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رْشَِف 
َ
َالُم ىلَعَ أ َالُة َوا�سَّ ، َوا�صَّ َعا�َِمنْيَ

ْ
َْمُدِ ِهللا رَِبّ ال

ْ
� اِهللا ا�رَّمْحَِن ا�رَِّحيِْم، احَل

ا َ�ْعُد مَّ
ََ
. أ مْجَِعنْيَ

َ
ٍد وىلََعَ آهِلِ َواَْصَحِبِه أ ُمرَْسِلنْيَ َسِيِّدنَا حُمَمَّ

ْ
نِْ�يَاِء َوا�

َ
أل

ْ
ا

Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah 
. Allah  telah menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan 
untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah ada 
pada bulan-bulan lainnya, yaitu ibadah haji dan menyembelih 
qurban. Nabi Muhammad  juga menyebutkan tentang 
keutamaan dan kelebihan bulan Dzulhijjah, seperti disebutkan 
dalam hadits:

الُح فيهنَّ أحبُّ إىل اِهللا من هذه األيَّاِم العرِش . قا�وا :  ما من �يَّاٍم العمُل ا�صَّ
يا رسوَل اِهللا وال اجلهاُد يف س�يِل اِهللا ؟ فقال رسوُل اِهللا صىلَّ اُهللا عليه وسلَّم 
 رجًال خرج بنفِسه وماهِل فلم يرِجْع من ذ�ك 

َّ
: وال اجلهاُد يف س�يِل اِهللا إال

�يشٍء (رواه ابلخاري)

Artinya: (Rasulullah  bersabda) “‘Tidak ada hari-hari yang 
lebih dicintai oleh Allah untuk beramal kebajikan 
melebihi dari 10 hari awal Dzulhijjah.’ Para sahabat 
bertanya, ‘Jihad di jalan Allah juga tidak bisa, 
(menyamainya) ya Rasulullah?’ Baginda Nabi 
menjawab, ‘Jihad pun tidak bisa (menyamainya). 
Kecuali jika seseorang keluar ke medan laga dengan 
membawa harta dan nyawanya, lalu ia tidak kembali 
lagi (mati syahid) (baru menyamainya).’” (HR. Bukhari)
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ما من �يَّاٍم أعظُم عنَد اِهللا وال أحبُّ إيلِه العمُل فيهنَّ من هِذه األيَّاِم العرِش 
فأ�رثوا فيهنَّ مَن اتلَّهليِل واتلَّحميِد وال�س�يح واتلَّكبرِي (رواه أمحد)

Artinya: (Rasulullah  bersabda) “Tidak ada hari-hari yang 
lebih agung di hadapan Allah dan lebih dicintai oleh 
Allah untuk melakukan amal kebajikan melebihi dari 
hari-hari di 10 awal Dzulhijjah. Maka, perbanyaklah di 
dalamnya membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan takbir.” 
(HR. Ahmad)

ما من يوٍم أ�رُث من أن يعِتَق اُهللا فيه عبيًدا من انلَّاِر من يوِم عرفَة ، وأنه 
دنو ، ثم يبايه بهم املالئ�َة فيقول : ما أراد هؤالِء ؟ اشَهدوا مالئ�يت 

َ
يل

أين قد غفرُت هلم (رواه �سلم)

Artinya: (Rasulullah  bersabda) “Tidak ada hari yang Allah 
lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari api 
neraka melebihi dari hari Arafah. Sungguh Allah 
mendekati hamba-Nya dengan rahmat-Nya, kemudian 
membanggakan mereka di depan malaikat-malaikat-
Nya dan berfirman ‘Saksikanlah wahai malaikat-Ku 
sungguh telah Aku ampuni mereka.’” (HR. Muslim)

 يوُم انلَّحِر (رواه أبوداود)
َ

إنَّ أعظَم األيَّاِم عنَد اِهللا تبارََك وتعاىل

Artinya: (Rasulullah  bersabda) “Sesungguhnya paling 
agungnya hari-hari di hadapan Allah  adalah hari 
Raya Qurban.” (HR. Abu Dawud)

Manusia cerdas adalah manusia yang pandai memanfaatkan 
kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan ini.
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Seperti disebutkan dalam hadits di atas bahwa bulan 
Dzulhijjah, khususnya di 10 awal bulan terdapat amalan-
amalan ibadah yang tidak pernah ada di bulan-bulan yang 
lain, seperti haji dan menyembelih qurban. Sehingga dikatakan 
bahwasanya 10 awal Dzulhijjah dianggap sebagai hari-hari 
terbaik. Karena semua ibadah yang disyariatkan di bulan-bulan 
yang lain semuanya ada di 10 awal Dzulhijjah.

Jika kita berbicara tentang puasa di bulan Ramadhan, maka 
di hari-hari itu ada puasa Arafah; jika bicara tentang shalat, 
maka di 10 awal Dzulhijjah juga ada shalat. Kelebihannya 
adalah di 10 awal Dzulhijjah ada qurban dan pelaksanaan 
ibadah haji yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan 
kebaikan khususnya di 10 awal Dzulhijjah ini. Di antara 
kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan adalah seperti 
disebutkan Baginda Nabi  yang paling utama adalah

-  melaksanakan ibadah haji; 
-  menyembelih qurban; 
-  puasa Arafah; 
-  membaca tasbih, tahlil, dan tahmid.
Kemudian, segala ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di 

hari-hari selain 10 awal Dzulhijjah, dianjurkan untuk dihadirkan 
saat ini. Karena hari-hari ini disebut oleh Baginda Nabi 
sebagai hari terbaik untuk beramal baik. Artinya, kebaikan-
kebaikan yang kita lakukan di hari-hari yang lain adalah sebuah 
kebaikan, tetapi kalau dilakukan di 10 awal Dzulhijjah akan 
menjadi kebaikan dengan tingkatan paling baik. Semoga Allah 
 memudahkan kita untuk beramal baik di 10 awal Dzulhijjah. 
Aamiin. Wallahu a’lam bish-shawab ….


