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AMALAN UTAMA 

DI BULAN HIJRIYAH 
 

 

 

Sebagai seorang muslim hendaknya kita 

memperhatikan kalender hijriyah. 

Karena kalender yang digunakan di dalam 

Islam mengacu para kalender hijriyah tersebut. 

Dengan melihat kalender hijriyah, maka kita 

akan mengetahui amalan-amalan yang utama 

pada waktu-waktu tertentu; seperti puasa sunnah, 

qurban, bahkan haji. Berikut ini akan membahas 

tentang beberapa amalan-amalan utama di bulan 

hijriyah. Diharapkan dengan mempelajarinya kita 

akan termotivasi melakukan amalan kebaikan 

untuk bekal menghadapi hari Kebangkitan. 

Semoga Allah q senantiasa memberikan 

taufiq-Nya kepada kita. 
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AL-MUHARRAM 
 

 
Bulan Al-Muharram merupakan salah satu dari 

empat bulan yang mulia di dalam Islam. Allah q 

berfirman; 

 

ُ	�ْ  ِ�ن�  
َة א�� ِ אْ�َ�א َ�َ�َ� َ�ْ	ً�א ِ�ْ� ِ��� ِכَ�אِب  ِر ِ�ْ�َ� א��
َ+אَوאِت َوאْ)َْرَض ِ&ْ�َ	א %َْرَ$َ#ٌ" ُ!ُ�ٌم  א��ِ  0َْ�َم َ/َ.َ- א�,�

0ْ  َذِ�َכ  7ُ 6َ�َ 4ْ5َِ.ُ+�ْ א�ّ�ِ  ِ	:� %َْ<ُ=َ,ُכ7ْ َوَ;א5ُِ.�אא 8�ِْ ُ: אْ�8ّ9َِ

َ  א %َن� َ<ُכ7ْ َכא��ً" َوאْ�َ.ُ+�ْ َ: َכא��ً" َכَ+א 9َ0ُא5ُِ.�ْ אْ�ُ+ْ�ِ�ِכ8ْ  א��
��89ِْ َ&َ? א�ْ +ُ َ:. 

 

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah q adalah 

dua belas bulan, dalam ketetapan Allah q di waktu Dia 

menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan 

haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka 

janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan 

yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin 

semuanya sebagaimana merekapun memerangi kalian 

semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah q 

bersama orang-orang yang bertaqwa.”
1
 

                                                 
1
 QS. At-Taubah : 36. 
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Imam Bukhari 5 ketika menafsirkan ayat di atas 

membawakan hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakrah 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 אٌت 8َ א�ِ �َ �َ &ُ  "ٌ �َ 6َ �َ  مٌ �ُ !ُ  "ٌ #َ $َ رْ א %َ 	َ �ْ א &ِ �ً 	ْ َ�  �َ �َ א �َ �َ א�ْ  "ُ �َ �,� אَ 
 ْي Fِ א��  �َ C Dُ  ُ& Eََ رَ وَ  مُ �� Aَ +ُ א�ْ وَ  "ِ A �Bِ و א�ْ ذُ وَ  ةِ �َ #ْ 9َ و א�ْ ذُ 
 َ$ ْ8 َ:  ُC َ+ َدى وَ א �َ ْ# َJ َאن. 

“Satu tahun ada dua belas bulan diantaranya ada empat 

bulan haram. Tiga bulan berturut-turut; Dzulqa’dah, 

Dzulhijjah, dan Muharam, dan Rajab yang terletak 

antara Jumadits (Akhir) dan Sya’ban.”
2
 

 

Berkata Hasan Al-Bashri 5; 

”Sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan 

haram dan menutup akhir tahun dengan bulan haram 

pula. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah q 

setalah Ramadhan dibandingkan bulan Muharram.” 

 

Para salah dahulu mengutamakan tiga waktu dari 

sepuluh hari yang utama, di antaranya adalah sepuluh 

hari pertama di bulan Al-Muharram. Berkata Abu 

Utsman An-Nahdi 5; 

”Adalah para salaf mengagungkan tiga waktu dari 

sepuluh hari yang utama; sepuluh hari terakhir dari bulan 

                                                 
2
 HR. Bukhari Juz 3 : 3025. 
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Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 

sepuluh hari pertama bulan Al-Muharram.”
3
 

Amalan Utama di Bulan Al-Muharram 

 

Di antara amalan yang utama dan penting untuk 

dilakukan ketika berada di bulan Muharram adalah 

melakukan puasa bulan Al-Muharram, karena puasa di 

bulan Al-Muharram adalah seutama-utama puasa 

Sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 KُEَ�َْ%ُم َو ��Aَ+ُ�ْא ِ 8َאِم َ$ْ#َ� َرَ&Eَאَن َ�ْ	ُ� א�� ِLّ�א KُEَ�َْ%
 ِK8ْ�.�6َُة אMَ "ِEَ0�ِ=َ�ْ6َِة َ$ْ#َ� א �L�א 

 

“Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadhan 

adalah puasa pada bulan Al-Muharram, dan seutama-

utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat 

malam.”
4
 

 

Puasa di bulan Al-Muharram yang paling utama 

adalah pada tanggal sepuluh Al-Muharram, yang dikenal 

dengan puasa Asyura’. Keutamaan puasa Asyura’ adalah 

menghapuskan dosa-dosa tahun lalu. Dari Abu Qatadah 

Al-Anshari y ia berkata; 

 

                                                 
3
 Latha’iful Ma’arif, 80. 

4
 HR. Muslim Juz 2 : 1163. 
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َ�َ" :  َ;אَل . َ�אُ��َرאءَ 8َMِ :ْ�َ KَNِOُאِم 0َْ�ِم  ُ� א�,� 0َُכّ=ِ
 . ْ�َ+א8َSِ"َ א

“Beliau (Rasulullah a) ditanya tentang puasa hari 

Asyura’, lalu beliau menjawab, “Ia menghapus dosa-

dosa tahun yang lalu.”
5
 

 

Nabi a bersungguh-sungguh untuk melakukan puasa 

Asyura.’ Ibnu ’Abbas p berkata; 

 

ُ .� J ��  Mَِ א���  Tُ 0ْ %َ א رَ &َ  �َ Oَ �. َ7  َ0 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א�� َA �� Mِ אمَ 8َ ى 
 אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مَ �ْ 0َ  مَ �ْ 8َ א א�ْ �Z َ[  َF �ِ  هِ �ِ �E َ. ُV  َ� َ. َX U ْ8 �َ  مٍ �ْ 0َ 
 .אنَ Eَ &َ رَ  �َ 	ْ � َ� �ِ #ْ 0َ  �َ 	ْ א א��� Fَ ]َ وَ 

 

”Aku tidak pernah melihat Nabi a menyengaja untuk 

puasa yang lebih diutamakan daripada selainnya, kecuali 

pada hari ini, hari Asyura’ dan puasa bulan Ramadhan.”
6
 

 

Puasa pada tanggal sepuluh Al-Muharram juga 

disyari’atkan pada umat terdahulu. Diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

                                                 
5
 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 

6
 HR. Bukhari Juz 2 : 1902, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1132. 
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ُ .� Mَ  א��ِ  لُ �ْ Oُ رَ  مَ �ِ ;َ   �َ Cَ �َ �َ  "َ �َ 0ْ �ِ +َ א�ْ  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 َכ �ِ ذَ  :ْ א �َ �ْ .ُ Nِ ,ُ �َ  אءَ رَ �ْ אْ� �َ  مَ �ْ 0َ  نَ �ْ &ُ �ْ Lُ 0َ  دَ �ْ 	ُ 8َ א�ْ 
ُ  �َ 	َ \ْ %َ  ْي Fِ א��  مُ �ْ 8َ א א�ْ Fَ א ]َ �ْ א�ُ 9َ �َ   ْ� �ِ $َ U وَ V  ُ& ْ� Oَِ 8ْ �ِ  א��
 ِ� Oْ َ� ِ]8ْ א Kَ  َ� َ. ِ� U ْ� َ� ْ� َن  َ� َ� ْA ُ:  َ> Lُ ْ� ُ& ُV  َ5 ْ# ِ4 ْ8 ً+ َ� א ُV  َ� َ9 אَل 


 Jِ א��� �  Mَ �. ُ  7ْ כُ �ْ U ُ+ ْ� Oَ ِ& U $ِ �َ وْ %َ  :ُ Oَ �. َ7  َ> ْA وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 َ� َ^ َ& َ�  ِ$ Lَ ْ� ِ& ِV. 

 

“Rasulullah a tiba di Madinah, kemudian beliau melihat 

orang-orang yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura. Beliau 

bertanya tentang hari tersebut. Maka mereka menjawab, 

“Hari ini adalah hari dimana Allah q menyelamatkan 

Musa j dan Bani Israil dari fir’aun, maka kami 

berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk pengagungan 

terhadap hari tersebut.” Maka Nabi a menjawab, “Kami 

lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.” Maka 

beliau memerintahkan untuk berpuasa (pada hari 

tersebut).”
7
 

 

 

Faidah 

• Dikemukakan oleh para ulama’ bahwa semua 

ibadah ini bisa menghapus dosa. Apabila 

didapatnya dosa yang dapat dihapus yaitu dosa-

                                                 
7
 HR. Bukhari Juz 3 : 3727 dan Muslim Juz 2 : 1130. 
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dosa kecil, maka ia akan menghapusnya. 

Sedangkan jika tidak ada dosa kecil dan dosa besar, 

maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan dan 

diangkat satu derajat. Hal ini seperti; wudhu, shalat, 

puasa, dan ibadahnya para Nabi, orang-orang 

shalih, dan anak-anak kecil. Jika ada dosa besar dan 

tidak ada dosa kecil, maka kita berharap semua itu 

dapat meringankan dosa-dosa besar. 

 

• Dianjurkan pula berpuasa pada tanggal sembilan 

Al-Muharram untuk menyelisihi orang-orang 

yahudi dan nashrani. Diriwayatkan dari Ibnu 

’Abbas p ia berkata; 

 

ى אرَ Lَ א��� وَ  دَ �ْ 	ُ 8َ א�ْ  Vُ +ُ 4ِّ #َ 5ُ  مَ �ْ V  َ0ُ <� �ِ  א��ِ  َل �ْ Oُ א رَ 0َ 
ُ .� Mَ  א��ِ  لُ �ْ Oُ رَ  אَل 9َ �َ   אنَ א כَ ذَ _ِ �َ  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
ُ  אءَ َ�  نْ �ِ  J Kُِ 9ْ +ُ א�ْ  אمُ #َ א�ْ   ?ُ אOِ א���  مُ �ْ 8َ א א�ْ �َ +ْ Mُ  א��
�� !َ  J Kُِ 9ْ +ُ א�ْ  אمُ #َ א�ْ  ِت ْ̂ 0َ  7ْ .َ �َ  אَل ;َ  5ُ U ُ� ِّ� �َ  َر ُO ْ� ُل 

 Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��ِ .� Mَ  א��ِ 

 

”Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan 

oleh kaum yahudi dan nashrani.” Lalu Nabi a 

bersabda, ”Pada tahun depan –insya Allah- kita 

akan berpuasa pada tanggal sembilan.” Ibnu 
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’Abbas p berkata, ”Sebelum tiba tahun depan 

Rasulullah a telah wafat.”
8
 

 

• Namun tidak dibenarkan mengkhususkan 

melakukan puasa tanggal sembilan Al-Muharram 

saja. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Adapun hanya melakukan puasa tanggal sembilan 

saja, maka itu adalah kesalahan dalam memahami 

atsar dan tidak mengkaji lafadz-lafadz dan 

jalannya. Pemahaman itu sangat jauh dari 

kandungan bahasa dan agama. Allah-lah yang 

menolong pada kebenaran.”
9
 

 

• Diperbolehkan seorang melakukan niat puasa 

sunnah disiang hari, jika setelah terbit fajar ia tidak 

melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. 

Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ummul Mukminin i, 

ia berkata; 

 


 Mَ َدَ/Kَ َ�َ.�� א�Jِ��� �. א�� U َ�  َ. ْ8 ِV  َو Oَ �. َ7  َذאَت 0َْ�ٍم
َ�ِ_ّ<ِ� ِ�ًذא  אَل ;َ . Zَ  ُ;ْ.َ�א  ؟َ]Kْ ِ�ْ�َ�ُכ7ْ َ�ْ�ءٌ  9َ�َאَل 

 %ُْ]ِ�َي َ�َ�א َ!bٌ8ْ  9ُ�َْ.َ�א ��7ُ 5ََ%אَ<א 0َْ�ً&א Mَ    َ�/َaאِ[7ٌ 

 َ�^ََכMَ TُAْJَMَْ% �ْ9َ.َ�َ Vِ  Kَאِ[ً+א8�ِْ %َِر0ْ  9َ�َאَل 

 

                                                 
8
 HR. Muslim Juz 2 : 1134. 

9
 Zadul Ma’ad, 2/76. 
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”Suatu hari Nabi a datang kepadaku dan bertanya, 

”Apakah engkau mempunyai sesuatu?” Kami 

menjawab, ”Tidak.” Nabi a bersabda, ”Kalau 

begitu, aku berpuasa.”  Kemudian di hari lain 

beliau datang kepada kami. Kami berkata, ”Kami 

diberi hadiah hais (kurma dengan susu kering dan 

minyak samin).” Nabi a bertanya, ”Tunjukkanlah 

kepadaku, sesungguhnya tadi pagi aku (berniat) 

puasa.” Lalu Nabi a pun memakan(nya).”
10

 

 

Berkata Ibnu Ishaq bin Rahawaih 5; 

“Mayoritas ulama’ mengatakan seseorang boleh 

melakukan puasa sunnah walaupun baru berniat 

setelah tengah hari. Mereka antara lain; Ibnu 

Mas’ud, Hudzaifah Ibnul Yaman, Muadz bin Jabal 

o. Semuanya berpendapat bahwa Nabi a tidak 

berniat malam hari untuk berpuasa pada siang hari. 

Maksudnya kapan saja walaupun setelah matahari 

tergelincir (setelah setengah hari). Inilah pendapat 

yang paling tepat dan lebih sesuai dengan Sunnah 

Muhammad a.” 

 

• Apabila puasa Asyura’ bertepatan dengan puasa 

sunnah lainnya –misalnya bertepatan dengan puasa 

Senin Kamis,- Maka dalam kondisi demikian 

diperbolehkan untuk melakukan satu puasa dengan 

niat dua puasa tersebut dan insya Allah ia akan 

mendapatkan pahala dua puasa. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk penerapan dari qaidah fiqhiyyah; 

                                                 
10

 HR. Muslim Juz 2 : 1154. 
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�َ אCْ  אذَ �ِ  َ+ Tْ  ِ� َJ َאنِ 5َ אد  ِ& ْ:  ِC ْ� bٍ  َכْ אِ  �ٍ א!ِ و َ� َ=U 

  .א�ً א!ِ وَ  دُ �ْ Lُ 9ْ +َ א�ْ  אنَ כَ  אذَ �ِ  �ٍ א!ِ وَ  Kٍ #ْ =ِ $ِ  א+َ 	ُ �ْ �َ 

 

”Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, 

maka dengan mengerjakan salah satunya sudah 

mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama.” 

 

• Diperbolehkan melakukan puasa Asyura meskipun 

jatuh pada hari Jum’at atau Sabtu. Berkata Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk 

berpuasa karena hari Jum’at atau Sabtu, seperti 

orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya 

atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka 

sehari, maka boleh baginya puasa Jum’at walaupun 

sebelum dan sesudahnya tidak puasa, atau ia ingin 

puasa Arafah atau ’Asyura yang jatuh pada hari 

Jum’at, maka tidaklah dilarang karena larangan itu 

hanya bagi orang yang sengaja ingin 

mengkhususkan  (hari Jum’at dan Sabtu tanpa 

sebab).” 

 

 

 

 

 

 



11 

• Disunnahkan untuk tidak mengosongkan satu bulan 

pun dari puasa. Diriwayatkan dari ’Aisyah i ia 

berkata; 

 

�� !َ  אنَ Eَ &َ ى رَ �َ א Oِ &ً �ْ .ُ #ْ א &َ �ً 	ْ َ�  אمَ Mَ  نْ �ِ  א��ِ وَ  U
 َ& Eَ ِ� U َ� ْC ِ	 ِV  َو Zَ َ%  ْ� َc َ� ُه  َ! �� 0ُ U Lِ ْ8 Dَ  ِ& ْ� ُV 

 

”Demi Allah, tidaklah beliau (Rasulullah a) 

diketahui melakukan puasa satu bulan penuh, 

kecuali pada bulan Ramadhan hingga beliau wafat. 

Dan tidaklah beliau berbuka pada satu bulan penuh, 

melainkan beliau melakukan (puasa pada bulan) 

tersebut.”
11

 

 

• Di antara hadits-hadits palsu tentang hari Asyura’ 

adalah; 

 

�َ אכْ  :ِ &َ  َA Kَ  ِ$ ِdْא�ً $َ %َ  �ْ &َ �ْ 0َ  7ْ �َ  אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مَ �ْ 0َ  �ِ +ِ �ْ א 

 

“Barangsiapa yang bercelak dengan itsmid pada 

hari Asyura’, (maka) ia tidak akan terkena penyakit 

mata selamanya.”
12

 

 

 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 2 : 1156. 
12

 Palsu, As-Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 2 : 624. 
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• Anggapan bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan 

keramat atau bulan petaka adalah tidak benar. 

Bahkan hal tersebut dapat masuk kategori mencela 

masa yang dilarang oleh Allah q. Sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 Zَ َ5  ُ, 
J ���א���  �َ ]ُ  א��َ  ن� _ِ �َ  �َ ]ْ �א א ْ[ َ�. 

 

“Janganlah kalian mencela masa, karena 

sesungguhnya Allah q adalah (pemilik dan 

pengatur) masa.”
13

 

 

• Termasuk perkara yang bathil adalah menjadikan 

Asyura’ sebagai hari penyiksaan dan kesedihan –

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang 

Rafidhah.- 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 HR. Muslim Juz 4 : 2246. 
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RAJAB 
 

 

Seorang muslim tidak dibenarkan mengkhususkan 

puasa di bulan Rajab, karena tidak ada satu riwayatpun 

yang shahih dari Nabi a atau dari sahabat beliau o yang 

menyebutkan tentang fadhilah (keutamaan) khusus puasa 

pada bulan Rajab. Semua hadits yang berkaitan dengan 

keutamaan bulan Rajab adalah Dha’if (lemah), bahkan 

Maudhu’ (palsu). Berikut ini adalah beberapa hadits 

lemah yang menerangkan tentang keutamaan Puasa 

Rajab.  

 

Hadits Pertama : 

 

�ِ &� %ُ  �ُ 	ْ َ�  אنَ Eَ &َ رَ وَ  ْي �ِ 	ْ َ�  אنُ Jَ #ْ َ� وَ  א��ِ  �ُ 	ْ َ�  C Dٌَ رَ  �ْ. 
)f8#S(  

“Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku dan 

Ramadhan adalah bulan ummatku.”
14

 

 

Hadits Kedua : 

א אSً 8َ $َ  �ُ َ� %َ  هُ אC Dً ) َ& ُhَ رَ  Vُ �َ  אلُ 9َ א  ً� 0ُ	B َ� ِ"  َ> َْ � א�ْ �ِ  ن� �ِ 
 C Dٍَ رَ  :ْ &ِ  אمَ K ( َ& ْ:  Mَِ َ, #َ א�ْ  :َ U &ِ .� !َ %َ وَ  :ِ Jَ א�.�  :َ &ِ 
ُ  אهُ 9َ א Oَ �ً א!ِ א وَ &ً �ْ 0َ    )$אKi(. �ِ 	ْ א���  َכ �ِ ذَ  :ْ &ِ  א��

                                                 
14

 Lemah, As-Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 9 : 4400. 
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“Di Surga ada sungai yang disebut Rajab. (Airnya lebih 

putih daripada susu dan lebih manis daripada madu). 

Barangsiapa yang berpuasa sehari pada bulan Rajab, 

maka Allah q akan memberinya minum dari sungai 

tersebut.”
15

 

 

Hadits Ketiga : 

 

�Mَ :ْ&َ ... 7َْאَم ِ&ْ: َرDٍCَ َوVِ8ْ�ِ U�.Mَ %َْرَ$َ? َوَכَ#אٍت 
 ُV�َ َْو 0َُ�ى% "ِ��Bَ�ْ0ََ�ى َ&9َْ#َ�ُه ِ&َ: א U��!َ Tْ+ُ0َ .

  )&��Sع(
 

“Barangsiapa puasa di bulan Rajab dan shalat empat 

raka’at …, maka ia tidak akan meninggal dunia hingga 

melihat tempatnya di Surga atau diperlihatkan untuknya 

(tempatnya di Surga).”
16

 

 

Hadits Keempat : 

 

ُ  fُ א�َ  ٌ�  َ� ِ4 ْ8 ٌ7  ُ0 Eَ	C Dٌ  �َ َْ رَ   :ْ +َ �َ  אَت �َ َ, Aَ א�ْ  Vِ 8ْ �ِ  א��
 Mَ َرَ  :ْ א &ِ &ً �ْ 0َ  אم َC Dٍ  َ� َכ َ ̂�> َ+ Mَ אمَ א  Oَ َ� ً"  َو َ& ْ:  Mَ َאم  ِ& ْ� ُV 
 Oَ ْJ َ# ُ"  َ% �0 ٍאم  ُX ِ. َ9 Tْ  َ� ْ� َV  Oَ ْJ َ# ُ"  َ% ْ$ َ� אِب  َC َ	 �� َ7  َو َ& ْ:  Mَ َאم 

                                                 
15

 Batil, As-Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 4 : 1898. 
16

 Palsu, Al-Maudhu’at 2/123-124. 
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 ِ& ْ� ُV  َ� َ+ ِ>אمٍ �0 %َ  "َ 8َ א  ُ� ِ� َA Tْ  َ� ُV  َ� َ+ ِ>א�ْ  אِب �َ $ْ %َ  "َ 8َ א َB �� َ"  َو َ& ْ: 
 Mَ َאم  ِ& ْ� ُV  َ� ْ� َ� َ8ْ َ�  א��َ  لِ ^َ ْ, 0َ  7ْ �َ  אمٍ �0 %َ  ة ًN ِ� א �Z َ%  ْ� َc ُאهُ �0 �ِ  אه 
� �ِ  אدِ �َ ى &ُ אدَ א <َ &ً �ْ  َ�  َ0�V  َ/ ْ+ ,َ َ"  َ� َُ �ْ &ِ  אمَ Mَ  :ْ &َ وَ 

�َ אEَ َ� U Oْ א &َ &َ  َכ �َ  �َ =َ Xَ  �ْ ;َ  אءِ +َ א�,�  ْ̂ َ> fَ  ْ�א َ# َ+ Kُ  َو َ& ْ: 
ُ  هُ אدَ زَ  אدَ زَ  ُ  C Dٍ  َ! َ+ Kََ رَ  ْ� �ِ وَ . C �Kَ وَ  �l �َ  א�� א !ً �ْ <ُ  א��
א �ْ &ُ �ْ Lُ 0َ  نْ %َ  Vُ #َ &َ  :ْ &َ  �َ &َ %َ وَ  C Dََ رَ  אمَ Lَ �َ  "ِ �َ 8ْ =ِ � א�,� �ِ 
 َ� َB َ� ِ $ِ  ْت	8ْ =ِ א�,�  7ُ  َ� َ"  Oِ �� َ"  َ% �ْ ُ	 ِ�  ِ/a ُ�  َمَ �ْ 0َ  َכ �ِ ذ 
 Vُ #َ &َ  :ْ &َ وَ  حٌ �ْ <َ  אمَ Lَ �َ  ْي دِ �ْ U ُB א�ْ .َ �َ  J َmَ ]ْ %َ  אءَ رَ �ْ א�ُ �َ 
 אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مِ �ْ 0َ  ْ� �ِ وَ .  C �Kَ وَ  �l �َ  א ِ��ِ �ً כْ �ُ  oُ !ْ �َ א�ْ وَ 
 َ% ْ� َ. -َ  ُ  אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مِ �ْ 0َ  ْ� �ِ وَ . Kَ 8ْ א[ِ �َ J ْA َ�  ِ� َJ ِ� �ْ  ِ� Oَْ א�ْ  א��
ُ  אَب 5َ   Vِ 8ْ �ِ وَ  U ِ� ْ0 َ� ِ"  ُ0 ْ� >ُ bَ &َ .َ �َ وَ  مَ a Uدَ .َ �َ  C �Kَ وَ  �l �َ  א��
�ِ 5َ  7َ �ِ ( 7ُ 8ْ א]ِ �َ $ْ �ِ  �َ �ِ وُ  
 )&��Sع(. )Tٍ אOَ رَ دِ  7

 

“Rajab adalah bulan yang agung Allah q melipat 

gandakan di dalam bulan tersebut kebaikan-kebaikan. 

Barangsiapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, 

maka seolah-olah ia berpuasa satu tahun. Barangsiapa 

yang berpuasa di dalamnya tujuh hari, (maka) ditutup 
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baginya tujuh pintu Neraka Jahannam. Barangsiapa yang 

berpuasa di dalamnya delapan hari, maka dibukakan 

baginya delapan pintu Surga. Barangsiapa yang berpuasa 

di dalamnya sepuluh hari, (maka) tidaklah ia meminta 

kepada Allah q sesuatu kecuali (Allah q) akan 

mengabulkan (permintaan)nya. Barangsiapa yang 

berpuasa di dalamnya lima belas hari, (maka) 

terdengarlah seruan dari langit, “Sungguh telah diampuni 

(dosa-dosamu) yang telah lalu.” Maka mulailah 

mengamalkannya. Dan barangsiapa yang menambah 

(puasa pada bulan tersebut), maka Allah r akan 

menambah (pahala baginya). Pada bulan Rajab Allah q 

membawa Nabi Nuh j dengan kapal, Nabi Nuh j 

(pada waktu itu) berpuasa Rajab dan memerintakan 

kepada orang-orang yang bersamanya untuk berpuasa 

(Rajab). Maka berlayarlah kapal tersebut selama enam 

bulan. Dan berakhir pada hari Asyura’, Allah q 

menurunkan mereka di suatu bukit. Maka berpuasalah 

Nabi Nuh j berserta dengan orang-orang yang 

bersamanya, sebagai bentuk syukur kepada Allah r. 

Pada hari Asyura’ Allah q membelah lautan untuk Bani 

Isra’il. Pada hari Asyura’ (pula) Allah q menerima 

taubatnya Nabi Adam j, Nabi Yunus j, dan pada 

hari tersebut Nabi Ibrahim j dikaruniai seorang anak, 

sebagai akhir dari ujian-ujian (bagi mereka).”
17

 

 

 

 

                                                 
17

 Palsu, As-Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 10 : 5413. 
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Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengerjakan 

puasa bulan Rajab secara khusus atau mengkhususkan 

puasa pada hari-hari pertama bulan Rajab. Berkata 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Adapun mengkhususkan puasa di bulan Rajab, seluruh 

haditsnya adalah lemah dan palsu. Ahli Ilmu tidak 

menjadikannya sebagai sandaran sedikit pun.”
18

 

 

Bahkan dahulu ’Umar bin Khaththab y pernah 

melarang seorang melakukan puasa Rajab, dan 

memaksanya untuk membatalkan puasanya tersebut. 

Diriwayatkan dari Khursyah bin Al-Hur y, ia berkata; 

 

�� !َ  C Dٍَ � رَ �ِ  אِس א���  fَ כْ %َ  ُب �ِ Tُ  ُ� ُ+ َ�  َ0 Eْ 0ْ %َ رَ U 
 َ0 Eَ ُ# ْ� َ[ ِ� א�ْ א � َB َ= َْ َ�  �َ א ]ُ +َ <� _ِ א �َ �ْ .ُ כُ  لُ �ْ 9ُ 0َ وَ  אن	אنَ כَ  �ٌ  
 0ُ َ# ِّ4 ُ+ ُV  َ% ْ[ Kُ  ْ�א َB ِ[�8 .ِ א ِ". 

 

”Aku pernah melihat ’Umar y memukul telapak tangan 

orang-orang yang berpuasa Rajab hingga mereka 

meletakkan tangan-tangan mereka di piring. ’Umar y 

berkata, ”Makanlah!” Karena sesungguhnya ini adalah 

bulan yang dahulu pernah diagung-agungkan oleh kaum 

jahiliyah.”
19

 

 

***** 

                                                 
18

 Majmu’ Fatawa 25/290. 
19

 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya 3/102. 
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SYA’BAN 
 

 

Amalan Utama di Bulan Sya’ban 

 

Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya’ban 

untuk mengikuti Rasulullah a. Diriwayatkan dari 

’Aisyah i, ia berkata; 

 

ِ Mَ ُل אَر�Oُْ  אنَ כَ  �� �. ُ ُم َ!��Oَ �. َ7  ْ�Lُ0َ U وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 ْ�9ُ>َ ُ�cِ=ْ0ُ Zَ �9ُْ  ،َل>َ U��!َ �ُcِ=ْ0َُو Lُ0َ Zَ ْ�ُم، َوَ&א َل

ِ Mَ َرTُ0َْ% َر�Oَُل א �� �. ُ �ْכَ+Oَ �. َ7  Kَ وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��َOِْא

 �Z�ِ َرَ&Eَאنَ m;َ �ٍ	ْ�َ 8َאَمMِ،  َو �ْ�ِ Vُ�َ�ْ	ٍ� %َْכrََ�  َ&א َر0َْ%ُ

 َ�ْ#Jَאنَ  ِ&8َMِ Vُ�ْאً&א ِ�ْ� 
 

“Rasulullah a biasa puasa sehingga kami menyangka 

beliau tidak akan berbuka, dan beliau berbuka sehingga 

kami menyangka beliau tidak akan puasa. Aku tidak 

pernah melihat Rasulullah a menyempurnakan puasa 

sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadhan. Dan aku 

tidak pernah melihat beliau puasa dalam suatu bulan 

lebih banyak daripada di bulan Sya’ban.”
20

 

 

                                                 
20

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1868, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1156. 
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Hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya’ban 

adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari 

Usamah bin Zaid p, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �َ ْ# َJ ُرَ  :َ 8ْ $َ  אن َC Dٍ  َرَ و َ& Eَ َ0َ  אن ْs ُ= Kُ  ���אُس א  َ� ْ� ُV  ُ5 ْ� َ� ُ? 
 ِ� ْ8 ِV  َ% ْ� َ+ ُא�ْ  אل ِ# َJ ِאد  َ� َ^ �! Dُ  َ% ْن  Zَ 0ُ  ْ� َ� َ?  َ� َ+ ِ. �ْ  ِ� �Z َא <َ %َ  و

 Mَ ِ]7ٌ א  

 

”Sya’ban (adalah bulan) antara Rajab dan Ramadhan, 

(yang) banyak manusia lalai darinya. Diangkat amalan 

para hamba (pada bulan tersebut), maka aku ingin ketika 

amalku diangkat aku sedang berpuasa.”
21

 

 

 

Amalan yang Tidak Disunnahkan 

 

Tidak disyari’atkan untuk melakukan shalat dan 

puasa Nishfu Sya’ban (pertengahan Sya’ban). Karena 

hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah 

hadits lemah. Hadits tersebut adalah; 

 

 א	َ .َ 8ْ א �َ �ْ &ُ �ْ 9ُ �َ  אنَ Lْ fِ  ِ& ْ:  �َ ْ# َJ א��ِّ  "ُ .َ Tْ  َ� ْ8 א<َ א כَ ذَ �ِ 

 א]َ אرَ 	َ א <َ �ْ &ُ �ْ Mُ وَ 

                                                 
21

 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 4 : 1898. 
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“Apabila tiba malam Nishfu Sya’ban, maka hidupkan 

malamnya (dengan shalat malam) dan berpuaslah pada 

siang harinya.”
22

 

 

Hadits ini Dha’if sekali dan dikatakan oleh Syaikh Al-

Albani 5 bahwa sanadnya palsu.
23

 

 

Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan 5; 

“Tidak ada hadits shahih dari Nabi a tentang anjuran 

shalat pada malam pertengahan bulan Sya’ban secara 

khusus dan puasa pada siang harinya secara khusus pula. 

Tidak ada satu pun hadits shahih dari Nabi a tentang hal 

itu yang dapat dijadikan acuan.”
24

 

 

 

Dilarang Puasa Pada Hari yang Diragukan 

 

Hari yang diragukan adalah pada tanggal tiga puluh 

Sya’ban. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ْ�&ُ ��9َ5َ Zَ ِ:8ْ&َ�ْ0َ Zَْ�ِم 0َْ�ٍم َوLَ$ِ אَنEَ&َא َر،  KٌCَُر �Z�ِ
 ْ�Lُ0َ אَכאَن&ً�ْMَ ُم،  ُV+ْLُ8َ.ْ�َ 

 

                                                 
22

 HR. Ibnu Majah : 1388. 
23

 Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 5 : 2132. 
24

 Shiyamut Tathawwu’, Usamah ‘Abdul ‘Aziz. 
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“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa 

sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa 

puasa, maka bolehlah ia berpuasa.”
25

  

 

Dari ’Ammar bin Yasir p, ia berkata; 

 

 Mَ :ْ&َ َאم  َ[ َF ْ�9َ َم �َ �ْ 8َ א א ْ�  َ� Lَ َ% U َ$ ْ�9َ א א Oِ7ِ א  Mَ �. ُ  U א��
 َ� َ. ْ8 ِV  َو Oَ �. َ7. 

 

”Baragsiapa berpuasa pada hari (yang diragukan) ini, 

maka ia telah durhaka terhadap Abul Qasim a.”
26

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1815 dan Muslim Juz 2 : 

1082, lafazh ini miliknya. 
26

 HR. Abu Dawud : 2334 dan Ibnu Majah : 1645, lafazh ini milik 

keduanya. 



22 

RAMADHAN 
 

 

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-

nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan 

tersebut merupakan bulan kebaikan dan keberkahan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ; ْ�  َC َرَ  7ْ כُ אء َ& Eَ ُאن  �َ ْ	 ٌ�  ُ& َJ َאِ  כٌ אر ْ� َ�ُ  َض �َ   7ْ כُ 8ْ .َ �َ  א��
 Mِ َ8 َ&א ُV  ُ5 ْ= َ� ُu  ِ� ْ8 ِV  َ% ْ$ َ� א�ْ  אُب َB �� ِ"  َ0ُ و ْs َ. -ُ  ِ� ْ8 ِV  َ% ْ$ َ� אُب 

 sَ 5ُ وَ  B ِA ْ8 ِ7َ א�ْ K  ِ� ْ8 ِV  ���8َ א ِi8ْ א ُ: 

 

“Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Bulan 

yang penuh keberkahan. Allah Ι mewajibkan atas kalian 

berpuasa di bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu 

Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, dan setan-

setan dibelenggu.”
27

 

 

Amalan Utama di Bulan Ramadhan 

 

Ada beberapa amalan utama yang dapat dilakukan 

dalam mengisi bulan Ramadhan, antara lain : 

 

 

                                                 
27

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 55. 
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1. Berpuasa Ramadhan 

Ketika melakukan puasa Ramadhan hendaknya 

dengan menjaga kualitas puasa Ramadhan tersebut, yaitu 

dengan menahan diri dari segala hal yang bertentangan 

dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, perkataan keji, 

berdusta, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

wْ�ُ�ْ0َ َوDْvَLْ0َ َZ، ِ�ذאَ َכאَن 0َْ�ُم Mَْ�ِم %ََ!ِ�ُכ7ْ 6�ََ 
 ِ�ّ<ِْ� אْ&Mَ hٌ�ُאِ[Oَ : ٌ7א$�Vُ %ََ!ٌ� %َْو َ;אKْ9ُ8َ.ْ�َ ،Vُ.َ5َ  َ�ِ_نْ 

 

“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka 

janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula 

bertengkar. Jika ada orang yang menghina atau 

memukulnya hendaklah ia mengatakan, “Aku orang yang 

sedang berpuasa.”
28

 

 

Puasa Ramadhan yang berkualitas dapat menjadi 

sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah q. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َم ِ&ْ: َ&ْ: Mَאَم َرَ&Eَאَن 0�ِْ  َ+אً<א َوאْ!ِ�َ,אً$א Vُ�َ �َ=ِXُ َ&א ��9َ5َ
 ِVJِ>َْذ 

                                                 
28

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1151. 
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“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan landasan 

iman dan berharap pahala dari Allah q, maka akan 

diampuni dosanya yang telah lalu.”
29

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 bَ8ْ.َ�َ ،Kَ	ْBَ�َْوא ،V$ِ Kَ+َ#َ�ْْوِر َوא 
l�7ْ 0ََ�ْع َ;ْ�َل א�َ :ْ&َ
 ُV$ََوَ�َ�א Vُ&َא#َiَ َْن 0ََ�َع% �ْ�ِ "ٌCَא!َ ِ ��ِ 

 

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan 

mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka Allah q 

tidak memerlukan orang tersebut meninggalkan makanan 

dan minuman (dalam puasa)nya.”
30

 

 

2. Melaksanakan Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih dapat menghapuskan dosa-dosa 

yang telah lalu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

َم ِ&ْ: َ&ْ: َ;אَم َرَ&Eَאَن 0�ِْ  َ+אً<א َوאْ!ِ�َ,אً$א Vُ�َ �َ=ِXُ َ&א ��9َ5َ
 ِVJِ>َْذ 

                                                 
29

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 38 dan Muslim Juz 1 : 760, 

lafazh ini miliknya. 
30

 HR. Bukhari Juz 2 : 1804, Tirmidzi Juz 3 : 707, dan Abu Dawud : 

2362, lafazh ini milik keduanya. 
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”Barangsiapa melaksanakan Shalat (Tarawih) di bulan 

Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari 

Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”
31

   

 

Hendaknya seorang yang melaksanakan Shalat 

Tarawih bersama imam mengikuti shalat tersebut hingga 

selesai, agar ia mendapatkan pahala shalat semalam 

penuh. Karena Nabi a bersabda; 

 

َ&אِم َ!��Lَ�ْ0َ Uِ�َف ُכِ�Vُ�َ Dَ ِ;8َאُم  ِdْאَم َ&َ? א;َ :ْ&َ Vُ�>�ِ
 ٍ".َ8ْ�َ.  

 

“Sesungguhnya barangsiapa Shalat (Tarawih) bersama 

imamnya hingga selesai, (maka) ia akan mendapatkan 

pahala shalat semalam penuh.”
32

 

 

3. Membaca Al-Qur’an 

Seorang pembaca Al-Qur’an akan mendapatkan 

pahala yang besar dan berlipat ganda. Karena setiap satu 

huruf Al-Qur’an bernilai satu kebaikan, dan satu 

kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Hal 

ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari 

‘Abdullah bin Mas’ud y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

                                                 
31

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759. 
32

 HR. Tirmidzi  Juz 3 : 806 lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1375, 

Nasa’i : 1605, dan Ibnu Majah : 1327. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 447. 
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 "ُ �َ َ, Aَ א�ْ وَ  "ٌ �َ َ, !َ  V  ِ$ ِVُ .َ �َ  א��ِ  אِب �َ כِ  :ْ א &ِ �ً �ْ !َ  %َ �َ ;َ  :ْ &َ 
 ِ$ َ# ْ� ِ�  َ% ْ& َr ِ�א َ	 Zَ כِ �َ وَ  ٌف �ْ %�7 !َ  لُ �ْ ;ُ  %َ א ْ:  َ% ِ� fٌ  َ! ْ� ٌف 
  .ٌف �ْ !َ  7ٌ 8ْ &ِ وَ  ٌف �ْ !َ  مٌ Zَ وَ 

 

“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, 

maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat 

gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak 

mengatakan Alif, Lam, Mim adalah satu huruf, akan 

tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu 

huruf.”
33

 

 

Para salaf dahulu menyibukkan diri di bulan 

Ramadhan dengan membaca Al-Qur’an. Sungguh telah 

di dengar suara dengungan (seperti dengungan lebah) 

dari rumah-rumah mereka, karena bacaan Al-Qur’an 

mereka. Di antara mereka adalah : 

 

� Imam Ats-Tsauri 5 setiap bulan Ramadhan datang, 

ia memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur’an. 

� Imam Malik 5 setiap datang bulan Ramadhan, 

beliau meninggalkan majelis ilmunya dan 

memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur’an dari 

Mushaf. 

� Imam An-Nawawi 5 mengatakan; 

                                                 
33

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2910. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6469. 
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“Ada pula di antara salaf yang mengkhatamkan Al-

Qur’an dalam tiga malam, dan bahkan ada yang 

mengkhatamkannya dalam sehari-semalam.”
34

 

 

� Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa ‘Utsman 

bin ‘Affan y biasa mengkhatamkannya dalam 

semalam. Sehingga beliau mengatakan; 

 

  א��ِ َ�ْ� iََ	َ�ْت ُ;ُ.ْ�$َُ�א َ&א Tْ#َJِ�َ ِ&ْ: َכ6َِم 

 

“Sekiranya hati kita bersih, maka tidak akan pernah 

puas membaca Kalamullah (Al-Qur’an).”
35

 

 

� Az-Zuhri 5 ketika ditanya tentang amalan di bulan 

Ramadhan. Maka beliau menjawab; 

 

 .ُة ْא�a�ْ9ُِن، َوiْ�َِ#אُم א��c#אَمِ ِ�<�َ+א ُ]َ� 65َِوَ 

“(Amalan di bulan Ramadhan) hanyalah membaca 

Al-Qur’an dan memberi makan (untuk berbuka).”
36

 

 

� Ibnul Qayyim 5 menyebutkan bahwa sebab 

pertama dari sepuluh sebab yang dapat mendatangkan 

kecintaan Allah q kepada seorang hamba adalah 

membaca Al-Qur’an dengan tadabbur dan dengan 

memahami makna-maknanya. 

                                                 
34

 Al-Adzkar, An-Nawawi. 
35

 Ighatsatul Lahfan min Masyayidisy Syayathin, 1/64. 
36

 Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz Al-

Hushain. 
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4. Bersedekah 

Di antara bentuk sedekah yang utama di bulan 

Ramadhan adalah dengan memberi makanan untuk 

berbuka kepada orang yang berpuasa. Karena seorang 

yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang 

yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti 

orang yang berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Zaid bin Khalid Al-Juhani y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

 َ& ْ:  َ� َc َ�  Mَ ِ]אنَ א כَ +ً א  َ� ُV  ِ& ْr Kُ  َ% ْC ِ� ِه  َX ْ8 ُ�  َ% �> ُV  Zَ َ0  ْ� ُ9 yُ 
 ِ& ْ:  َ% ْC ِ�  �L�8ْ َ�  7ِ א[ِ א ًNא 

 

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) berbuka 

kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan 

seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi 

pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun.”
37

 

 

5. Meningkatkan ibadah sunnah 

Di antara ibadah sunnah yang hendaknya 

ditingkatkan di bulan Ramadhan –baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas- adalah shalat sunnah rawatib muakkad 

yang berjumlah dua belas raka’at. Karena seorang yang 

menjaga shalat sunnah rawatib yang muakkad ini, maka 

akan dibangunkan baginya rumah di Surga. Sebagaimana 

                                                 
37

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 807, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1746. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 6415. 
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diriwayatkan dari Ummu Habibah i -istri Nabi a- ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ِ ُכ�K 0َْ�ٍم ِ�ْ�َ�ْ� َ�ْ�َ�َة  ��ِ �ِ.ّLَُ0 7ٍ.ِ,ْ&ُ �ٍJْ�َ :ْ&ِ א&َ
 "ِ��Bَ�ْא ِ�� א�ً8ْ$َ Vُ�َ ُ ً�א U�َ$َ �Z�ِ "ٍEَ0�ِ�َ �َ8ْXَ א�� 
�cَ5َ "ً#ََرْכ

 ِ"��Bَ�ْא ��ِ Tٌ8ْ$َ Vُ�َ �َ�ُِ$ �Z�ِ َْو% 

 

”Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat 

karena Allah q setiap hari dua belas raka’at shalat 

sunnah di luar shalat fardhu, melainkan Allah q akan 

membangun sebuah rumah baginya di Surga atau 

melainkan akan dibangunkan baginya sebuah rumah di 

Surga.”
38

 

 

6. Melakukan i’tikaf 

I’tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat 

untuk beribadah kepada Allah q. Dan di antara bentuk 

ibadah Rasulullah a pada sepuluh terakhir Ramadhan 

adalah melakukan i’tikaf. Diriwayatkan dari ’Aisyah i, 

ia berkata; 

 

                                                 
38

 HR. Muslim Juz 1 : 728. 
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ُ .� J ��  Mَِ א���  ن� %َ  َכאَن #ْ0ََ�ِכfُ אْ�َ#ْ�َ�  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 fََכ�ُ ��7ُ אْ�َ אْ)ََوאِ/َ� ِ&ْ: َرَ&Eَאَن َ!��U 5ََ���אُه א��

 %َْزَوאVُCُ ِ&ْ: َ$ْ#ِ�هِ 

”Bahwa Nabi a beri’tikaf sepuluh terakhir bulan 

Ramadhan, sampai Allah q mewafatkannya, kemudian 

isteri-isteri beliau beri’tikaf sesudah beliau.”
39

 

 

7. Menghidupkan malam sepuluh hari terakhir 

Termasuk sunnah Rasulullah a adalah lebih 

meningkatkan ibadah ketika memasuki sepuluh hari 

terakhir pada bulan Ramadhan agar mendapatkan lailatul 

qadar. Diriwayatkan dari ‘Aisyah i, ia berkata; 

 

ُ َ�َ.Vِ8ْ َوOَ.�7َ ِ�َذא َدَ/Kَ אْ�َ#ْ�ُ�  ِ U�.Mَ א�� َכאَن َرOُْ�ُل א��
َ��� ِ&lَNَْرُه، َو%َْ!8َא  -אَْ�َ#ْ�ُ� אْ)َِ/8ُْ� ِ&ْ: َرَ&Eَאنَ : %َْي -

 ُV.َ[َْ% {َ9َ0َْ%َو ،Vُ.َ8ْ�َ. 

“Rasulullah a jika memasuki sepuluh hari –yakni 

sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan– beliau 

mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan 

malamnya, dan membangunkan keluarganya.”
40

 

                                                 
39

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1172. 
40

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1920, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1174. 
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Pada sepuluh hari terahir di bulan Ramadhan 

terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, 

yaitu lailatul qadar, yang lebih baik daripada seribu 

bulan. Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 ِ� ْ8 ِV  َ� ْ8 َ. ٌ"  َ/ ْ8 ٌ�  ِ& ْ:  َ% ْ� fِ  �َ ْ	 ٍ�  َ& ْ:  ُ! ِ� َ9َ א �َ ]َ �َ 8ْ /َ  م ْ� 
 .مَ �ِ !ُ 

“Di dalam (bulan Ramadhan) terdapat satu malam yang 

lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa diharamkan 

kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan.”
41

 

 

Di antara amalan yang dapat dilakukan pada 

malam-malam sepuluh hari terakhir Ramadhan adalah 

dengan memperbanyak membaca “Allohumma innaka 

‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni.” Sebagaimana 

diriwayatkan dari Aisyah i, ia berkata; 

 ؟�ْ �ُ دْ א %َ ، &َ رِ �ْ 9َ א�ْ  "َ .َ Tُ  َ� ْ8 9ْ א�َ وَ  نْ �ِ  Tَ 0ْ %َ رَ %َ  א��ِ  َل �ْ Oُ א رَ 0َ 

”Wahai Rasulullah, jika aku menemui lailatul qadar, apa 

yang (hendaknya) aku ucapkan?” Nabi a menjawab, 

”Ucapkanlah; 

ْ� �.�ُ	�7 ِ�<�َכ �َ אَ  ِ�ّ�َ fُ�ْאْ�َ#ْ=َ� َ�א 
DAِ5ُ |�=ُ 

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau 

mencintai maaf, maka maafkanlah aku.”
42

 

                                                 
41

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 55. 
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8. Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Zakat Fitrah berfungsi untuk menyucikan orang 

yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor 

serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

 ْ�Oَُ�َ�َض َر ِ ُ َ�َ.Vِ8ْ َوOَ.�7َ ُل א�� َزَכאَة אْ�ِ=U�.Mَ  �ِcْ א��
אِ[7ِ ِ&:َ  �L.�ِ َ�ًة	ُْi  ْ8אِכ,َ+َ.ْ�ِ "ً+َ#ُْiَو wِ�َ ِ: א�.�sِْ� َوא���

 ْ�Jُ9ْ&َ ٌَ� َزَכאة	6َِة َ�ِ �L�א KَJْ;َ אَ]א אَ]א َ&ْ: %َد� َ�ٌ" َوَ&ْ: %َد�
 Mَ �َ	ِ�َ 6َِة �L�אِت  َ�َ;ٌ" ِ&:َ َ$ْ#َ� א;َ�َ �L�א 

 

”Rasulullah a mewajibkan Zakat Fitrah untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia 

dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang 

miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum Shalat 

(‘Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan 

barangsiapa membayarkannya setelah Shalat (‘Idul Fitri), 

maka itu adalah sedekah biasa.”
43

 

 

***** 

                                                                                              
42

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3513 dan Ibnu Majah : 3850, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 4423  
43

 HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 3570. 
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SYAWWAL 
 

 

Amalan Utama di Bulan Syawwal 

 

Ada beberapa amalan utama yang dapat dilakukan 

ketika memasuki bulan Syawwal, antara lain : 

 

1. Shalat ‘Ied 

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah i, ia berkata; 

 

ُ .� Mَ  א��ِ  لُ �ْ Oُ א رَ <َ �ْ &ِ %ُ   :� 	ُ v ِ� َCْ <ُ  نْ %َ  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 אَت وَ ذَ وَ  َ{ A �8ُ א�ْ وَ  َ- אU َ# َ� ِ5 א�ْ Sْ َA אْ)َ وَ  �ِ cْ =ِ � א�ْ �ِ 
�َ #ْ A �8 }ُ  َ� َ8ُ א א�ْ &� ^َ �َ  رِ وْ �ُ vُ א�ْ  ِl ْ� َ:  �L�ْ 0َ وَ  ةَ 6َ א�َ 	نَ �ْ  
 :َ 8ْ +ِ .ِ ْ, +ُ א�ْ  ةَ �َ �ْ دَ وَ  �َ v ْ8َ א�ْ 

 

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a ketika (Shalat 

‘Idul) Fitri dan (Shalat ‘Idul) Adh-ha agar mengajak 

keluar para gadis, para wanita yang sedang haidh, dan 

para wanita yang berhalangan hadir. Adapun para wanita 

yang sedang haidh mereka menjauh (dari tempat) shalat, 

(namun) mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan doa 

kaum muslimin.”
44

  

 

                                                 
44

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, 

lafazh ini miliknya. 
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Hal-hal yang disunnahkan pada waktu ‘Ied, adalah : 

 

a. Mandi 

‘Ali bin Abi Thalib y pernah ditanya tentang 

mandi besar, lalu ia menjawab; 

 

 .ْ�ِ=�cِْ 0َْ�َم א وَ  �ِ Aْ �� �0َْ�َم א  "َ �َ �َ #َ א�ْ  0َْ�مَ  وَ  "ِ #َ +ُ א�Bُ  0َْ�مَ 

 

“Ketika Hari Jum’at, Hari Arafah, Hari ‘Idul Adh-ha, dan 

Hari ‘Idul Fitri.”
45

  

 

Diriwayatkan dari (Imam para tabi’in) Sa’id bin 

Musayyab 5, ia berkata; 

“Amalan Sunnah pada hari ‘Idul Fitri ada tiga, yaitu; 

berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan 

sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat.” 

 

b. Mengenakan pakaian terbaik 

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik 

ketika keluar untuk melakukan Shalat ’Ied, namun bagi 

kaum wanita tidak boleh bersolek dengan perhiasan yang 

mencolok dan tidak boleh memakai wewangian. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

 אءُ �َ +ْ !َ  ةُ دَ �ْ $ُ  �ِ 8ْ #ِ א�ْ  مَ �ْ J bُ  َ0َ .ْ 0َ  אنَ כَ 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari ‘Ied 

mengenakan burdah merah (bermotif).”
46

  

                                                 
45

 HR. Asy-Syafi’i : 114. 
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Berkata Ibnul Qayyim  5; 

”Nabi a memakai pakaiannya yang paling bagus untuk 

keluar (melaksanakan shalat) pada hari ‘Idul Fitri dan 

‘Idul Adh-ha. Beliau memiliki perhiasan yang biasa 

dipakai pada dua Hari Raya itu dan pada Hari Jum'at. 

Sekali waktu beliau memakai dua burdah (kain bergaris 

yang diselimutkan pada badan) yang berwarna hijau, dan 

terkadang mengenakan burdah berwarna merah, namun 

bukan merah murni sebagaimana yang disangka sebagian 

manusia, karena jika demikian bukan disebut burdah. 

Tetapi yang beliau gunakan adalah kain yang ada garis-

garis merah seperti kain bergaris dari Yaman.”
47

 

 

c. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat ‘Ied 

Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

ِ َכאَن َر�Oُُل א �� Mَ �. ُ sْ0َ Zَُ�ْو 0َْ�َم  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
ُْ̂כKَ 5ََ+َ�אٍت א 0َ U��!َ �ِcْ=ِ�ْ 

 

“Tidaklah Rasulullah a tidak keluar di pagi hari ‘Idul 

Fitri, melainkan makan beberapa buah kurma (terlebih 

dahulu).”
48

  

 

 

 

                                                                                              
46

 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1279. 
47

 Zadul Ma’ad, 1/441. 
48

 HR. Bukhari Juz 1 : 910. 
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Berkata Imam Al-Muhallab 5; 

“Hikmah makan sebelum Shalat (‘Idul Fitri) adalah agar 

orang tidak menyangka masih diharuskan puasa hingga 

dilaksankan Shalat ‘Ied, seolah-olah beliau ingin 

menutup jalan menuju kesana.” 

 

d. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat dengan 

berjalan kaki 

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Umar p, ia 

berkata;  

 

ُ .� Mَ  א��ِ  لُ �ْ Oُ رَ  אنَ כَ  U �َ �ِ  جُ �ُ Oَ �. َ7  َ0 ْv وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 .א8ً אِ� &َ  ?ُ Cِ �ْ 0َ א، وَ 8ً אِ� &َ  �ِ 8ْ #ِ א�ْ 

 

“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) ‘Ied berjalan kaki 

dan pulang juga berjalan kaki.”
49

 

 

Dan perkataan ’Ali bin Abi Thalib y; 

 

��ِ" %َْن �vْ0َُ ِ&َ: א 
 .ِ� َ&א8ً�ِאْ�ِ#8ْ َج ِ�َ�U א�,

 

“Termasuk Sunnah (Rasulullah a) adalah keluar menuju 

(Shalat) ‘Ied dengan berjalan kaki.”
50

  

 

                                                 
49

 HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5. 
50

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5. 
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e. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan 

pulang) 

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

ُ َ�َ.Vِ8ْ َوOَ.�7َ ِ�َذא َכאَن 0َْ�ُم אْ�8ْ#ِِ�  �
 Jِ א��� َכאَن  U�.Mَ א��
 -َ0ْ�ِ�c�א fَ�َא/َ 

 

“Ketika Hari ‘Ied Rasulullah a mengambil jalan yang 

berbeda.”
51

  

 

f. Bertakbir 

Membaca takbir secara jahr disunnahkan pada dua 

Hari Raya bagi seluruh umat Islam, baik ketika; di 

rumah, di pasar, di jalan, di masjid, dan sebagainya. 

Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan 

suara keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan 

mahram. Allah q berfirman; 

 

َ َ�َ.U َ&א َ]َ�אُכ7ْ  ُ�وא א�� ِJَّכ�َة َوِ�ُ َوَ�َ#.�ُכ7ْ  َوِ�ُ�ْכِ+ُ.�א אْ�ِ#��
 .نَ 5َْ�ُכُ�وْ 

“Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan (bulan 

Ramadhan) dan hendaklah kalian mengagungkan Allah 

q atas petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada kalian, 

agar kalian bersyukur.”
52

  

                                                 
51

 HR. Bukhari Juz 1 : 943. 
52

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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2. Puasa enam hari bulan Syawwal 

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Lِאٍل َכאَن َכ ��א ِ&ْ: َ���Oِ Vُ#َJَ5َْ% �7ُ� אَنEَ&َאَم َرMَ :ْ&َ 8َאِم
 ِ�[ْ   .א���

 

“Barangsiapa yang berpuasa bulan Ramadhan kemudian 

diikuti dengan (berpuasa) enam hari di bulan Syawwal, 

maka seperti puasa satu tahun.”
53

 

  

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Para ulama’ mengatakan bahwa itu sebanding dengan 

puasa setahun, karena satu kebaikan balasannya sepuluh 

kali lipat. Dan puasa sebulan Ramadhan sama dengan 

puasa sepuluh bulan. Sedangkan puasa enam hari (di 

bulan Syawwal) sama dengan puasa dua bulan.”
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 HR. Muslim Juz 2 : 1164, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 

759, Abu Dawud : 2433, dan Ibnu Majah : 1716. 
54

 Syarah Muslim, 3/328. 
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Faidah 

 

• Seorang yang mempunyai hutang puasa Ramadhan 

lalu berpuasa enam hari di bulan Syawwal sebelum 

membayar hutang puasanya, maka ia tidak 

mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan 

dalam hadits. Seharusnya ia menyempurnakan 

puasa Ramadhan terlebih dahulu, lalu disambung 

dengan enam hari Syawwal agar mendapatkan 

pahala puasa satu tahun. Ini adalah pendapat yang 

dipilih oleh Syaikh ’Abdul ’Aziz bin ’Abdullah bin 

Baz 5 dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

• Puasa enam hari dibulan Syawwal tidak harus 

dilakukan secara berurutan, namun yang lebih 

utama adalah melakukan secara berurutan setelah 

‘Idul Fitri. Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Yang utama berpuasa enam hari berturut-turut 

langsung setelah ‘Idul Fitri. Namun jika seorang 

berpuasa Syawwal dengan tidak berturut-turut atau 

berpuasa di akhir-akhir bulan, (maka) ia masih 

mendapatkan keutamaan puasa Syawwal, 

berdasarkan konteks hadits.”
55

 

 

 

 

***** 

 

                                                 
55

 Syarah Muslim, 8/238. 
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DZULHIJJAH 
 

 

Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang 

dimuliakan oleh Allah q. Empat bulan haram yang 

dimaksud adalah; Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, 

dan Rajab. Sehingga bulan Dzulhijjah merupakan bulan 

yang mulia, terutama pada sepuluh hari pertamanya. 

Diriwayatkan pula dari Ibnu ’Abbas p, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

 هِ K  ِ� �ْ  َ[ ِFِ +َ #َ א�ْ  :َ &ِ  Eَ Kُ �ْ %َ  �ِ �ْ #َ א�ْ  אمِ Kُ  ِ� �ْ  َ% �0 +َ #َ א א�ْ &َ 
 جَ �َ /َ  C Kٌُ  رَ �Z �ِ  אدُ 	َ Bِ  א�ْ Zَ وَ  אَل ;َ  אدُ 	َ Bِ  א�ْ Zَ א وَ �ْ א�ُ ;َ 
 0ُ َv ِiא ُ�  ِ$ َ� ْ= ,ِ ِV  َא�ِ &َ و ِV  َ� َ. ْ7  َ0 ْ� ِC ْ?  ِ$ َ� �ْ ٍء 

 

”Tidak ada amalan yang dilakukan pada sepuluh hari 

yang lebih utama daripada yang dilakukan pada hari-

hari (bulan Dzulhijjah) ini.” Para sahabat bertanya, 

”Tidak pula jihad?” Beliau menjawab, ”Tidak pula jihad, 

kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan 

hartanya lalu ia tidak kembali dengan membawa 

apapun.”
56

 

 

 

 

 

                                                 
56

 HR. Bukhari Juz 1 : 926. 
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Amalan Utama di Bulan Dzulhijjah 

Di antara amalan yang utama dalam bulan 

Dzulhijjah adalah : 

 

1. Berpuasa 

Disunnahkan melakukan puasa sembilan hari pada 

awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Hafshah i, ia berkata; 

 

ُ .� J ��  Mَِ א���  ن� %َ   مَ �ْ 0َ  مُ �ْ Lُ 0َ  אنَ כَ  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 :َ &ِ  אمٍ �0 %َ  "َ �َ 6َ �َ وَ  "ِ A �Bِ ي א�ْ ذِ  :ْ א &ِ #ً ْ, 5ِ وَ  אءَ رَ �ْ אَ� �َ 

 �ِ 	ْ א��� 

 

”Nabi a berpuasa pada hari ’Asyura, sembilan hari 

(pertama) bulan Dzulhijjah, dan tiga hari pada setiap 

bulan.”
57

 

 

Dan yang paling utama adalah melakukan puasa 

Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Berkata Imam An-

Nawawi 5; 

”Tidak dimakruhkan berpuasa pada sembilan hari 

(Dzulhijjah) ini, bahkan sangat disunnahkan, terutama 

hari kesembilannya, yaitu hari Arafah.”
58

 

 

                                                 
57

 HR. Ahmad, Baihaqi Juz 4 : 8176, Nasa’i Juz 4 : 2372, lafazh ini 

miliknya, dan Abu Dawud: 2437. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 2106. 
58

 Syarah Muslim, 3/251. 
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Puasa pada hari tersebut akan menghapus dosa-

dosa setahun lalu dan yang akan datang. Diriwayatkan 

dari Abu Qatadah Al-Anshari y, ia berkata; 

 

ِ Mَ %َن� َر�Oَُل א �� �. ُ Mَ :ْ�َ KَNِOُْ�ِم  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
ُ� א:  َ;אَل . ِم َ�َ�َ�"َ �0َْ  َ�َ" 0َُכّ=ِ  . אْ�َ+א8َSَِ" َوאْ�Jَאِ;8َ"َ �,�

 

“Bahwa Rasulullah a pernah ditanya tentang puasa hari 

Arafah, lalu beliau menjawab; “Ia menghapuskan dosa-

dosa setahun lalu dan yang akan datang.”
59

 

 

2. Melaksanakan Shalat ‘Idul Adh-ha 

Karena Nabi a senantiasa melaksanakan Shalat 

‘Ied dan tidak pernah meninggalkannya sekali pun. 

Bahkan beliau juga memerintahkan manusia untuk keluar 

mengerjakannya, menyuruh wanita-wanita yang 

merdeka, gadis-gadis pingitan, dan wanita haidh untuk 

ikut menghadirinya. Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah 

i, ia berkata; 

 

ُ .� Mَ  א��ِ  لُ �ْ Oُ א رَ <َ �ْ &ِ %ُ   :� 	ُ v ِ� َCْ <ُ  نْ %َ  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 אَت وَ ذَ وَ  َ{ A �8ُ א�ْ وَ  َ- אU َ# َ� ِ5 א�ْ Sْ َA אْ)َ وَ  �ِ cْ =ِ א�ْ � �ِ 

                                                 
59

 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 
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�َ #ْ A �8 }ُ  َ� َ8ُ א א�ْ &� ^َ �َ  رِ وْ �ُ vُ א�ْ  ِl ْ� َ:  �L�ْ 0َ وَ  ةَ 6َ א�َ 	نَ �ْ  
 :َ 8ْ +ِ .ِ ْ, +ُ א�ْ  ةَ �َ �ْ دَ وَ  �َ v ْ8َ א�ْ 

 

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a ketika (‘Idul) 

Fitri dan (‘Idul) Adh-ha agar mengajak keluar para gadis, 

para wanita yang sedang haidh, dan para wanita yang 

berhalangan hadir. Adapun para wanita yang sedang 

haidh mereka menjauh (dari tempat) shalat, (namun) 

mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan doa kaum 

muslimin.”
60

 

 

3. Berqurban 

Hari kurban merupakan hari yang paling agung di 

sisi Allah q. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Abdullah bin Qurtin y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 .�ِّ 9َ א�ْ  مُ �ْ A ِ�  ُ� �7  َ0ْ א���  مُ �ْ 0َ  א��ِ  �َ �ْ �ِ  אمِ �0 אْ)َ  7ُ 4َ �ْ %َ 

 

“Hari yang paling agung di sisi Allah q adalah hari 

kurban kemudian Hari Qarr (tanggal 11 Dzulhijjah).”
61

 

 

Ketika tiba saat hari kurban, maka amalan yang 

paling utama adalah menyembelih hewan qurban. Allah 

q berfirman; 

                                                 
60

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, 

lafazh ini miliknya. 
61

 HR. Abu Dawud : 1765. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1064. 
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 ِKّLَ�َ  ْ�Aَ>َِْכ َوא$ّ�َ�ِ. 

 

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan 

berkurbanlah.”
62

 

 

Rasulullah a semenjak tinggal di Madinah, beliau 

senantiasa berkurban.  Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin 

‘Umar p, ia berkata; 

 


 Jِ א���  אمَ ;َ %َ �  Mَ �. ُ  :َ Oِ ِ� ْ8  �َ �ْ �َ  "ِ �َ 0ْ �ِ +َ א�ْ $ِ  Oَ �. َ7 وَ  U  َ� َ. ْ8 ِV א��
 0ُ Eَ ِّA�. 

 

“Nabi tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau 

selalu berkurban.”
63

 

 

Rasulullah a mengancam bagi orang yang mampu 

namun tidak berqurban, maka orang tersebut tidak 

diperbolehkan mendekati tempat shalat Rasululah a. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِّuEَُ0 7ْ�ََو "ٌ#َOَ Vُ�َ א ،َ&ْ: َכאَن>َ �6Lَ&ُ �:$َ�َ9ْ0َ 6َ�َ. 

 

                                                 
62

 QS. Al-Kautsar : 2. 
63

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1507 dan Ahmad. 
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“Barangsiapa memiliki kemampuan (harta) dan tidak 

berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat 

kami.”
64

 

 

Bagi seorang yang akan berqurban jika telah masuk 

tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong 

rambut dan kukunya. Hal ini berdasarkan hadits dari 

Ummu Salamah i, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 Eَ ِّA �َ  َ� 6َ َ0  َ+ �b 0ُ  نْ %َ  7ْ כُ �ُ !َ %َ  אدَ رَ %َ وَ  �ُ �ْ #َ א�ْ  Tِ .َ /َ א دَ ذَ �ِ 
 .אNً 8ْ َ�  هِ �ِ �َ $َ وَ  هِ �ِ #َ َ�  :ْ &ِ 

”Jika telah masuk sepuluh hari (pertama bulan 

Dzulhijjah) dan salah seorang di antara kalian hendak 

menyembelih hewan qurban, maka hendaklah ia tidak 

memotong rambut dan kulitnya sedikit pun.”
65

 

 

Dalam lafadz lain : 

 َ� 6َ َ0  ْ̂ ُ/ َF وَ  هِ �ِ #َ َ�  :ْ &ِ  ن� Zَ ِ&  ْ:  َ% ْ\ َ= ِ8ْ َ�  هِ אر ًN َ! א �� U
 َ0 Eُ ِّA �َ. 

“Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya 

sedikit pun hingga ia berqurban.”
66

 

                                                 
64

 HR. Ibnu Majah : 3123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6490. 
65

 HR. Muslim Juz 3 : 1977. 
66

 HR. Muslim Juz 3 : 1977. 
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Syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang 

yang akan berqurban, antara lain : 

 

a. Hewan qurban berupa; unta, sapi, atau kambing 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

 ِKّא  َوِ�ُכ&َ U.َ�َ ِ ٍ" Cََ#ْ.َ�א َ&ْ�َ,ًכא ِ�Fْ8َُכُ�وא א7َOْ א�� �&ُ%
َ+ِ" אْ)َْ<َ#אِم َ�ِ_َ�ُ	ُכVٌ�َ�ِ 7ْ َوאِ!ٌ� َ�َ.Vُ َ$ِ	8ْ  َرَزَ;ُ	7ْ ِ&:ْ 

 ْ�+ُ.ِOَْ% ِ� �8ْ  א َوَ$ّ�ِِJِvْ+ُ�ْא َ:. 

 

”Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan 

penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut Nama 

Allah q terhadap hewan ternak yang telah dirizkikan 

oleh Allah q kepada mereka. Sesembahan kalian ialah 

Sesembahan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah 

kalian kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada 

orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah q).”
67

 

 

Adapun yang dimaksud dengan bahimatul an’am 

(hewan ternak) adalah; unta, sapi, dan kambing. 

Pengertian inilah yang umum dikenal di kalangan orang-

orang arab. Demikian pula penjelasan dari Hasan Al-

Bashri, Qatadah, dan yang lainnya n. 
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 QS. Al-Hajj : 34. 
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b. Usia hewan qurban telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan oleh Syari’at 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin 5; 

 

 .َכ �ِ ذَ  نَ وْ א دُ &َ  "ُ �َ B َFَ א�ْ א، وَ 	َ ;َ �ْ א �َ +َ �َ  "ُ �r� ِ� َ8 אَ :  "ُ �� ِ, +ُ א�ْ وَ 
 َ� �r�א ِ� �ْ  ِ& َ:  ِdْא ِ$ ِK  : َ& َ5 �7 א  َ� ُV  َ/ ْ+ bُ  Oِ ِ� ْ8 َ: َو ، �r�א ِ� ِ& � َ: 
 Vُ �َ  �7 א s َ� ِ7  َ& َ5َ א�ْ  :َ &ِ  ْ� �ِ א��r وَ . אنِ �َ �َ V  Oَُ �َ  �7 א J َ9 ِ�  : َ& َ5َ א�ْ 
 Oَ َ� ٌ" َא�ْ ، و َB َF ُ�7 א 5َ &َ :  ع  َ� ُV  ِ> Lْ fُ  Oَ َ� ٍ" 

 

“(Yang dimaksud dengan) musinnah adalah hewan yang 

telah mencapai usia tsaniyah atau lebih tua dari itu. Dan 

jad’ah adalah usia yang kurang dari tsaniyah tersebut. 

Usia tsaniyah untuk : 

 

� Unta adalah telah genap berusia lima tahun 

� Sapi adalah telah genap berusia dua tahun 

� Kambing adalah telah genap berusia satu tahun 

(Adapun) usia jaz’ah untuk domba (kibasy) adalah : 

� Domba kibasy telah genap berusia setengah tahun 

(6 bulan)”
68

 

 

                                                 
68

 Talkhishu Kitabi Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin 5. 
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c. Hewan qurban tidak memiliki cacat yang dapat 

menghalangi keabsahannya 

 

d. Hewan qurban merupakan milik orang yang akan 

berqurban 

 

e. Hewan qurban tidak berkaitan dengan hak orang lain 

 

f. Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu 

yang ditentukan Syari’at  

 

 

4. Berhaji 

Bagi seorang muslim yang dikaruniai kecukupan 

harta dan kemampuan, maka hendaklah ia melaksanakan 

ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang 

memiliki keutamaan yang sangat besar dan balasannya 

adalah Surga dan pengampunan dosa. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

אَرةٌ ِ�َ+א 8ْ$ََ�ُ	َ+א َوאאَ  
 אْ�َ+Jُْ�وُر ْ�ُ#ْ+َ�ُة ِ�َ�U אْ�ُ#ْ+َ�ِة َכ=��Aَ�ْ
 ُ"��Bَ�ْא �Z�ِ אٌءlَCَ Vُ�َ bَ8ْ�َ 
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”Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya dapat 

menghapuskan (dosa) di antara keduanya. Dan haji 

mabrur tidak memiliki balasan kecuali Surga.”
69

 

 

 

 ُ �ٍ َوU�.Mَ א�� �+Aَ&ُ َ�א ِ8ّJِ>َ U.َ�َ  

 َوU ،7َ�.Oَ אَِ�Vِ َوVJِAْMَِ َوَ�.َ 

ِ َرّبِ אْ�َ#َ.ِ+8ْ:َ   ��ِ �ُ+ْAَ�َْوאَِ/ُ� َدْ�َ�אَ<א אَِن א.  
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, 

dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, 

segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 
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 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 

1349. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il Al-

Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

5. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

6. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

7. Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah. 

8. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

9. Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad bin ‘Abdul 

‘Aziz Al-Hushain. 

10. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

11. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

12. Shiyamut Tathawwui Fadhailu wa Ahkam, Usamah 

’Abdul ’Aziz. 

13. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

14. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i. 

15. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

16. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

‘Ali bin Musa Al-Baihaqi. 


