
 

  



 



  

 

 

 :بعد أما اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini: 

Melihat adanya semangat dari saudara-saudara kami dalam melakukan kebaikan, 

Terlebih puasa, dan perkara ini tidak di pungkiri lagi, akan tetapi yang nampak bagi saya, 

bahwa dzikir lebih utama, di hari-hari  ini, di karena kan beberapa perkara : 
Pertama : Allah memerintahkan nya dan menganjurkan sebagai beriku:  
Kedua : Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda : "Maka perbanyak lah pada 

nya (hari-hari tadi) tasbih, takbir dan tahlil.” 

Ketiga : Bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan para salaf, sebagaimana ucapan Ibnu 

Katsir semoga allah merahmati nya  
Keempat : Bahwa dzikir merupakan sebaik-baik amalan sesuai penjelasan pada tempatnya  
Dan sering terjadi kelalaian dari nya  
Kelima : Bahwa sebaik-baik haji adalah Al 'Ajj dan Ats Tsajj.  
Al' Ajj adalah mengeraskan suara talbiyah, yang merupakan dzikir nya orang yang haji pada 

hari-hari ini secara khusus, dan begitu pula takbir untuk kaum muslimin secara umum. Dan 

juga karena perkara-perkara yang lain. 

Saya memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kita untuk berdzikir dan 

bersyukur dan bagus dalam beribadah kepadanya. 

Berkata Ibnu Katsir semoga Allah merahmati nya : 

Dan firman allah  :  

“Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang 

Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.” Al-An'aam: 28  



Berkata Syu'bah dari Abi Bisyr dari Syi'ah dari Ibnu Abbas : Hari yang telah di ma'lumi adalah 

hari yang sepuluh 

Diriwayatkan oleh Bukhari dengan bentuk mu'allaq dalam bentuk jazm, dan diriwayatkan 

semisalnya dari Abu Musa Al Asy'ari dan Mujahid, 'Athaa', Sa'id bin Jubair, Al Hasan, 

Qatadah Adh Dhahhak, 'Athaa'  Al Khurasani, Ibrahim An Nakha'i, dan inilah madzhab Syafi'i, 

dan yg terkenal dari Ahmad bin Hanbal 

Berkata Imam Al Bukhari:Telah cerita kepada kami uhammad bin 'Ar'arah,Telah cerita 

kepada kami  Syu' bah, Dari Sulaiman, Dari Muslim Al Bitthiin, Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 

'Abbas Radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda :  

"Tidak ada hari dimana amal shalih pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 

ini, yaitu : Sepuluh hari dari bulan Dzul-Hijjah.” 

Mereka bertanya : Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah.?? 

Beliau menjawab :  

"Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan  hartanya, 

kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun.” 

Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah, Berkata At 

Tirmidzi : Hadits hasan gharib shahih, Dan dalam masalah ini ada riwayat Ibnu Umar, Abu 

Hurairah, Abdullah bin Amru, dan Jabir 

Saya katakan: 

Sudah saya telusuri jalan-jalan ini, dan saya kumpul kan dalam satu bagian. Diantaranya 

adalah yang di sampaikan oleh imam Ahmad: Telah cerita kepada kami 'Affan, Telah 

memberikan berita kepada kami 'Awanah, Dari Yazid bin Abi Ziyad, Dari Mujahid, Dari Ibnu 

Umar dia berkata: Bersabda Rasulullah:  

“Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di 

dalamnya daripada sepuluh hari (Dzul-Hijjah) ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, 

takbir dan tahmid.” 

Dan diriwayatkan dari jalan lain, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, semisalnya. 

Dan berkata imam Bukhari  :  

Dan dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada hari-hari sepuluh dan 

kedua nya bertakbir, dan manusia pun ikut bertakbir sebagai mana takbir keduanya. 



Dan imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir marfu'an : 

"Sesungguhnya ini adalah 10 hari yang Allah bersumpah dengan nya dalam firman nya : 

Demi fajar, dan malam yang sepuluh. QS: Al-Fajr: 1-2 

Dan sebagian salaf berkata: inilah yang di maksud dengan firmanNya  :  

Dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi). QS: Al A'raaf 142 

Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam puasa pada sepuluh hari ini. 

Saya katakan: 

Haditsnya tidak benar, dan bertentangan dengan hadits shahih, yang menjelaskan bahwa 

beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa. 

Dan sepuluh hari ini mencakup hari Arafah yang ada keterangan nya pada kitab shahih 

Muslim, dari Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam di tanya 

tentang puasa hari Arofah, maka beliau menjawab: 

 "Saya mengharapkan balasan dari Allah, agar di hapuskan dosa pada tahun lalu dan tahun 

depan”.  

Hal. 416 

Dan juga mencakup hari penyembelihan, yang merupakan haji akbar, dan ada hadits yang 

menjelaskan bahwa hari tersebut adalah hari yang paling utama di sisi Allah. 

Dan ringkasnya hari sepuluh ini, ada yang mengatakan : hari yang paling utama dalam 

setahun, sebagaimana teks hadits. 

Dan keutamaan nya lebih baik dari sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, karena pada 

hari ini di syariat kan apa yang juga pada bulan Ramadhan; dari Puasa, Shalat, dan Sedekah 

dan yang lainnya. Dan bahkan lebih unggul dengan kekhususannya pelaksanaan kewajiban 

Haji dalamnya. 

Ada yang mengatakan : Sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan lebih utama karena ada 

lailatul qadarnya, yang lebih baik dari seribu bulan. 



Dan ada yang menengah, mereka mengatakan : Hari-hari ini lebih utama, dan malam-malam 

itu lebih utama. 

Nah kalau begini bisa terkompromi kan kandungan dalil-dalil. 

Dan Allah lebih tahu. 

 

Dan Segala Puji Hanya Milik Allah Rabb Semesta Allam 

 

 

 

Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuriy 

Makkah - 29 Dzul-Qaedah 1436 H 

  







 

 

 

 

 


