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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada dasarnya umat manusia sudah sejak lama mengenal dan melakukan 

kunjungan atau perjalanan spiritual dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka ibadah. 

Tradisi perjalanan spiritual ini dapat ditemui dalam sejarah kehidupan masyarakat termasuk 

dibelahan timur. Ibadah ini dimaksidkan agar manusia mampu mengenal jati diri, 

membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. 

Meskipun ibadah haji dikenal dalam agama-agama sebelum Islam, namun terdapat 

perbedaan mendasar. Perbedaan itu tampak dalam menentukan tempat-tempat yang 

dikunjungi, keterlibatan pemuka-pemuka agama dalam upacara ritual dan binatang-binatang 

kurban yang disembelih. 

Ibadah haji yang dilakukan umat Islam di tanah suci Makkah sangatlah erat 

kaitannya dengan Ka’bah. Didalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa Ka’bah merupakan rumah 

suci yang pertama kali didirikan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

I. SURAT AL-IMRAN AYAT 97 

m�ù M»�#ä M»Z�/ P$)B O�dº�/) ( `Br ¼&#z� b%. $YB#ä 3 !r �?ã ¨$Z9# km M�79# `B 

í$ÜG�# m�9) x�6� 4 `Br �ÿ. b*ù !# Ó_î `ã ûüJ=»è9# ÇÒÐÈ  

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim [01]; barangsiapa 

memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah [02]. barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 

[01]  ialah: tempat nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. 

[02]  yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan 

perjalananpun aman. 

 

Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat 85 surat Al-Imron, 

berkatalah kaum yahudi : sebenarnya kami ini muslimin. Bersabdalah Nabi saw. kepada 

mereka : Allah telah mewajibkan atas kaum muslimin naik haji ke baitullah. Mereka 

berkata : tidak diwajibkan kepada kami. Mereka menolak menjalankan ibadah haji, maka 

turunlah ayat tersebut diatas, yang menegaskan kewajiban seorang muslim sedang yang 

menolak melaksakannya adalah kafir 1. 

Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ayat diatas turun bertepatan dengan 

momentum kebijakan Rasulullah ketika mengutus sahabatnya ke Makkah bertemu dengan 

orang-orang Kafir Quraisy dalam perlindungan perdamaian, supaya umat Islam tidak 

diganggu dan diperbolehkan memasuki Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dengan 

damai. Meskipun haji telah disyari’atkan pada tahun ke-9 H. tetapi nabi dan umat Islam 

baru dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 H 2. 

 

 
                                                

1  KH.A. Shaleh, H.A.A. Dahlan, DR.MD. Dahlan, Asbabun Nuzul (Latar BelakangHistoris Turunnya Ayat-Ayat 
Al-Qur’an, Bandung, CV Diponogoro, 1987. hlm., 102 
2  Prof. DR. H. Said Agil Husin Al-Munawar, M.A., Drs. H. Abdul Halim, M.A., Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, Jakarta, Ciputat Press, 2003. hlm., 7 
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A. Tafsier Mufradat 

( O�dº�/) P$)B )  atau sebongkah batu yang berdiri diatasnya nabi Ibrahim 

ketikan membangun ka’bah dan masih tersisa sampai sekarang meskipun bersama 

panjangnya zaman. ( $YB#ä b%. ¼&#z� `Br ) akan dijauhkan dari pembunuhan, 

kedhaliman dan lain sebagainya. ( M�79# km¨$Z9#�?ã !r ) hukumnya wajib 

dikarenakan kasroh pada huruf ha’ ( ه ). ( x�6�m�9) í$ÜG�# `B ) adalah sebuah jalan 

bagi orang-orang yang zuhud. ( �ÿ. `Br ) barang siapa yang ingkar (kafir) kepada 

Allah serta kewajiban-kewajiban haji 3. 

Sebagian berpendapat bahwa maqam Ibrahim ialah tempat atau batu tumpukan 

dimana nabi Ibrahim menginjakkan kakinya pada waktu membangun ka’bah dengan 

bantuan putranya Isma’il. Maqam yang dahulunya melekat pada dinding ka’bah, oleh 

syaidina Umar dimasa Khalifahnya telah digeser kesebelah timur untuk memudahkan 

dan tidak menghalang-halangi orang berthawaf keliling ka’bah serta memberi 

ketenangan bagi orang yang shalat. 

Allah berfirman bahwa barang siapa yang memasuki al-Baitul Haram akan 

merasa aman dari segala ketakutan dan gangguan. Dimana pada zaman jahiliah sudah 

berlaku bahwa jika seorang pembunuh masuk ke dalamnya dengan mengikatkan 

sepotong kain dilehernya, ia akan aman dari tindakan pembalasan oleh keluarga 

sipembunuh selama ia berada didalamnya 4. 
 

II. SURAT AL-BAQARAH AYAT 158 

b) $ÿÁ9# or�J9#r `B �¬$è© !# ( `Jù km M�79# r& �JFã# xù y$Y_ m�=ã b& �qÜ� 

$Jg/ 4 `Br íqÜ? #��z b*ù !# �.$© O�=ã ÇÊÎÑÈ  

 
                                                

� لالمامين الجليلين ،   3 � � � � ǚ � ǚ� � � ǚ � � � � 57، الناشر ، شركة النور اسيا ، صفحة �  
4  H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsier Ibnu Katsir Jilid II, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 
hlm. 141 
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Artinya : Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah [01]. Maka barangsiapa yang 

beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya [02] mengerjakan sa'i antara 

keduanya. dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Mensyukuri [03] kebaikan lagi Maha Mengetahui. 

 

[01]  Syi'ar-syi'ar Allah: tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah. 

[02]  Tuhan mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa sebab sebahagian sahabat merasa keberatan 

mengerjakannya sa'i di situ, Karena tempat itu bekas tempat berhala. dan di masa jahiliyahpun tempat itu 

digunakan sebagai tempat sa'i. untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. 

[03] Allah mensyukuri hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, mema'afkan 

kesalahannya, menambah nikmat-Nya dan sebagainya. 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa “ Urwah bertanya kepada Aisyah : 

bagaimana pendapatmu tentang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 158 ? menurut 

pendapatku ayat ini menegaskan bahwa orang yang tidak tawaf dikedua tempat itu tidak 

berdosa. Aisyah menjawab : sebenarnya ta’wilmu itu hai saudaraku tidaklah benar, akan 

tetapi ayat ini turun mengenai kaum Anshar. Mereka yang sebelum masuk Islam 

mengadakan upacara keagamaan kepada manat (tuhan mereka) yang jahat menolak 

bertawaf antara Shafa dan Marwah ”. Mereka bertanya kepada Rasulullah : “ wahai 

Rasulullahdizaman jahiliyah kami keberatan untuk tawaf di Shafa dan Marwah”. 

Didalam riwayat lainnya dikemukakan bahwa Ashim bin Sulaiman bertanya 

kepada Anas tentang Shafa dan Marwah. Anas berkata : kami berpendapat bahwa tawaf 

antara Shafa dan Marwa adalah upacara di zaman Jahiliyah, dan ketika Islam datang kami 

tidak melakukannya lagi. Maka turunlah ayat tersebut yang menegaskan hukum syar’i 

dalam Islam. 

Dalam riwayat lainnya diterangkan bahwa Ibnu Abbas menerangkan bahwa 

syaitan-syaitan di zaman Jahiliyah berkeliaran pada malam hari antara Shafa dan Marwa 

dan diantara kedua tempat itu terletak berhala-berhala mereka. Ketika Islam datang 

berkatalah kaum muslimin kepada Rasulullah : Ya Rasulullah kami tidak akan bertawaf 

antara Shafa dan Marwa, karena upacara itu biasa kami lakukan di zaman Jahiliyah. Maka 

turunlah ayat tersebut 5. 

 
                                                

5 KH.A. Shaleh, H.A.A. Dahlan, DR.MD. Dahlan, Asbabun Nuzul (Latar BelakangHistoris Turunnya Ayat-Ayat 
Al-Qur’an, Bandung, CV Diponogoro, 1987. hlm., 49 



 5 

A. Tafsier Mufradat 

( or�J9#r $ÿÁ9# b) ) adalah dua gunung yang terdapat di Makkah. ( !# �¬$è© 

`B ) adalah jama’ dari syi’ar Allah. ( �JFã# r& M�79# km `Jù ) atau berpakaian 

dengan haji atau umrah dan keduanya merupakan ziarah 6. 

Pada ayat ini dikuatkan lagi kabar gembira itu dengan menjelaskan bahwa 

Shafa dan Marwah satu syi’ar agama dan barang siapa ingin mengerjakan ibadah haji 

haruslah ia melakukan sa’i antara Shafa dan Marwah itu. 

Meskipun ada perbedaan pendapat antara imam-imam madzhab mengenai 

hukum sa’i ini, ada yang menganggapnya sebagai rukun haji seperti Imam Malik dan 

Imam Syafi’ie dan ada pula yang menganggapnya sebagi wajib haji seperti Imam Abu 

Hanifah. Namun sudah terang bahwa sa’i itu harus dikerjakan dalam mengerjakan 

ibadah haji. Secara umum tidak ada perbedaan rukun dan wajib. 

Hal ini adalah untuk menghilangkan keragu-raguan kaum muslimin tentang 

mengerjakan sa’i ini, karena kaum musyrikin juga mengerjakan sa’i dalam ibadah 

mereka seakan-akan apa yang dilakukan kaum musyrikin itu tidak boleh dilakukan 

oleh kaum muslimin dan mereka akan berdosa jika mengerjakannya. 

Kemudian Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang membuat kebajikan 

atau amal ibadah lebih daripada apa yang diwajibkan kepadanya Allah akan 

munsyukuri amal kebaikan itu dan Allah maha mengetahui semua amalan hambanya. 

Maka janganlah kita ragu-ragu berbuat kebajikan karena semua amal itu akan dibalas 

dengan berlipat ganda oleh Allah yang sangat menghargai perbuatan hambanya 7. 

                                                
� لالمامين الجليلين ،   6 � � � � ǚ � ǚ� � � ǚ � � � � 22اسيا ، صفحة ، الناشر ، شركة النور �  
7  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jakarta, PT. Pertja, 1986. hlm., 287 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Maqam Ibrahim tempat atau batu tumpukan dimana nabi Ibrahim menginjakkan 

kakinya pada waktu membangun ka’bah dengan bantuan putranya. 

2. Barang siapa yang memasuki baitullah akan aman dari segala kedhaliman dan 

kemungkaran  

3. Shafa dan Marwa adalah dua tempat yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi syi’ar 

agama islam. 

4. Setiap orang yang mengerjakan Ibadah Haji atau Umroh diwajibkan untuk melakukan 

sa’i antara kedua tempat itu. 

5. Orang yang berbuat kebajikan atau amal ibadat lebih dari apa yang diwajibkan 

kepadanya (dengan mengerjakan yang sunnah) akan diberi pahala oleh Allah dengan 

berlipat ganda. 

 

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut diatas diantaranya adalah : 

1. Hukum dari sa’i yang dilakukan diantara Shafa dan Marwah adalah wajib 

2. Meskipun ada beberapa perbedaan pada imam-imam madzhab, namun semua dari 

mereka tidak ada yang menolak sa’i. 

3. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu, dan barang siapa yang mengingkarinya 

dia adalah golongan dari kaum musyrikin. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Haji merupakan suatu Ibadah yang mampu mempersatukan umat Islam di dunia. 

Perbedaan ras, suku, bangsa dan bahasa ternyata dapat dimenej menjadi satu persatuan dan 

kesatuan melalui proses ibadah yang sangat unik. Ada yang menyebut ibadah haji merupakan 

kongres tahunan umat Islam yang berhasil menggalang kesatuan dan kesatuan umat, 

meningkatkan kesadaran terhadap persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 

Semua jama’ah haji berada dalam kesatuan dan persamaan. Wujud persamaan nilai 

kemanusiaan ini tampak jelas sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah pada khutbahnya pada 

haji wadha’ yang menekankan terciptanya persamaan (hak azazi manusia, keharusan 

memelihara jiwa dan kehormatan orang lain, serta melarang melakukan penindasan dan 

pemerasan terhadap kaum lemah), baik dibidang ekonomi maupun dibidang-bidang lainnya, 

baik itu individual, kelompok maupun sebuah negara. 

Serta mejadikan ibadah haji sebagai ibadah yang cukup unik sebagi ritual keagamaan 

demi memperkokoh rasa persaudaraan kaum muslimin. 



 8 

DAFTAR PUSTAKA 

 

- KH. Shaleh, A., Dahlan, Dahlan, MD, Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-Ayat Al-Qur’an 

Bandung, CV Diponogoro, 1987 

 

- Al-Munawar, Husin, Agil, Said, H, Halim, Abdul, H., Fikih Haji Menuntun Jamaah 

Mencapai Haji Mabrur  

Jakarta, Ciputat Press, 2003 

 

- Bahreisy, Salim, H., Bahreisy, Said, H., Terjemah Singkat Tafsier Ibnu Katsir Jilid II  

Surabaya, PT. Bina Ilmu 

 

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya 

Jakarta, PT. Pertja, 1986. 

 

� الجليلين ، لالمامين ،  - � � � � ǚ � ǚ� � � ǚ � � � � �،  

 الناشر ، شركة النور اسيا

 

 

 
 

 


