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Teks Hadits

م�ا م
ن� أ�ي�امع�ن
 اب
ن� ع�ب اس� ر�ض�ي� ال� ع�ن
ه� ق�ال� ر�س�ول� الل�ه� ص�ل�ى الل�ه� ع�ل�ي
ه� و�س�ل�م� 
ال�ع�م�ل� الص�ال
ح& ف
يه
ن� أ�ح�ب! إ
ل�ى الل�ه
 م
ن� ه�ذ
ه
 ا�ل�ي�ام
 ال�ع�ش�ر
 ف�ق�ال�وا ي�ا

ر�س&ول� الل�ه
 و�ل� ال�ج
ه�اد& ف
ي س�ب
يل
 الل�ه
 ف�ق�ال� ر�س&ول� الل�ه
 ص�ل�ى الل�ه& ع�ل�ي�ه
و�س�ل�م� و�ل� ال�ج
ه�اد& ف
ي س�ب
يل
 الل�ه
، إ
ل� ر�ج&ل= خ�ر�ج� ب
ن�ف�س
ه
 و�م�ال
ه
 ف�ل�م

) رواه الماعة إل مسلم والنسائي(ي�ر�ج
ع� م
ن� ذ�ل
ك� ب
ش�ي�ء@ 
Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada hari-hari 

di mana amal saleh itu lebih disukai oleh Allah SWT daripada hari-
hari ini (yakni hari pertama hingga kesepuluh Dzulhijjah)”. Para 

sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, meskipun dibandingkan dengan 
berjihad fi sabilillah?' Beliau menjawab, “Ya, meskipun dibadingkan 

dengan berjihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang pergi 
(berjihad) membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak 

satupun diantara keduanya itu yang kembali (mati syahid)” (HR. 
Jamaah, kecuali Imam Muslim dan Nasa'i)



  

Keutamaan Bulan Dzulhijjah
1. Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, Allah Pergunakan 

Sebagai Sumpah (Qasam) Dalam Al-Qur'an. Umumnya sesuatu 
yang Allah jadikan sebagai “sumpah” memiliki keistimewaan atau 
keutamaan tersendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Fajr : 1-
2 : 

 *و�لي�َال� ع�ش�ر�* وال�َفج�رَ•
Demi fajar dan demi malam yang sepuluh. 

• Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud adalah sepuluh hari pertama 
bulan dzulhijjah.



  

Keutamaan Bulan Dzulhijjah
2. Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah Merupaka Hari-Hari 

Yang Diperintahkan Allah Agar Kita Berdzikir Menyebut Nama 
Allah SWT. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam 
QS. Al-Hajj : 28 : 

...*و�ي�ذ�ك�ر$و�ا اس�م� ال� ف�ي� َأي�ام� م�ع�ل�و�م�ات�
Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang 

telah ditentukan... 

• Ibnu Abbas ra berkata, yang dimaksud adalah hari-hari 
sepuluh bulan dzulhijjah. 



  

Keutamaan Bulan Dzulhijjah
3. Beramal Shaleh di Awal Bulan Dzulhijjah Memiliki Keutamaan Yang 

Sangat Besar. Bahkan dalam riwayat digambarkan bahwa 
keutamaannya setara dengan orang yang berjihad dengan membawa 
nyawa dan hartanya, lalu tidak kembali lagi (syahid). 

ع�ن
 اب
ن� ع�ب اس� ع�ن
 الن ب�ي: ص�ل�ى الل�ه� ع�ل�ي
ه� و�س�ل�م� أ�ن ه� ق�ال� م�ا ال3ع�م�ل� ف�ي أ�ي ام� أ�ف3ض�ل� م�ن
ه�ا
ف�ي ه�ذ�ه� ق�ال�وا و�ل� ال3ج�ه�اد� ق�ال� و�ل� ال3ج�ه�اد� إ�ل� ر�ج�لA خ�ر�ج� ي�خ�اط�ر� ب�ن�ف3س�ه� و�م�ال�ه

 �) رواه البخاري(ف�ل�م
 ي�ر
ج�ع
 ب�ش�ي
ء
Dari ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada amal 

perbuatan yang lebih utama daripada sepuluh hari pertama bulan 
dzulhijjah ini”. Sahabat bertanya, 'Tidak juga jihad wahai Rasulullah?' 
Beliau bersabda, 'Tidak pula jihad, kecuali seseornag yang berjihad 
membawa jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali membawa sesuatu 

apapun.' (HR. Bukhari)
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4. Di Awal Bulan Ini, Secara Khusus Kita Dianjurkan Untuk 

Memperbanyak Tahlil, Takbir & Tahmid. 

ع�ن� اب
ن� ع�م�ر� ر�ض�ي� ال� ع�ن
ه� ق�ال� ر�س�و
ل� ال� ص�ل�ى ال� ع�ل�ي
ه� و�س�ل�م� ما� م�ن
 أ�ي ام� أ�ع
ظ�م
ف�أ�ك�ث
ر&و�اRي ام� ال3ع�ش
ر� ع�ن
د� ال� س�ب
ح�ان�ه� و�ل� أ�ح�بM إ�ل�ى ال� ال3ع�م�ل� ف�ي
ه�ن  م�ن
 ه�ذ�ه� ا3ل

) رواه الطبان( ف
ي�ه
ن� م
ن� الت�ه�ل
ي�ل
 و�الت�ك�ب
ي�ر
 و�الت�ح�م
ي�د
Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah 
SWT dan lebih disukai untuk digunakan sebagai tempat 
beramal, sebagaimana sepuluh hari pertama di bulan 

dzulhijjah ini. Karenanya, perbanyaklah pada hari-hari 
itu bacaan tahlil, takbir dan tahmid”. (HR. Thabrani)
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5. Menurut Pandangan Ulama, bahwa bulan dzulhijjah 
merupakan bulan berkumpulnya segala ibadah utama : 

• Ibnu Hajar mengemukakan (dalam Fath al-Bari), 
'Tampaknya sebab mengapa sepuluh hari dzulhijjah 
diistimewakan adalah karena pada hari tersebut 
merupakan waktu berkumpulnya ibadah-ibadah 
utama, seperti shalat, shaum, shadaqah dan haji dan 
tidak ada selainnya waktu seperti itu.” Sebagian 
Ulama lainnya juga mengemukakan bahwa “Sepuluh 
hari dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama, 
sedangkan malam-malam terakhir bulan ramadhan 
adalah malam-malam yang paling utama.” 



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

1. Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah,  karena memang secara khusus bulan 
dzulhijjah merupakan bulan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan haji merupakan 
rukun Islam kelima dan pelaksanaannya relatif yang paling berat bagi kaum 
muslimin pada umumnya. Karena ibadah haji dan umrah, bukan hanya 
membutuhkan kesiapan spiritual, namun juga memerlukan persiapan fisik, 
mental dan juga materi yang cukup besar, ditambah lagi dengan waktu 
pelaksanaan yang membutuhkan waktu yang relatif cukup lama.  Namun balasan 
yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan 
umrah juga sangat besar, yaitu kan dihapuskan segala dosa serta mendapatkan 
surga : 

ال�ع&م�ر�ة� إ
ل�ى ال�ع&م�ر�ةع�ن� أ�ب
ي ه&ر�ي�ر�ة� ر�ض
ي� الل�ه& ع�ن�ه& أ�ن� ر�س&ول� الل�ه
 ص�ل�ى الل�ه& ع�ل�ي�ه
 و�س�ل�م� ق�ال� 
)رواه البخاري( ك�ف�ار�ة= ل
م�ا ب�ي�ن�ه&م�ا و�ال�ح�ج! ال�م�ب�ر&ور& ل�ي�س� ل�ه& ج�ز�اءQ إ
ل� ال�ج�ن�ة

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Umrah yang satu ke 
umrah yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa antara keduanya. Dan haji 

yang mabrur tiada pahala yang pantas baginya melainkan surga.” (HR. Bukhari)



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

2. Melaksanakan shalat fardhu serta memperbanyak shalat sunnah 
lainnya. 

✔ Hal ini karena shalat merupakan ibadah yang sangat fundamental, yang 
bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa yang membedakan 
antara seseorang itu mu'min atau kafir adalah dalam meninggalkan 
shalat. 

✔ Dan kendatipun tidak disebutkan secara khusus baik dalam Al-Qur'an 
maupun dalam hadits sebagai amalan yang dianjurkan untuk 
dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, namun dilihat dari “keumuman” 
hadits tentang keutamaan sepuluh hari pertama di bulan dzulhijjah, 
maka shalat juga termasuk amal shaleh yang paling utama untuk 
dikerjakan pada bulan ini. 

✔ Maka usahakanlah sekuat tenaga kita, untuk menjaga shalat fardhu 
lima waktu berjamaah di masjid, dan diiringi dengan memperbanyak 
shalat sunnah. Baik sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu, 
maupun shalat-shalat sunnah lainnya, seperti dhuha, qiyamul lail, 
dsb.



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

3. Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Bahkan dalam hadits 
secara khusus hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW

ع�ن� اب
ن� ع�م�ر� ر�ض�ي� ال� ع�ن
ه� ق�ال� ر�س�و
ل� ال� ص�ل�ى ال� ع�ل�ي
ه� و�س�ل�م� ما� م�ن
 أ�ي ام� أ�ع
ظ�م� ع�ن
د� ال� س�ب
ح�ان�ه� و�ل
رواه( ف�أ�ك�ث
ر&و�ا ف
ي�ه
ن� م
ن� الت�ه�ل
ي�ل
 و�الت�ك�ب
ي�ر
 و�الت�ح�م
ي�دRي ام� ال3ع�ش
ر� أ�ح�بM إ�ل�ى ال� ال3ع�م�ل� ف�ي
ه�ن  م�ن
 ه�ذ�ه� ا3ل

 )الطبان
Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada hari-hari 

yang dianggap lebih agung oleh Allah SWT dan lebih disukai untuk digunakan 
sebagai tempat beramal, sebagaimana sepuluh hari pertama di bulan dzulhijjah 
ini. Karenanya, perbanyaklah pada hari-hari itu bacaan tahlil, takbir dan 

tahmid”. (HR. Thabrani)

Artinya bahwa pada bulan ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak 
dzikir, khususnya di luar dzikir ba'da shalat. Membaca dzikir pagi dan 
petang (seperti al-ma'tsurat), juga dapat menjadi salah satu pilihan 
dzikir yang baik untuk diamalkan di bulan ini. Atau dapat juga dengan 
dzikir-dzikir lainnya, yang memiliki keutamaan yang besar, seperti 
mengucapkan subanallah wabihamdihi subanallahil adzim, dsb.



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

4. Berpuasa sunnah, khususnya pada tanggal 9 dzulhijjah (hari 
Arafah). Karena hari Arafah merupakan hari puncak pelaksanaan 
ibadah haji, dimana pintu langit seolah dibuka lebar-lebar. Sehingga 
seakan akan tiada hijab antara seorang hamba dengan Allah SWT, 
untuk memohon ampunan dan anugerah-Nya. Oleh karenanya bagi 
kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sangat dianjurkan untuk 
melaksanakan puasa Arafah, sebagaimana digambarkan dalam 
sebuah riwayat : 

ص�و�م
 ي�و�م
 ع�ر�ف�ةع�ن� أ�ب
ي� ق�ت�اد�ة� ر�ض
ي� الZ ع�ن�ه& س&ئ
ل� ر�س&و�ل� ال
 ص�ل�ى الZ ع�ل�ي�ه
 و�س�ل�م� ع�ن� 
)رواه البخاري( �ن�ة� ال�م�اض
ي�ة� و�ال�ب�اق
ي�ةف�ق�ال� ي&ك�ف
[ر& الس

Dari Abu Qatadah ra, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari 
Arafah, beliau menjawab, 'Akan menghapuskan dosa-dosa yang telah 

lalu dan yang akan datang.' (HR. Muslim)



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa puasa 
Arafah tidak dianjurkan bahkan dilarang bagi orang yang 
sedang melaksanakan ibadah haji. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam salah satu riwayat, “bahwa Rasulullah 
SAW melarang berpuasa pada hari Arafah di Padang 
Arafah (bagi jamaah haji)” (HR. Ahmad, Abu Daud dan 
Ibnu Majah)



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

5. Mengenai puasa di awal bulan dzulhijjah ini, 
bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk 
melakukan puasa sejak tanggal 1 hingga 9 
dzulhijjah. 

• Diantara yang menganjurkannya adalah Imam Nawawi. 
Walaupun memang (menurut penulis) tidak ada satu 
riwayatpun yang secara khusus menganjurkan kita 
untuk berpuasa pada sembilan hari pertama di bulan 
dzulhijjah ini. Sekiranya pun terdapat riwayat, riwayat 
tersebut tidak secara tersurat menganjurkan untuk 
berpuasa sembilan hari di bulan dzulhijjah. 



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

Riwayat tersebut adalah sebagai berikut: 

م�ا م
ن� أ�ي�ام@ أ�ح�ب! إ
ل�ى الل�ه
 أ�ن� ي&ت�ع�ب�د� ل�هع�ن� أ�ب
ي ه&ر�ي�ر�ة� ع�ن� الن�ب
̂ي ص�ل�ى الل�ه& ع�ل�ي�ه
 و�س�ل�م� ق�ال� 
ف
يه�ا م
ن� ع�ش�ر
 ذ
ي ال�ح
ج�ة
 ي�ع�د
ل� ص
ي�ام& ك�ل_ ي�و�م@ م
ن�ه�ا ب
ص
ي�ام
 س�ن�ة@ و�ق
ي�ام& ك�ل_ ل�ي�ل�ة@ م
ن�ه�ا

) رواه الترمذي( ب
ق
ي�ام
 ل�ي�ل�ة
 ال�ق�د�ر
Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada hari-hari yang 

lebih disukai Allah SWT untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya hari-
hari sepuluh dzulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa 

selama satu tahun dan shalat pada malam harinya sama nilainya dengan 
mgernajakan shalat pada malam lailatul qadar.” (HR. Turmudzi)

Kendatipun demikian, sekiranya terdapat sebagian kaum muslimin yang 
mengamalkan puasa tanggal 1 – 9 dzulhijjah maka harus kita hargai, 
demikian pula apabila terdapat sebagian lainnya yang hanya 
berpuasa pada tanggal 9 dzulhijjah saja, juga perlu kita hargai. Dan 
hendaknya kita tidak saling menyalahkan, selama amalan yang kita 
lakukan masih memiliki dasar dan dalil yang mendukungnya. 



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

6. Berkurban pada hari Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik. 
Karena berkurban merupakan amalan yang paling penting dan paling 
utama pada hari raya Idul Adha. Demikian pentingnya, hingga 
penamaan hari rayanya pun, dinamakan dengan berkurban (Adha), 
yaitu hari raya qurban. 

م�ا ع�م
ل� آد�م
̀ي م
ن� ع�م�ل@ ي�و�م� الن�ح�رع�ن
 ع�ائ�ش�ة� أ�ن� ر�س�ول� الل�ه� ص�ل�ى الل�ه� ع�ل�ي
ه� و�س�ل�م� ق�ال� 
أ�ح�ب� إ
ل�ى الل�ه
 م
ن� إ
ه�ر�اق
 الد�م
 إ
ن�ه�ا ل�ت�أ�ت
ي ي�و�م� ال�ق
ي�ام�ة
 ب
ق�ر&ون
ه�ا و�أ�ش�ع�ار
ه�ا و�أ�ظ�ل�اف
ه�ا و�أ�ن

)رواه الترمذي وابن ماجه( الد�م� ل�ي�ق�ع& م
ن� الل�ه
 ب
م�ك�ان@ ق�ب�ل� أ�ن� ي�ق�ع� م
ن� ا�ل�ر�ض
Dari Aiyah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang 

anak cucu Adam melakukan satu amalan pada hari nahr (Idul Adha) 
yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan dengan menyembelih 
hewan qurban. Dan sesungguhnya hewan qurban itu akan datang 
pada hari qiyamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan 

darah hewan qurban itu akan sampai di sisi Allah sebelum sampai ke 
bumi.” (HR. Turmdzi & Ibnu Majah)



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

7. Dianjurkan pula bagi yang ingin berkurban dan telah masuk di bulan 
dzulhijjah, untuk tidak mencabut rabut atau kuku dari dirinya, hingga 
dia menyembelih binatang kurbannya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh 
Rasulullah SAW, “Jika telah masuk hari sepuluh bulan dzulhijjah, dan salah 
seorang diantara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak mencabut 
rambutnya dan memotong kukunya.” (HR. Muslim dan Ahmad). Dan apabila 
seseorang baru berniat untuk berkurban di tengah hari-hari yang sepuluh 
itu, maka hendaknya dia menahan diri (untuk memotong kuku, mencabut 
rambut dsb) sejak dia niat berkurban. 

✔ Hal ini, (salah satu hikmahnya) adalah, untuk menyerupai orang yang 
menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya, sebagaimana 
dalam Firman Allah. "Artinya : ..... dan jangan kamu mencukur (rambut) 
kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan...". (Al-
Baqarah : 196).

✔ Larangan ini, menurut zhahirnya, hanya dikhususkan bagi orang yang 
berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika 
masing-masing dari mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi 
rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya 
yang rontok.



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

8. Bertakbir pada hari raya Idul Adha dan pada hari-
hari tasyrik. 

✔ Takbir sudah dianjurkan sejak subuh pada hari Arafah 
pada tanggal 9 dzulhijjah, hingga petang di akhir hari 
tasyrik (13 Dzulhijjah). 

✔ Bahkan para ulama mengatakan, disunnahkan 
mengeraskan suaranya bagi orang laki-laki di masjid-
masjid, pasar dan rumah-rumah setelah 
melaksanakan shalat, sebagai pernyataan atas 
pengagungan kepada Allah serta perwujudan dari rasa 
syukur kita kepada-Nya. 



  

Amalan Yang Dianjurkan Di Bulan 
Dzulhijjah

9. Melaksanakan shalat Idul Adha, pada hari raya Idul Adha. 
Demikian pentingnya shalat ini, Allah SWT memerintahkan dalam Al-
Qur'an : 

َفص�ل�+ ل�ر�ب�+ك� و�ان�ح�ر�
Maka dirikanlah shalat karena Rab-mu dan berkurbanlah 

(QS. Al-Kautsar : 2)
✔ Namun jumhur ulama mengatakan bahwa hukum shalat Idul Adha 

adalah sunnah mu'akkadah, dan dianjurkan untuk dilaksanakan oleh 
seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, tua, muda bahkan 
hambasahaya pun dianjurkan untuk melaksanakannya. 

✔ Sedikit catatan bahwa dalam pelaksanaan shalat Idul Adha, 
disunnahkan pula untuk : mandi, memakai wewangian, 
mengenakan pakaian terbaik, menempuh jalan yang berbeda antara 
berangkat dan pulang, mendengarkan khutbah, dan juga 
memperbanyak takbir, dsb.



  

وال تعال أعلى وأعلم بالصواب
والمد ل رب العالي
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