
Kumpulan Amalan Ringan #14

Umrah ke Umrah dan Haji ke Haji 
Mendapatkan Kemabruran

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

ُ
ة نَّ َ ج

ْ
 ال

َّ
ْيَس َلُ َجَزاٌء ِإال

َ
وُر ل ُ �جْ جُّ اْلَ َ َما ، َوالْ ُ َ ا َبْي�ن اَرٌة ِلَ ُعْمَرِة َكفَّ

ْ
ُعْمَرُة ِإَل ال

ْ
ال

“Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara 
keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.” (HR. Bukhari, no. 
1773 dan Muslim, no. 1349)

Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan, “Haji mabrur adalah jika sepulang 
haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akherat.”

Al-Qurthubi rahimahullah menyimpulkan, “Haji mabrur adalah haji yang tidak 
dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat 
setelah pulang haji.” (Tafsir Al-Qurthubi, 2:408)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Pendapat yang paling kuat dan yang paling 
terkenal, haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa, diambil dari kata-
kata ‘birr’ yang bermakna ketaatan. Ada juga yang berpendapat bahwa haji mabrur 
adalah haji yang diterima. Di antara tanda diterimanya haji seseorang adalah 
adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan 
tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan 
bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri unsur riya’. Ulama yang lain 
berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dua 
pendapat yang terakhir telah tercakup dalam pendapat-pendapat sebelumnya.” (Syarh 
Shahih Muslim, 9:118-119)
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“Sembahlah Allah dan janganlah kamu 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. 
Dan berbuat baiklah kepada dua orang 
ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga yang dekat 
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, 
ibnu sabil dan hamba sahayamu.” (QS. An-
Nisa’: 36)

Juga dalam ayat lainnya disebutkan, 

نَ  ِب�ي َر
ْ
ق
َ أ
َتَك ااْل َ ْنِذْر َعِش�ي

َ
َوأ

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-
kerabatmu yang terdekat.” (QS. Asy-
Syu’ara: 214)

Ketiga belas: Bentuk balas budi terhadap 
kebaikan Abu Thalib adalah Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam memintakan 
syafa’at untuknya sebagaimana beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan 
jawaban kepada pamannya ‘Abbad bin 
‘Abdul Muththalib, “Ia berada di tempat 
yang dangkal (tidak berada di bagian dasar) 
dari neraka. Seandainya bukan karena aku 
niscaya ia berada pada tingkatan paling 
bawah di dalam neraka.” (HR. Bukhari, 
no. 3883 dan Muslim, no. 209) 

Keempat belas: Tetap amalan kebaikan 
orang kafir tidak teranggap. Siksaan 
yang ringan bagi Abu Thalib di neraka 
bukanlah karena amal saleh Abu Thalib 
namun karena syafaat dari Nabi kita 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, 
“Pahala dan balasan akhirat hanya 
ditujukan khusus untuk kaum muslimin.” 
(Lihat Syarh Shahih Muslim, 10:195)

Perkataan Imam Nawawi ini disimpulkan 
dari hadits yang berasal dari Jabir 
radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 
memasuki kebun Ummu Ma’bad, 
kemudian beliau bersabda, “Wahai 
Ummu Ma’bad, siapakah yang menanam 
kurma ini, seorang muslim atau seorang 
kafir?” Ummu Ma’bad berkata, “Seorang 
muslim.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim 
menanam tanaman lalu dimakan oleh 
manusia, hewan atau burung kecuali hal 
itu merupakan shadaqah untuknya sampai 
hari kiamat.” (HR. Muslim, no. 1552)

Semoga menjadi pelajaran berharga dari 
wafatnya Abu Thalib ini. Wallahu waliyyut 
taufiq.
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Abu Thalib #02
Kedelapan: Bagi setiap muslim, ia hanya 
wajib untuk berjuang sekuat tenaga dalam 
berdakwah, sementara taufik untuk 
memperoleh hidayah berada pada kuasa 
Allah.

Perlu dipahami bahwa hidayah itu ada 
dua macam:

1. Hidayah irsyad wa dalalah, maksudnya 
adalah hidayah berupa memberi 
petunjuk pada orang lain.

2. Hidayah taufik, maksudnya adalah 
hidayah untuk membuat seseorang 
itu taat pada Allah.

Hidayah pertama, bisa disematkan pada 
manusia. Contohnya seperti pada firman 
Allah,

ٍ اٍط ُمْسَتِق�ي ِدي ِإَل ِصَ ْ �تَ
َ
َك ل َوِإنَّ

“Dan sesungguhnya kamu benar- benar 
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” 
(QS. Asy-Syura: 52). Memberi petunjuk 
yang dimaksud di sini adalah memberi 
petunjuk berupa penjelasan. Ini bisa 
dilakukan oleh Nabi dan yang lainnya.

Hal yang serupa juga ditemukan dalam 
surah Yasin pada ayat,

ُ ن ِب�ي  اْلُ
ُ
َبَلغ

ْ
 َوَما َعَلْيَنا ِإالَّ ال

“Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah 
menyampaikan (perintah Allah) dengan 
jelas.” (QS. Yasin: 17)

Namun untuk hidayah kedua, yaitu 
hidayah supaya bisa beramal dan taat 
tidak dimiliki kecuali hanya Allah saja. 
Seperti dalam firman Allah Ta’ala,

ِدي َمْن  ْ َ �يَ ِكنَّ اللَّ
َٰ
ْحَبْبَت َول

َ
ِدي َمْن أ ْ َك اَل �تَ ِإنَّ

نَ  ْهَتِد�ي ْلُ ْعَلُ �جِ
َ
َيَشاُء ۚ َوُهَو أ

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat 
memberi petunjuk kepada orang yang kamu 
kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada 
orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah 
lebih mengetahui orang-orang yang mau 
menerima petunjuk.” (QS. Al-Qashash:56)

Begitu juga dalam ayat,

ِدي َمْن َيَشاُء ْ َ �يَ ِكنَّ اللَّ
َ
ْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْ َول

َ
ل

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka 
mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah 
yang memberi petunjuk (memberi taufiq) 
siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-
Baqarah: 272) (Lihat bahasan Taisir Al-

‘Aziz Al-Hamid, 1:618 dan Hasyiyah Kitab 
At-Tauhid, hlm. 141)

Dengan memahami hal ini, maka jadi 
hiburan bagi setiap da’i ketika ia terkadang 
melihat segala usaha dakwahnya sia-sia. 
Oleh karena itu, ketika ia mengingat 
usaha Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam yang tidak berhasil untuk 
mengislamkan Abu Thalib sehingga 
beliau berulang-ulang mengajaknya, 
tetapi Abu Thalib tidak mau menerima 
petunjuk dan tidak ditakdirkan untuk 

beruntung mendapatkan hidayah Islam.

Kesembilan: Begitu dahsyatnya siksa 
neraka. Abu Thalib itu disiksa pada 
tempat yang paling dangkal di neraka 
sehingga sampai pada kedua mata 
kakinya, yang karena panasnya, otaknya 
pun mendidih. Dan itu adalah siksa 
neraka yang paling ringan. Karena itu, 
Allah perintahkan,

, َواَل  نٌ  ٌ ُمِب�ي َنِذ�ي ِمْنُه  ُكْ 
َ
ل ي 

ِّ ِ ۖ ِإ�ن ِإَل اللَّ وا  ِفرُّ
َ
ف

نٌ ٌ ُمِب�ي ُكْ ِمْنُه َنِذ�ي
َ
ي ل

ِّ ا آَخَر ۖ ِإ�ن ً ِ ِإلَٰ َعُلوا َمَع اللَّ ْ ج
�تَ

“Maka segeralah kembali kepada (mentaati) 
Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi 
peringatan yang nyata dari Allah untukmu. 
Dan janganlah kamu mengadakan tuhan 
yang lain di samping Allah. Sesungguhnya 
aku seorang pemberi peringatan yang nyata 
dari Allah untukmu.” (QS. Adz-Dzariyat: 
50-51)

Kesepuluh: Abu Thalib mati dalam 
keadaan kafir. Dan ada aturan, kita  
sebagai muslim tidak boleh mendoakan 
ampunan kepada orang kafir yang telah 
meninggal dunia sebagaimana disebut 
dalam ayat,

نَ  ِك�ي ِ
ْ �ش ْن َيْسَتْغِفُروا ِلْلُ

َ
نَ آَمُنوا أ ِذ�ي

َّ
يِّ َوال �جِ َما َكَن ِللنَّ

ْم  ُ َّ �ن
َ
ْم أ ُ نَ لَ ٰ ِمْن َبْعِد َما َتَب�يَّ َ ْر�ج

ُ
وِلي ق

ُ
ْو َكُنوا أ

َ
َول

 ِ ِح�ي َ ج
ْ

اُب ال ْصَ
َ
أ

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-
orang yang beriman memintakan ampun 
(kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, 
walaupun orang-orang musyrik itu adalah 
kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi 
mereka, bahwasanya orang-orang musyrik 
itu adalah penghuni neraka jahanam.” (QS. 

At-Taubah: 113)

Kesebelas: Kisah ini menunjukkan 
sahnya taubat atau keislaman seseorang 
sebelum kematiannya. Karena seandainya 
tidak sah taubat atau masuk Islamnya, 
niscaya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
tidak menyuruh Abu Thalib untuk masuk 
Islam di saat ajalnya tiba. Namun ini 
dianggap sah sebelum nyawa dicabut 
(an-nazaa’), sebagaimana disebutkan 
dalam ayat,

ا 
َ
ٰ ِإذ َئاِت َح�تَّ يِّ نَ َيْعَمُلوَن السَّ ِذ�ي  ِللَّ

ُ
ْوَبة ْيَسِت التَّ

َ
َول

نَ  ِذ�ي
َّ
َن َواَل ال

آ
ي ُتْبُت ااْل

ِّ اَل ِإ�ن
َ
ْوُت ق َحَدُهُ اْلَ

َ
َ أ َ َح�ن

ًما  ِل�ي
َ
ا�جً أ

َ
ْم َعذ ُ ْعَتْد�نَ لَ

َ
ِئَك أ

َٰ
ول

ُ
اٌرۚ  أ وُتوَن َوُهْ ُكفَّ ُ �يَ

“Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari 
orang-orang yang mengerjakan kejahatan 
(yang) hingga apabila datang ajal kepada 
seseorang di antara mereka, (barulah) ia 
mengatakan: ‘Sesungguhnya saya bertaubat 
sekarang.’ Dan tidak (pula diterima taubat) 
orang-orang yang mati sedang mereka di 
dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah 
Kami sediakan siksa yang pedih.” (QS. An-
Nisaa’: 18)

Kedua belas: Seorang muslim punya 
kewajiban untuk berbuat baik pada 
kerabat dekat, di antara bentuknya adalah 
mendakwahi untuk memeluk Islam yang 
benar. Allah Ta’ala berfirman tentang 
perintah berbuat baik pada kerabat,

نِ ِإْحَسا�نً  َواِلَد�يْ
ْ
ل ْيًئا َو�جِ

َ
ُكوا ِبِه ش ِ

ْ َ َواَل ُت�ش َواْعُبُدوا اللَّ
اِر ِذي  َ ج

ْ
نِ َوال ِك�ي َسا َيَتاَم َواْلَ

ْ
َ َوال ُقْر�ج

ْ
َوِبِذي ال

نِ  ْنِب َوا�جْ َ ج
ْ

ل اِحِب �جِ ُنِب َوالصَّ ُ ج
ْ

اِر ال َ ج
ْ

َ َوال ُقْر�ج
ْ
ال

اُنُكْ َ �يْ
َ
ِبيِل َوَما َمَلَكْت أ السَّ


