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Fadhilat Haji 
Muqaddimah : 
 

Alhamdulillah kita bersyukur kerana dipilih untuk menjadi Dhuyuf al-Rahman pada tahun ini dan 
hanya tinggal seminggu lagi kita akan memulakan upacara dengan berwukuf di Padang Arafah 
seterusnya ke Muzdalifah untuk bermabit, kemudian menuju ke Mina untuk melontar Jamratu al-
Kubra dan bermalam di Mina.  Persoalannya apakah kelebihan dan fadhilat haji itu sendiri? 
 

Jawapan :- 
 

Sebenarnya terlalu banyak hadith yang menceritakan fadhilat serta kelebihan haji, disini dinukilkan 
satu kisah yang menarik sebuah hadith yang diriwayatkan al-Tabarani daripada Ibn Abbas RA 
katanya : Aku duduk bersama Nabi SAW di Masjid Mina kemudian datang seorang lelaki Ansar dan 
lelaki dari Bani Thaqif memberi salam seraya bertanya : Hai Rasulullah kami datang ingin 
bertanyakan kepada mu. Jawab Rasulullah : Jika kamu mahu aku boleh diam dan kamu bertanya ku 
kemudian aku jawab. Keduanya berkata : Khabarkanlah kepada kami hai Rasulullah. Lelaki al-Thaqafi 
berkata kepada lelaki Ansar tanyalah. Jawabnya : Ya Rasulullah khabarkan terus kepada ku. 
 

Sabda Rasulullah : Kamu datang kepada ku ingin bertanya berkenaan keluar kamu daripada rumah 
menuju ke Baitullah al-Haram dan apa balasannya? Dua rakaa’t yang kamu kerjakan selepas tawaf 
apa kelebihannya? Kamu bersa’ie anatara Safa dan Marwah, apa pahalanya? Wukuf kamu di Padang 
Arafah, apa yang kamu dapat? Kamu melontar di Jamrah, apa pahalanya? Sembelihan binatang 
qurban mu, apa kelebihannya? Tawaf kamu di Baitullah selepas selesai semuanya, apa balasan yang 
kamu dapat? 
 

Lelaki itu berkata : Demi yang mengutuskan kamu dengan kebenaran inilah tujuan aku datang untuk 
bertanya mu. Jawab baginda : Sesungguhnya keluar kamu daripada rumah menuju ke Baitullah al-
Haram, tidaklah unta kamu meletakkan kakinya dan mengangkatnya kecuali Allah memberi kepada 
mu satu kebajikan dan menghapus satu kesalahan. 
 

Adapun dua rakaa’t yang kamu lakukan selepas tawaf sama seperti merdeka daripada keturunan 
Nabi Ismail AS. Sa’ie kamu antara Safa dan Marwah selepas itu sama seperti merdekakan 70 orang 
hamba. Wukuf kamu di Padang Arafah, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan bermegah 
dengan kamu ke atas malaikat-Nya seraya berfirman : Hamba-hambaku mereka datang kepada-Ku 
dengan kusut masai dari segenap penjuru mengharapkan syurga-Ku. Kalau dosa mereka seperti 
bilangan pasir atau titisan air hujan atau buih di lautan nescaya Aku ampunkan. Hai hamba-Ku 
berangkatlah kamu dalam keadaan keampunan untuk mu dan siapa yang kamu syafaatkannya. 
Adapun lontaran kamu di Jamrah, maka setiap biji batu yang kamu lontarkannya dapat 
mengkifaratkannya satu dosa besar. Adapun qurban kamu ianya disimpan bagi mu disisi Tuhan 
kamu. Adapun kamu bercukur sehelai rambut mendapat satu kebaikan dan menghapus daripada mu 
satu kesalahan. Adapun tawaf mu di Ka’bah selesai daripada ibadat tersebut, maka tiada dosa bagi 
mu dimana datangnya malaikat sehingga meletakkan kedua tangannya pada bahu mu seraya berkata 
: Lakukan apa yang ada di hadapan mu sesungguhnya kamu telah diampunkan dosa yang lalu. 
Hadith riwayat al-Bazzar dan al-Tabarani   
 

Penutup :  
 

Sebenarnya kelebihan haji amat banyak seperti riwayat al-Bukhari menyebut : Siapa yang melakukan 
haji tanpa membuat perkara yang fasik dan keji maka ia pulang selepas itu sama seperti dilahirkan 
oleh ibunya. Begitu juga hadith yang muttafaq alaih bahawa Rasulullah SAW bersabda : Haji Mabrur 
tiada balasannya melainkan syurga. Semoga kita mendapat haji yang mabrur, insya Allah. Amin. 
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