
Bab 3. 
Ibadah Haji Pertunjukan Tentang Apa ? 
 

 

3.2. Pemberani yang tidak lagi berani 

Ismail bin Ibrahim adalah bukti mengenai seorang –anak– 

pemberani, bukan pengecut dan anak-cucu keturunannya 

pun bukan pengecut. Lalu, orang-orang Islam bukanlah 

para pengecut, melainkan para pemberani. Bagaimana ini, 

betul tidak ?. 

 

Yang jika telah bersyahadat, mereka tidak akan meng-

hindar apabila dimintakan persaksiannya dan karena 

pemberani mereka pun terus maju untuk bergerak ke 

depan sebab hanya pengecut saja yang terus mundur dan 

bergeraknya ke belakang.  

 

Oleh karena mereka bukanlah pengecut yang ketika sudah 

mengucapkan takbir maka tiada akan keluar dan berhenti 

dari sholatnya, berani hingga selesai mengucapkan salam 

lalu setelah itu tiada takut  untuk bertebaran di muka bumi 

dan berani mencari rejeki yang halal saja. Mereka bahkan 



 

jauh lebih berani lagi untuk mengeluarkan zakat dari 

sebagian rejeki yang sudah didapatkannya dan terus saja 

bergerak maju sebab mereka sama sekali bukan pengecut 

karena mereka berani bangun untuk sahur sebelum waktu 

imsak dan tidak pernah takut untuk terus berpuasa sampai 

waktunya berbuka, ketika maghrib tiba.  

 

Orang-orang Islam adalah para pemberani yang tiada 

mengenal rasa takut dengan terus bergerak maju. Betul ?.  

Tidakkah kita ini adalah para pemberani itu ?, dan karena 

tidak takut maka tidak bergerak ke belakang atau diam 

saja di tempat melainkan terus maju tak gentar. Betul ?. 

Kitakah itu yang sedang dibicarakan ini dan dikatakan 

sebagai orang-orang Islam ?.  

 

Lalu setelah berbagai pertunjukan tentang keberanian 

telah diperlihatkan, mengapa sekarang ini orang-orang 

justru banyak yang diam dan berhenti, tidak lagi bergerak 

maju bahkan perlahan namun pasti malah mundur dan 

surut ke belakang mau kabur melarikan diri. Tiba-tiba 

saja, para pemberani itu seperti ‘berlindung’ dibalik 

sesuatu dan berubah menjadi para pengecut, mereka kini 



 

mengatakan bahwa beribadah berhaji hanya untuk mereka 

–yang mampu– namun tidak bagi dirinya –karena tidak 

mampu– betul ?.  

 

Lalu di seumur hidup, mereka tidak lagi bergerak maju 

sebab telah benar-benar menjadi pengecut hingga sifat itu 

turun sampai temurun pula kepada anak-cucu 

keturunannya –hampir-hampir– saja seluruhnya tiada lagi 

yang menjadi pemberani melainkan semuanya telah 

menjadi para pengecut. 

 

Bukankah sekelumit dari 3 (tiga) kisah di atas yakni 

tentang 2 (dua) orang tua dan 1 (satu) anak-anak dan juga 

tentang 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan 

adalah semua per-contoh-an mengenai keberanian untuk 

patuh dan semua per-tunjuk-an tentang kepatuhan yang 

tidak mem-per-beda-kan jenis kelamin dan umur ?.  

 

Perihal tunduk, patuh dan taat, itulah yang menghantarkan 

seseorang untuk selanjutnya dibuat menjadi mulia oleh 

Allah Swt., bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan 

juga kepada yang mengikutinya yakni istri-istrinya dan 



 

terus turun sampai pula temurun kepada anak-cucu 

keturunan mereka.  

 

Tentu tidak berlebihan jika ada dikatakan, “Sesungguhnya 

telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan 

orang-orang yang bersama dengan dia”1.  

 

Lalu, lihatlah itu yang namanya Muhammad bin Abdullah 

yang sudah lebih dari sangat jelas, tidak hanya cerdas –

sebagaimana Ibrahim sang kakek buyut moyangnya– 

melainkan juga seorang hamba yang pemberani dan 

tunduk, patuh serta taat kepada Allah Swt., –sebagaimana 

Ismail sang kakek moyangnya– maka tidak berlebihan 

jika dikatakan, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”2.  

 

Jadi, yang namanya pengecut itu bukan karena dia adalah 

seorang perempuan lalu kalau laki-laki pasti jadi 

                                                      
1
 Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. 

2
 Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. 



 

pemberani serta dikatakan penakut bukan pula karena 

masih anak-anak yang kalau sudah besar lalu jadi 

pemberani, tidak. Yang namanya pengecut mah pengecut 

aja. 

 

Jika anak-cucu keturunan dan para pengikutnya Ishak bin 

Ibrahim lalu dikenal sebagai yang pintar-pintar, hendak 

dikenal sebagai yang bagaimanakah dengan anak-cucu 

keturunan dan para pengikutnya Ismail bin Ibrahim ini ?.  

 

Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba yang 

tunduk, patuh dan taat kepada Allah Swt., dan ia adalah 

anak-cucu keturunan dari Nabi Ismail As. yakni seorang 

hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada Allah Swt., 

yang anak-cucu keturunannya Nabi Ibrahim As., yaitu 

seorang yang tunduk, patuh dan taat kepada Allah Swt., 

lalu mengapa sampai terjadi adanya orang-orang yang 

mengaku pengikutnya Muhammad namun tidak pula yang 

mengikutinya ?. Bukankah suri teladan yang baik seharus-

nya juga terlihat pada diri mereka yang mengikutinya ?. 

karena kita adalah umatnya yang percaya kepada  Utusan-

Nya.  



 

Tidakkah kita mengerti jika intisari dari ibadah haji 

adalah tentang patuh dan kepatuhan ?. Bahwa, patuh dan 

kepatuhan itulah yang dipercontohkan oleh Pak 

Muhammad yang ini dan itulah yang dikerjakannya. Lalu, 

bagaimanakah patuh dan kepatuhan seseorang itu ?. 

 

Apakah orang-orang kemudian mencari unta untuk segera 

berangkat mematuhi perintah tersebut ?. Apakah mereka 

lalu bergegas pergi menaiki mobil, kereta, perahu, kapal 

laut atau pesawat udara, buat berangkat menunaikan 

kewajiban melaksanakan ibadah haji ?. Atau justru ada 

yang sedang berusaha keras untuk mengingkari kewajiban 

berhaji dengan berlindung dalam keyakinan, “yaitu, bagi 

orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke 

sana”, dengan cara membuktikan –membuat dirinya agar 

terbukti– berada dalam situasi atau kondisi tertentu 

sehingga benarlah klaim itu dan dengan begitu 

‘terbebaslah’ mereka dari kewajiban berhaji. 

 

Tidak banyak orang yang benar-benar menyadari jika 

yang namanya tidak tunduk –sebagaimana Ifrit lalu terusir 

dari surga– tidak patuh –sebagaimana Kan’an lalu 



 

tenggelam dalam banjir– tidak taat –sebagaimana 

sepasukan pemanah lalu kalah perang– bukan sesuatu 

yang bagus apalagi baik. Yang namanya diusir, di 

tenggelamkan dan dibuat kalah sama sekali bukan sesuatu 

yang menggembirakan. 

 

Bahwa sesuatu yang baik lagi bagus sehingga menjadi 

khabar gembira hanyalah bagi mereka yang tunduk, patuh 

dan taat saja3.  

                                                      
3
 Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke 34. 


