yang di jamin 
masuk surga) 

4. Abu Hurairah (periwayat hadis terbanyak) 
5. Abdullah bin Ja'far at-thayyar (penugggang kuda kon-

dang) 
 

Dari keluarga Rasulullah yang di kubur di Baqi' 
1.   Fatimah Binti Rasulullah (Putri Nabi) 
2.   Hasan bin Ali (Cucu Rasulullah) 
3.   Kepala Husen bin Ali (Cucu Rasulllah) 
4.   Zainul Abidin bin Husain bin Ali (Cicit Rasulullah) 
5.   Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir (Cicit Rasulullah) 
6.   Shafiyyah (bibi Rasulullah) 

 
Istri-istri Rasulullah 

1.   Sayyidah 'Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq 
2.   Sayyidah Saudah binti Zam'ah 
3.   Sayyidah Hafshah binti Umar bin Khattab 
4.   Sayyidah Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah 
5. Sayyidah Ummu Salamah Abu Umayyah al-Makh-

zumiyyah 
6.   Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harits Al-Muhstalqiyyah 
7.   Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan 
8.   Sayyidah Shofiyyah Al-Israilliyah binti Hayy bin Akhtab  

 
Maka sudah selayaknya bagi para Jemaah haji dan 

peziarah masjid Nabawi untuk datang dan berziarah ke 
kuburan Baqi'. karena dari situ kita akan mendapatkan 
banyak pelajaran dan bisa berfikir serta meniru sikap dan 
perbuatan orang-orang shaleh seperti para sahabat Nabi 
yang rela berkorban jiwa, harta bahkan nyawa untuk 
keperluan perjuangan dakwah Islam. 
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Disebutkan bahwa suatu ketika Madinah sedang 
dilanda kelaparan hingga banyak warga yang kekurangan 
bahan pangan, tak lama setelah itu datanglah kafilah dagang 
Usman Bin Affan dari Syam dengan seribu unta yang 
membawa bahan makanan pokok, kemudian datanglah para 
pedagang dan tengkulak menemui Usman, mereka berkata: 
"Usman, juallah pada kami barangmu ini, kami akan 
memberimu laba yang banyak, " berapa laba yang akan kau 
berikan padaku? Jawab Usman, aku akan memberimu laba 
dua Dirham, kata mereka, bisakan kalian menambahnya 
lagi? Kata Usman, baik akan aku berimu laba empat Dirham, 
jawab mereka, "bisakah menambahnya lagi", timpal Usman. 
Mereka menjawab, Wahai Usman, tidak akan ada orang 
yang bisa memberimu laba sebanyak itu, ingatlah bahwa di 
Madinah ini hanya kamilah para pedangnya, kalau tidak 
pada kami, lantas pada siapa lagi kau akan menjual 
barangmu ini?, lalu Usman menjawab: "maka saksikanlah, 
bahwa semua barangku ini akan aku sedekahkan untuk 
fakir miskin Madinah, dan Allah akan memberiku laba 
sepuluh Dirham dari setiap barangku ini, karena setiap satu 
kebaikan, Allah akan membalasnya sepuluh kali lipatnya, 
mendengar ucapan Usman itu, para tengkulak dan pada-
gang terharu dan akhirnya menangis. 

Setelah itu, semua harta milik Usman bin Affan itu, di-
berikan dan disedekahkan pada penduduk Madinah secara 
cuma-cuma. Itulah sikap para sahabat Nabi SAW yang rela 
ber-korban untuk kepentingan masyarakat. Usma bin Affan 
ini di kubur di kuburan Baqi'.  

 
5. Masjid Quba 

Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali di-
bangun oleh Nabi SAW ketika baliau baru sampai ke 
Madinah, yaitu pada bulan Rabu'ul Awal dan saat itu beliau 



 140 

Disebutkan bahwa suatu ketika Madinah sedang 
dilanda kelaparan hingga banyak warga yang kekurangan 
bahan pangan, tak lama setelah itu datanglah kafilah dagang 
Usman Bin Affan dari Syam dengan seribu unta yang 
membawa bahan makanan pokok, kemudian datanglah para 
pedagang dan tengkulak menemui Usman, mereka berkata: 
"Usman, juallah pada kami barangmu ini, kami akan 
memberimu laba yang banyak, " berapa laba yang akan kau 
berikan padaku? Jawab Usman, aku akan memberimu laba 
dua Dirham, kata mereka, bisakan kalian menambahnya 
lagi? Kata Usman, baik akan aku berimu laba empat Dirham, 
jawab mereka, "bisakah menambahnya lagi", timpal Usman. 
Mereka menjawab, Wahai Usman, tidak akan ada orang 
yang bisa memberimu laba sebanyak itu, ingatlah bahwa di 
Madinah ini hanya kamilah para pedangnya, kalau tidak 
pada kami, lantas pada siapa lagi kau akan menjual 
barangmu ini?, lalu Usman menjawab: "maka saksikanlah, 
bahwa semua barangku ini akan aku sedekahkan untuk 
fakir miskin Madinah, dan Allah akan memberiku laba 
sepuluh Dirham dari setiap barangku ini, karena setiap satu 
kebaikan, Allah akan membalasnya sepuluh kali lipatnya, 
mendengar ucapan Usman itu, para tengkulak dan pada-
gang terharu dan akhirnya menangis. 

Setelah itu, semua harta milik Usman bin Affan itu, di-
berikan dan disedekahkan pada penduduk Madinah secara 
cuma-cuma. Itulah sikap para sahabat Nabi SAW yang rela 
ber-korban untuk kepentingan masyarakat. Usma bin Affan 
ini di kubur di kuburan Baqi'.  

 
5. Masjid Quba 

Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali di-
bangun oleh Nabi SAW ketika baliau baru sampai ke 
Madinah, yaitu pada bulan Rabu'ul Awal dan saat itu beliau 

 141 

menginap di rumah Bani 'Amir bin Auf selama beberapa 
hari. 

Dari riwayat at-Thabrani meriwayatkan dari asy-Sy-
ams bin Nu'man mengatakan: "saya melihat Rasulullah SAW 
ketika beliau datang menginap dan membangun masjid ini (quba'), 
saya melihat beliau mengambil batu dan batu besa,r sampai batu 
besar itu membuat beliau berjalan miring, saya melihat bekas-bekas 
tanah yang memutih diperut beliau. Lalu datang dari kalangan 
sahabat dan segera mengatakan, demi ayahku dan ibuku, wahai 
Rasulallah aku saja cukup sebagai penggantimu, kemudian rasul 
menjawab, tidak!, ambillah batu besar seperti itu agar masjid ini 
segera selesai dibangun" [29] 

Sedangkan keutamaan masjid Quba', seperti yang 
tertera dari riwayat Imam at-Tirmidzi, bahwa pahala 
melakukan shalat di Masjid quba, sama seperti melakukan 
umrah. 

Inilah Masjid yang penuh sejarah dalam Islam, karena 
disamping dibangun langsung oleh tangan beliau yang suci, 
juga karena pertama kalinya Masjid dibangun dalam Islam, 
sebab dalam masjid ini, diadakanlah musyawarah untuk 
menjadikan Islam sebagai agama berkembang peradaban-
nya, berkembang  pula keilmuannya, karena selanjutnya 
masjid menjadi tempat shalat, tempat mengatur strategi 
perang dan tempat pengajaran dasar-dasar hukum Islam 
oleh Nabi SAW kepada para sahabat. 

 
6.Masjid Jum'at 

Masjid ini merupakan masjid yang pertama kalinya 
digunakan oleh Nabi SAW untuk melakukan shalat Jum'at, 
letaknya ke Utara kira-kira 1 km dari masjid Quba'. Setelah 
perluasan pada tahun 1412 H, masjid ini bisa menampung 
kurng lebih 650 jama’ah. 
 
7. Masjid Qiblatain (dua qiblat) 
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Sesuai dengan namanya, masjid ini qiblatain (dua 
qibat), di mana pada saat Rasulullah sedang melaksanakan 
shalat dluhur menghadap ke Baitul Maqdis, datanglah 
perintah dari Allah untuk shalat menghadap ka'bah dan 
seketika itu Rasulullah berubah menghadap Ka'bah. Masjid 
ini terletak di lembah 'Aqiq yaitu di jalan Khalid bin Walid, 
dan hingga saat ini masih utuh dan bisa diziarahi oleh para 
peziarah dari berbagai penjuru dunia. 
 
8.Masjid al-Rayah 

Di sini Rasulullah pernah membangun kemah pada 
saat mengawasi sahabat untuk membuat lobang parit 
(khandaq) dan kemudian shalat di masjid ini, oleh karena-
nya dibangun masjid. Di dekat ini juga terdapat Jabal Dzu-
bab yang juga di sebut Jabal Rayah. Tempat ini terletak di 
Barat laut masjid Nabawi sekitar 1400 m. 

Di sini pernah terjadi Mu'jizat, yaitu ketika Nabi dan 
para sahabat menggali parit untuk menghalang pasukan 
kafir yang bermaksud menyerang Madinah. Di saat Nabi 
memecahkan batu dengan cangkul, keluarlah kilatan cahaya 
yang menerangi hingga ke batas Madinah di Arah Barat dan 
Timur. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan kabar 
gembira bahwa umatnya kelak akan dapat mengalahkan 
kekaisaran Romawi dan Sun'a. 
 
9. Masjid Abu Bakar  

Di masjid Abu Bakar Rasulullah melakukan shalat 'Ied 
yang kemudian diikuti oleh Khalifah Abu Bakar, pada 
awalnya tempat ini merupakan lapangan luas yang menam-
pung banyak jam'ah sehingga Nabi melakukan shalat 'Ied di 
tempat ini, dan menurut sebagian riwayat  bahwa tempat ini 
adalah kediaman Abu Bakar as-Shiddiq Ra. Masjid ini 
berjarak sekitar 335 M dari Masjid Nabawi. 
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9. Masjid Abu Bakar  
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Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang di 
Jamin masuk surga, beliau juga menantu Rasul dan terma-
suk orang pertama yang masuk Islam. Sangat banyak hadis 
yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar. 
10. Masjid Umar 

Masjid ini terletak di sebelah Barat daya Masjid Naba-
wi yang bejarak sekitar 455 M. menurut sebagian riwayat 
bahwa tempat ini merupakan kediaman Umar Bin Khattab. 
Ra. 

Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang utama 
yang banyak berkorban untuk keperluan dakwah Islam, be-
liau juga dikenal tegas, keras dan bijaksana, beliau juga 
orang yang pertama kali membuat tahun Hijriyah sebagai 
tahunnya umat Islam, beliau adalah mertua Rasulullah 
karena putrinya (Hafshah bin Umar) dinikahi Oleh Rasul, 
maka tak heran jika Umar bin Khattab merupakan salah satu 
sahabat yang di jamin masuk surga.  
 
11. Masjid Ali Bin Abi Thalib 

Masjid ini teletak sekitar 290 m dari masjid Nabawi, 
selain merupakan kediaman Ali bin Abi Thalib, tempat ini 
juga pernah ditempati oleh Nabi untuk melakukan shalat 
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12. Masjid Syajarah/Dzul Hulaifah 

Syajarah artinya pohon, disebut masjid Syajarah kare-
na di sini Nabi perah berteduh di bawah pohon Samiroh, 
yaitu pohon yang terkenal di tanah Hijaz. Masjid ini juga 
dikenal dengan Dzul Hulaifah atau Bir Ali, tempat ini 
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merupakan Miqat haji atau Umroh bagi penduduk Madinah 
dan yang searah, di sini nabi melakukan shalat dua raka'at 
kemudian berangkat ke Mekkah untuk melakukan haji dan 
bertalbiyah dari tempat ini. Hingga saat ini masjid tetap 
ramai dan menjadi tempat miqat haji atau umrah bagi 
penduduk Madinah dan bagi Jemaah haji Indonesia ge-
lombang pertama. 
 
13. Masjid Ijabah 

Terletak di sebelah Utara baqi' sekitar 583 m, sekarang 
ada di jalan Malik Faisal. Awalnya tempat ini bernama mas-
jid Mu'awiyah, tetapi karena Rasulullah berdo’a dan di 
ijabahi, maka berganti menjadi masjid Ijabah. Pada waktu 
sepulang dari sebuah bepergian, Rasulullah mampir di 
tempat ini lalu bersabda: 
" Saya telah memohon kepada Tuhan tiga hal, Aku mohon agar 
tidak membinasakan umatku dengan kekeringan dan kelaparan, 
lalu Allah mengabulkannya, kedua, Aku mohon agar tidak membi-
nasakan umatku dengan menenggelamkannya, lalu Allah meng-
abulkannya, ketiga, Aku mohon agar tidak ada fitnah dan 
perbedaan diantara umatku, (tetap) Allah tidak mengabulkannya" 
(Shahih Muslim, 52: 2890) 
 
15. Turabussyifa 

Ini adalah sebuah tanah yang pernah diludahi oleh 
Rasulullah, yang kemudian tanah bekas ludah Rasulullah itu 
ditambah air oleh sahabat dan jadilah tempat itu seperti 
kolam yang penuh dengan air, ketika ada sahabat yang 
menderita sakit, diberi minum dari air itu maka sembuhlah 
dia. Sehingga disebut turabussyifa' (Debu Obat). Namun 
pada zaman kerajaan Saudi yang menganut Paham Wahabi, 
tempat ini dibongkar karena banyaknya orang yang 
mendatanginya untuk berzirah dan mengambil debunya, 
kemudian tempat ini dibangun WC, maka setiap orang yang 
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berak di WC tersebut langsung menderita sakit perut. 
Kemudian WC itu di bongkar dan di ganti menjadi rumah 
sakit jiwa, dan setelah banyak orang gila yang ada di rumah 
sakit itu sembuh seketika. Tempat ini  tidak jauh dari masjid 
Jum'at. 
 
16.Tsaqifah Bani Sa'adah 

Sebuah tempat yang terletak di sebelah Barat Masjid 
Nabawi sekitar 206 m. sedangkan Bani Sa'adah adalah 
sebuah suku yang setia menemani Nabi, makanya suatu saat 
nabi pernah sholat dan meminum air di tempat ini. Tempat 
ini merupakan tempat pemilihan dan penetapan Abu Bakar 
sebagai Khalifah pengganti Nabi setelah Wafat. 

Pada saat Rasulullah wafat, semua sahabat berkumpul 
di tempat ini untuk membicarakan tentang siapa yang akan 
menggantikan nabi sebagai kepala Negara, sebagai Imam 
masjid, sebagai panglima perang dan sebagai pimpinan 
kaum muslimin. Menurut sahabat Ansor, merekalah yang 
berhak mengganti Nabi karena merekalah yang menolong 
Nabi pada saat diusir dari Mekkah, mereka pula yang 
memberikan perlindungan di saat tak seorangpun yang mau 
menerimanya. 

Namun hal itu ditolak oleh para sahabat Muhajirin, 
mereka mengatakan bahwa kaum Muhajirin-lah yang setia 
menemani Nabi, mereka juga berkata bahwa kaum Muhajrin 
juga mengatakan bahwa mereka rela meninggalkan ke-
luarga, tanah kelahiran, harta dan semua yang mereka miliki 
demi ikut menemani rasul Hijrah ke Madinah. 

Setelah melakukan perdebatan yang panjang antara 
sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin akhirnya sepakat men-
gangkat Abu Bakar sebagai pengganti nabi sebagai Khalifah 
umat Islam. 
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17. Gunung Uhud 

Gunung ini menjadi saksi sejarah yang penting dalam 
Islam karena disinilah terjadi peperangan yang dahsyat 
antara umat Islam dengan kaum kafir yang akhirnya 
dimenangkan oleh kaum kafir. 

Dalam peperangan ini sebenarnya tidak seimbang 
antara kekuatan Islam dan kekuatan kafir, di mana dari 
pihak Islam hanya memiliki 700 tentara dan 100 perisi serta 2 
buah kuda, sedangkan dari pihak kafir terdiri dari 3.000 
serdadu, 3.000 unta, 700 perisai dan 200 kuda. Pada saat 
peperangan sebenarnya sudah dimenangkan oleh pihak 
kaum muslimin karena hebatnya strategi yang diterapkan 
oleh Nabi, yaitu beliau menyuruh beberapa pemanah handal 
untuk selalu berada di atas gunung Uhud, Nabi juga 
berpesan pada mereka agar tetap berada di gunung itu 
sampai perang betul-betul selesai, namun ketika peperangan 
hampir selesai dan kemenangan sementara di pihak kaum 
muslimin sementara kaum kafir sudah mundur, para 
pemanah yang di atas gunung itu turun untuk berebut harta 
rampasan perang, yaitu harta tentara kafir yang ditinggal 
lari oleh pemiliknya. 

Saat pemanah turun ternyata diketahui oleh tentara 
kafir bahwa di atas gunung sudah tidak ada lagi tentara 
Islam, maka tentara kafir langsung kembali dan menempati 
di atas gunung yang sebelumnya di tempati pasukan Islam, 
dan mulailah kaum kafir menyerbu dari atas gunung, saat 
itulah kaum muslimin kocar kacir berlarian untuk men-
yelamatkan diri, bahkan Rasulullah sendiri sempat jatuh dan 
gigi beliau berdarah karena terbentur tanah. 

Inilah yang disebut perang uhud di mana umat Islam 
mengalami kekalahan telak karena akibat tidak patuhnya 
tentara pemanah pada Rasul karena terburu-buru untuk 
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merebut harta rampasan perang, di perang uhud ini paman 
Rasul yaitu Hamzah Bin Abdul Muthalib terbunuh sebagai 
Syuhada'. 

Di dekat gunung Uhud juga terdapat kuburan syu-
hada' yang terbunuh pada saat perang uhud, termasuk pa-
man Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, menurut sebagian 
ulama, sebenarnya jenazah yang ada di kuburan ini mau 
dipindah ke Madinah, namun pada saat jenazahnya diang-
kat tidak bisa karena tanahnya juga mau ikut, sebab tanah di 
sekitar uhud ini juga mau menjadi saksi sebagai tempat 
kuburan para syuhada. Juga menurut salah satu riwayat 
bahwa sebelumnya tanah di daerah Uhud sebelumnya ber-
warna putih seperti tanah di daerah lainnya, tetapi setelah 
terjad perang Uhud warna tanahnya menjadi kemerah-
merahan sebagai akibat darahnya para syuhada' yang gugur 
pada waktu perang Uhud. 
 
18. Khandaq (Parit) 

Adalah sebuah galian untuk menjebak kaum kafir 
yang telah bersekutu dengan banyak suku untuk menyerang 
Madinah, penggalian parit ini merupakan usulan sahabat 
Nabi Salman Al-Farisi setelah bermusyawarah dengan para 
sahabat lain tentang bagaimana menghadapi serangan kafir 
quraisy. Ahirnya dengan usul Salman itu Rasululluah pun 
menyetujuinya. Dibuatlah garis parit dari rimba al-Syaikhani 
yaitu dari ujung bani Haristah hingga jabal Bani Ubaid dan 
setiap sepuluh parit digali sepanjang 40 Dzir'/sekitar 20 m. 

Setelah kaum musyrik maju untuk menyerang Madi-
nah, sampailah mereka pada parit, lalu mereka berkata: ini 
sungguh sebuah tipu daya yang sering dilakukan oleh 
bangsa Arab, dan ternyata strategi inipun berhasil yang 
membuat pasukan kafir mundur sementara untuk mengatur 
strategi ulang. 
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Mereka ternyata tidak pulang melainkan berkemah 
tidak jauh dari lokasi parit itu, mereka bertahan dan berdiam 
di situ selama beberapa hari untuk mengatur strategi baru 
dalam menyerang Madinah, seperti diceritakan sebelumnya 
bahwa mereka adalah pasukan yang besar yang merupakan 
persekutuan/kumpulan dari beberapa suku di Mekkah dan 
sekitarnya dan telah sepakat untuk menyerang Madinah 
guna membunuh Rasul dan kaum muslimin karena bagi 
mereka keberadaan Negara baru Madinah yang dipimpin 
oleh Rasulullah akan menggangu kekuasaan mereka, oleh 
karenanya semua suku di daerah Mekkah dan Madinah 
bersama-sama sepakat untuk menyerang Madinah. 

Dalam kondisi itulah parit dibuat untuk menghalau 
tentara kafir, setelah beberapa hari membuat kemah, akhir-
nya berkat do'a Rasululllah, Allah mengutus malaikat deng-
an angin dan badai yang mengancurakan dan merobohkan 
kemah-kemah mereka serta mematikan api unggun mereka, 
dan juga meluluh lantakan persediaan makana mereka hing-
ga membuat kuda dan unta-unta mereka lari kocar-kacir, 
melihat kondisi seperti itu habislah kekuatan mereka dan 
mau tidak mau mereka mundur dan mengurungkan niatkan 
untuk menyerang Madinah. 
 
D. Penutup 

Itulah Ibadah haji, umrah dan sedikit sejarah tentang 
Umul Mukminin Saudah RA dan Ibadah Haji Perempuan 
beberapa tempat yang layak untuk dizirahi sebagai bagian 
dari upaya mengenang perjuangan Rasulullah dan para 
sahabatnya dalam berdakwah, sebenarnya masih banyak 
tempat-tempat sejarah yang belum ditulis, namun karena 
keterbatasan halaman dan jarangnya tempat tersebut untuk 
dikunjungi, maka menurut hemat penulis cukuplah bebe-
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rapa tulisan di atas sebagai bagian dari upaya untuk meng-
enang kembali perjuangan Nabi SAW. 

Selanjutnya, apabila kehadiran buku ini bisa bermafaat 
bagi pembaca, maka itu semata-mata karena ma'unah dari 
Allah yang diberikan kepada penulis dihadirkan kehadapan 
pembaca yang budiman, namun jika terdapat kesalahan 
sudilah kiranya pembaca membuka pintu maaf yang sebe-
sar-besarnya apalagi bisa memberikan saran dan kritik yang 
kontruktif untuk kebaikan buku ini. Wallahu A'lam Bisha-
wab… 
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Saat penantian di Muzdalifah akan menuju ke pemondokan
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Jamaah ibu-ibu menunggu bapak-bapak  potong rambut setelah 
tawaf  usai

Jamaah KBIH Muhammadiyah Kalbar ketika berada di Jabal Uhud
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Dengan penjual susu Unta di peternakan Unta

Pemotongan hewan kurban
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Bersama dalam satu regu

Dengan jamaah haji Pakistan
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Rombongan di Masjidil Haram setelah melaksanakan Umrah

Ketika berjiarah di bukit Uhud dipimpin Ustad H. Mubarak Abdul 
Rahim 
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Saat akan meninggalkan Muzdalifah

Tempat “kesepakatan” menunggu jamaah lain sebelum kembali ke 
mahtab secara bersama
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Penulis di Jabal Rahmah bersama suami
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Jam setengah dua malam setelah tawaf ketika umrah

Rombongan KBIH di Airport Batam
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