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Kata Pengantar 

Keberadaan kita sebagai hamba, 
mengharuskan kita untuk senantiasa 
memanjatkan puji syukur kepada Dzat yang 
paling pantas mendapatkan pujian, Allah . 
Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa 
terlimpahkan kepada panutan kita, Rasulullah . 

Tulisan ini merupakan ringkasan tentang 
beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah di 
bulan Dzulhijjah. Semoga bermanfaat bagi 
penulis dan para pembaca. Melalui tulisan ini, 
penulis mengajak para pembaca untuk bersegera 
meraih bursa pahala di bulan mulia ini. 

Penulis bersyukur kepada Allah  atas 
segala nikmat-Nya sehingga tulisan ini dapat 
terselesaikan. Tak lupa penulis menghaturkan 
banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
membantu proses penyusunan buku mungil ini. 
Penulis mengharapkan masukan, saran serta 
kritik yang membangun, yang bisa dilayangkan 
via email penerbit, karena tak ada satupun yang 
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luput dari kekeliruan selain Allah  dan 
kesempurnaan hanyalah milik-Nya. 

Tulisan ini, awalnya adalah materi pengajian 
yang disampaikan di beberapa tempat di kota 
Jogja. Atas usulan dari beberapa pihak, tulisan 
ini kemudian dibukukan agar lebih mudah 
dinikmati oleh jama‟ah pengajian atau siapapun 
yang memerlukannya. 

Semoga Allah  melimpahkan taufik-Nya 
kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan 
menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang berjaya 
di dunia dan akhirat, amiin. 

Purwodiningratan, 6 Dzulqa‟dah 1435 

Ridwan Hamidi  
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Mukaddimah 

 

Bulan Dzulhijjah merupakah bulan ke-12 
dalam kalender Islam. Bulan ini salah satu bulan 

haram (bulan suci) yang Allah  muliakan. Di 
dalamnya terdapat berbagai hukum, ketaatan, 
dan ritual ibadah yang Allah  syariatkan. Allah 

 juga menjanjikan pahala berlimpah bagi yang 
beribadah di bulan ini sesuai dengan tuntunan 
Rasulullah . 

Namun sayang, bulan yang mulia ini belum 
banyak dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian 
kaum muslimin. Masih banyak yang belum 
mengetahui keutamaan-keutamaan yang 
terdapat di bulan Dzulhijjah. Yang lebih 
memprihatinkan lagi, di antara kaum muslimin 
banyak yang melakukan beberapa kekeliruan di 
bulan ini, baik yang berkaitan dengan ibadah 
puasa sunnah atau penyembelihan kurban. 
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Berikut ini beberapa fenomena yang 
dilakukan sebagian kaum muslimin di bulan 
Dzulhijjah: 

1. Memasuki bulan Dzulhijjah tetapi tidak 
mengetahui keutamaan-keutamaan yang 
terdapat di dalamnya, sehingga tidak dapat 
meraih pahala besar yang Allah  sediakan.  

2. Mengkhususkan puasa pada hari kedelapan 
Dzulhijjah dengan puasa hari tarwiyyah. 
Namun -Wallahu a‟lam-, selama ini belum 
kami temukan satu dalil shahih yang 
menunjukkan disunnahkannya puasa secara 
khusus pada hari tersebut. Kecuali jika yang 
dimaksudkan adalah bagian dari puasa 
sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, maka 
hal ini disunnahkan. 

3. Berpuasa pada hari tasyriq (11, 12, dan 13 
Dzulhijjah), padahal haram hukumnya, 
kecuali bagi mereka yang melakukan haji 
tamattu‟ ketika mereka tidak mendapatkan al 
hadyu untuk disembelih. 
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4. Orang yang hendak berkurban tidak 
mengetahui ada larangan memotong kuku 
dan rambut sebelum hewan kurbannya 
disembelih. 

5. Menjual daging atau kulit kurban, padahal 
telah dilarang Rasulullah . 

6. Memberikan upah kepada pemotong hewan 
kurban dari daging, kulit, atau organ tubuh 
lainnya dari hewan kurban. Seharusnya 
biaya penyembelihan tersebut diberikan dari 
ongkos tersendiri. Jika kulit atau daging 
hewan kurban tersebut hendak 
dishadaqahkan kepada si penyembelih maka 
tidak mengapa, karena shadaqah bukan 
ongkos penyembelihan. 

Masih ada lagi hal-hal lain yang dilakukan oleh 

kaum muslimin dalam bulan Dzulhijjah yang 

perlu dipastikan memiliki dasar dan 

tuntunannya dari Allah  dan Rasul-Nya . 

Mudah-mudahan Allah  membimbing kita ke 

jalan yang lurus. 
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BAB I 

 Keutamaan Bulan 
Dzulhijjah 

 

Dzulhijjah adalah salah satu bulan mulia 
dalam kalender Islam. Berikut ini, beberapa 
keutamaan bulan Dzulhijjah yang perlu kita 
ketahui dan amalan apa saja yang dianjurkan 
dilakukan. Semoga bisa memotivasi kita untuk 
melakukan banyak amal kebaikan pada bulan 
tersebut. 

A. Dzulhijjah Termasuk Asyhurul Hurum 
(Bulan-bulan Haram) 

Bulan Dzulhijjah adalah salah satu 
bulan mulia, yang telah Allah  sebutkan 
sebagai asyhurul hurum (bulan-bulan haram). 

Allah  berfirman: 
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ًرا ِِف  ْٓ ِ اثَِْا َغََشَ َش ِٔر ِغَِْد اَّللَّ ُٓ َة الشُّ إِنَّ ِغدَّ
ا  َٓ ِْ ٌِ رَْض 

َ
اَواِت َواأل ٍَ َم َخيََق الصَّ ْٔ ِ يَ ِنخَاِب اَّللَّ

ْربََػٌث ُضُرٌم 
َ
ًُ  ۚ  أ َُ اىَْليِّ ي ٔا  ۚ  َذَٰلَِم ادلِّ ٍُ ـَاَل َتْظِي

 ََّ ِٓ ًْ ِذي ْجُفَصُس
َ
  ۚ  أ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 
adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di 
waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya ada empat bulan haram. Itulah 
(ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah 
kamu menganiaya diri kamu dalam empat bulan 
itu, ..” (QS. At Taubah [9]: 36) 

Allah  juga telah berfirman: 

َر يَ  ْٓ ِ َوالَ الشَّ ا َشَػائَِر اَّللَّ ئُّ ُِٔا اَل ُُتِ ٌَ َ ََ آ ي ِ ا اََلّ َٓ حُّ
َ
ا أ

 اْْلََرامَ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan 
melanggar kehormatan bulan-bulan haram …” 
(QS. Al Ma‟idah [5]: 2) 
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Ayat mulia ini menerangkan secara 
khusus keutamaan bulan-bulan haram, yang 
tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Bulan yang 
termasuk asyhurul hurum (bulan-bulan 
haram) adalah Dzulqa‟dah, Dzulhijjah, 
Muharram, dan Rajab. Sebagaimana 
dijelaskan dalam hadits yang bersumber dari 

sahabat Abu Bakrah , Nabi  bersabda: 

َم َخيََق إِنَّ  ْٔ ِّ يَ يْئَِخ َٓ اَن كَِد اْشخََداَر َن ٌَ الزَّ
ا  َٓ ِْ ٌِ ًرا،  ْٓ َُِث اثَِْا َغََشَ َش رَْض، الصَّ

َ
اِت َواأل َٔ ٍَ الصَّ
ْربََػٌث ُضُرمٌ 

َ
اِِلَاٌت ُذواىَْلْػَدةِ أ َٔ خَ ٌُ ، ذاََلذٌَث 

ى َبْْيَ وَُذو ِ ُم، َورََسُب ُمََضَ اَلَّ َطرَّ ٍُ ْ ِث َوال اْْلِشَّ
 وََشْػتَاَن.  ُُجَاَدى

“Sesungguhnya waktu terus bergulir 
sebagaimana keadaannya sejak Allah ciptakan 
langit dan bumi. Satu tahun itu (terdiri dari) 
dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan 
haram (yang disucikan). Tiga bulannya berturut-
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turut yaitu Dzulqa‟dah, Dzulhijjah, dan 
Muharram dan (satu bulan lagi adalah) Rajab 
Mudhar yang terletak antara Jumadil (akhir) dan 
Sya‟ban.” (HR. Al Bukhari no. 5550 dan 
Muslim no. 1679) 

Sahabat Ibnu „Abbas  berpendapat 
bahwa dosa dan amal shalih di bulan haram 
lebih besar (dosa maupun pahalanya). 
Tabi‟in yang bernama Qatadah bin Di‟amah 
as Sadusi  mengatakan: “Kezhaliman di 
bulan haram lebih besar kesalahnnya dan 
dosanya daripada kezhaliman di bulan 
lain.” (Tafsir ath Thabari, 10/89). Beberapa 
ulama tafsir yang lain juga menjelaskan hal 
yang sama, seperti Imam al Qurthubi dalam 
al Jaami‟ Li Ahkaamil Qur‟an (8/134). 

B. Dzulhijjah Termasuk Bulan Haji 

Allah  berfirman:  

اٌت  ٌَ ْػئُ ٌَ ٌر  ُٓ ْش
َ
ََّ اْْلَزَّ  ۚ  اْْلَزُّ أ ِٓ َْ ـََرَض ِذي ٍَ َذ

اا  ۚ  زِّ ـَاَل َرـََد َواَل ـُُصَٔق َواَل ِسَداَل ِِف اْْلَ  ٌَ َو
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 ُ ُّ اَّللَّ ٍْ َْ َخْْيٍ َحْػيَ ٌِ إِنَّ َخْْيَ  ۚ  َتْفَػئُا 
َوحََزوَُّدوا ـَ

َٔىَٰ  اِد اتلَّْل ْْلَاِب  ۚ  الزَّ
َ
وِِل األ

ُ
ُلِٔن يَا أ  َواتَّ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang 
dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan 
niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, 
maka tidak boleh rafats, berbuat kefasikan, dan 
berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 
haji. Dan apapun yang kamu kerjakan berupa 
kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. 
Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal 
adalah takwa, maka bertakwalah kepada-Ku, hai 
orang-orang yang berakal.” (QS. Al Baqarah 
[2]: 197) 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa 
bulan-bulan haji adalah Syawwal, 
Dzulqa‟dah dan sepuluh hari pertama dari 
bulan Dzulhijjah. Sedangkan ulama 
Malikiyah berpendapat bahwa bulan-bulan 
haji adalah Syawwal, Dzulqa‟dah dan 
Dzulhijjah. (Ibnu Abidin 2/154, al Hidayah 
1/159, Syarh Muntaha al Iradaat 2/11, 
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Mughnil Muhtaaj 1/471, al Muhadzdzab 
1/207, Jawaahir al Ikliil 1/168. Lihat al 
Mausu‟ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyah 5/49), 
maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 
merupakan bulan haji sekaligus bulan 
haram. (al Mausu‟ah al Fiqhiyyah al 
Kuwaitiyah 5/49). 

Selain memperbanyak amal shalih, kita 
juga berhati-hati dari segala bentuk 
kezhaliman. Karena disamping amal lebih 
besar pahalanya, tapi dosa yang dikerjakan 
juga lebih besar balasannya. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Ibnu „Abbas  dan 
Qatadah . Wallahu a‟lam. 
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BAB II 

Keutamaan 10 Hari Pertama 
Bulan Dzulhijjah 

 

 

Sebuah karunia Allah  yang sangat besar, 
disediakan musim-musim untuk memperbanyak 
amal shalih bagi semua hamba-Nya yang 
beriman. Dengan hikmah-Nya Allah  
melebihkan zaman atau waktu tertentu untuk 
beramal shalih. Beberapa amalan di dalamnya 
dilipatgandakan. Di antara musim-musim 
tersebut adalah sepuluh hari (pertama) bulan 
Dzulhijjah yang keutamaannya dinyatakan 
dalam dalil-dalil dari Al Qur‟an dan Sunnah. 

A. Dalil-dalil Al Qur’an  

1. Allah  berfirman: 

 َغَْش  َوَِلَالٍ   َواىَْفْشر 
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“Demi fajar dan malam yang sepuluh.” (QS. 
Al Fajr [89]:1-2) 

Kebanyakan ahli tafsir (di antaranya Ibnu 
„Abbas, Abdullah bin az Zubair dan 

Mujahid ) menafsirkan bahwa makna 
“malam yang sepuluh” adalah sepuluh 
hari pertama bulan Dzulhijjah. Sumpah 
Allah  atas waktu tersebut 
menunjukkan keagungan dan 
keutamaannya. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 
4/535 dan Zaadul Ma‟ad, 1/56). 

Imam Ibnu Katsir  menjelaskan 
maknanya: 

ٍُ َْشِ  اىػَ اِل يَ اليَّ وَ  . ثِ شَّ ي اْلِ ذِ  َْشُ ا غَ َٓ ةِ  ادُ رَ / ال
ِْ ُمَ ، وَ ْْيِ بَ الزُّ  َُ ابْ ، وَ اٍس تَّ خَ  َُ ابْ  اَلُ ا كَ ٍَ نَ  ، دُ ا
 .ِؿ يَ الَ وَ  ِؿ يَ الصَّ  ََ ٌِ  دٍ اضِ وَ  ْْيُ دَ وَ 

Dan demi malam yang sepuluh: maksudnya 
adalah sepuluh hari (pertama) pada 
Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan Ibnu 
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„Abbas, Ibnu Az Zubair, Mujahid dan 
beberapa ulama lain dari kalangan salaf 
(pendahulu) dan khalaf (belakangan). (Tafsir 
Al Qur‟an Al „Azhim, 8/390) 

2. Allah  berfirman: 

ِ ِِف  ًَ اَّللَّ ًْ َويَْذُنُروا اْش ُٓ َ َِاـَِع ل ٌَ ُدوا  َٓ يَّاٍم ِىيَْش
َ
أ

اٍت  ٌَ ْػئُ ٌَ 
“Supaya mereka menyaksikan berbagai 
manfaat bagi mereka dan supaya mereka 
menyebut nama Allah pada hari-hari yang 
telah ditentukan.” (QS. Al Hajj [22]: 28) 

Ibnu „Abbas menjelaskan bahwa, “Yang 
dimaksud hari-hari yang telah ditentukan 
adalah 10 hari pertama (bulan Dzulhijjah).” 
(Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 5/415) 

B. Dalil-dalil Sunnah 

1. Sahabat Ibnu „Abbas  meriwayatkan 

bahwasanya Rasulullah  bersabda: 
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اِىصُ  ُو الطَّ ٍَ يَّاٍم اىَْػ
َ
َْ أ ٌِ ا  ٌَ  ِ َضبُّ إََِل اَّللَّ

َ
ا أ َٓ ِذي

يَّامِ 
َ
ِذهِ األ َْ  َْ . كَالُٔا/ يَا ٌِ يَّاَم اىَْػَْشِ

َ
. َحْػِِن أ

. كَاَل  ِ اُد ِِف َشِبيِو اَّللَّ َٓ ِ َواَل اْْلِ َواَل »رَُشَٔل اَّللَّ
 ِّ ِ إِالَّ رَُسٌو َخَرَج ةَِِْفِص اُد ِِف َشِبيِو اَّللَّ َٓ اْْلِ

ٍء. َْ َذلَِم بََِشْ ٌِ ًْ يَرِْسْع  اِلِ ـَيَ ٌَ  َو
 “Tidak ada hari-hari yang di dalamnya 
amalan shalih, yang paling dicintai oleh Allah 
kecuali hari-hari ini, yaitu sepuluh hari 
pertama bulan Dzulhijjah” Para sahabat 
bertanya “Wahai Rasulullah: Tidak juga jihad 
(lebih utama dari itu)? Beliau menjawab: 
“Tidak juga jihad, kecuali seseorang yang 
keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, 
kemudian kembali tanpa membawa 

sesuatupun.” (HR. Abu Daud no. 2438, At 
Tirmidzi no. 757, Ibnu Majah no. 1727, 
Shahih Ibnu Hibban no. 324 dan Shahih 
Ibnu Khuzaimah no. 2865) 
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Dalam Shahih Bukhari (no. 969) 
diriwayatkan dengan lafadz: 

ـَْغَو 
َ
يَّاٍم أ

َ
ُو ِِف أ ٍَ ا اىَْػ ِذهِ كَالُٔا َوالَ  ٌَ َْ ا ِِف  َٓ ِْ ٌِ 

اُد كَاَل َوالَ  َٓ اُد إِالَّ  اْْلِ َٓ رَُسٌو َخَرَج ُُيَاِؼُر  اْْلِ
ءٍ  ًْ يَرِْسْع بََِشْ اِلِ ـَيَ ٌَ ِّ َو  ةَِِْفِص

“Tidak ada amal perbuatan yang lebih utama 
dari (amal yang dilakukan pada) sepuluh hari 
bulan Dzulhijjah, Para sahabat bertanya: 
“Tidak juga jihad (lebih utama dari itu)?”, 
Beliau menjawab: “Tidak juga jihad, kecuali 
seseorang yang keluar berjihad dengan 
jiwanya dan hartanya kemudian kembali 
tanpa membawa sesuatupun.” 

Imam Nawawi - - dalam Riyadhush 
Shalihin menempatkan hadits ini dalam 
bab ke 226 dengan judul: “Keutamaan 
puasa dan (ibadah-ibadah) lainnya pada 
sepuluh hari pertama di bulan 
Dzulhijjah.”  
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Imam Ibnu Rajab Al Hambali - - 
menuturkan, “Hadits Ibnu „Abbas di atas 
menunjukkan bahwa amalan di sepuluh hari 
pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh 
Allah daripada hari-hari lainnya tanpa ada 
pengecualian.” (Lathaaiful Ma‟aarif, 295) 

2. Imam Ahmad - - meriwayatkan dalam 

Musnad-nya, dari Ibnu „Umar  bahwa 
Rasulullah  telah bersabda:  

يَّا
َ
َْ أ ٌِ ا  ِ َوالَ ٌَ ًُ ِغَِْد اَّللَّ ْخَظ

َ
ِّ  ٍم أ َضبُّ إَِِلْ

َ
أ

 اىْ 
َ
ِذهِ األ َْ  َْ ٌِ  ََّ ِٓ ُو ِذي ٍَ ْثُِرُوا َػ

َ
يَّاِم اىَْػَْشِ ـَك
يدِ  ٍِ ِييِو َواتلَّْهِتِْي َواتلَّْط ْٓ َْ اتلَّ ٌِ  ََّ ِٓ  ِذي

“Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan 
amal shalih yang lebih dicintai oleh Allah 
padanya, melebihi sepuluh hari pertama bulan 
Dzulhijjah, maka perbanyaklah pada hari itu 
tahlil (Laa ilaaha Illallaah), Takbir (Allaahu 
Akbar) dan Tahmid (Alhamdulillaah).” (HR. 



 

22                          Panduan Praktis Ibadah Di Bulan Dzulhijjah                             

 

Ahmad no. 6154, Syaikh Syu‟aib al 
Arnauth mengatakan: Ini hadits shahih) 

3. Sahabat Abdullah bin Qurath  
meriwayatkan bahwasanya, Rasulullah  
bersabda:  

ِ َتتَارََك َوَتَػاََل  يَّاِم ِغَِْد اَّللَّ
َ
ًَ األ ْخَظ

َ
ُم إِنَّ أ ْٔ يَ

ُم اىَْلرِّ  ْٔ ًَّ يَ  انلَّْطِر ُث
”Sesungguhnya hari yang paling agung di 
sisi Allah Tabaaraka wa Ta‟aalaa adalah hari 
an nahr („Idul Adha) kemudian yaumul qarr 
(hari setelah hari an nahr).”  (HR. Abu 
Daud no. 1765, Ibnu Hibban, no. 2811, 
Ibnu Khuzaimah, no. 2866, al Hakim no. 
7522. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa hadits ini shahih. Syaikh al 
A‟zhami mengatakan sanadnya shahih) 
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C. Aktifitas para Ulama  

Para ulama salaf dahulu, sangat 
mengagungkan sepuluh hari pertama bulan 
Dzulhijjah. Mereka bersungguh-sungguh 
dalam menjalankan ibadah, dan berusaha 
untuk tidak berbuat kesalahan dan dosa. 
Bahkan ketika menyebutkan hadits dha‟if 
(lemah) berusaha untuk menghindar. Tidak 
mau menyebutkannya. Memilih untuk 
melakukannya setelah 10 hari pertama ini 
berlalu. Beberapa aktifitas para ulama dalam 
mengisi sepuluh hari pertama bulan 
Dzulhijjah, antara lain: 

1. Imam Sa‟id bin Jubair  

ا  يَّااَم اْىَػَْشِ
َ
َُ ُستَْْي إَِذا َدَخاَو أ اكََن َشِػيُد ْب

ادً  َٓ َد اْسِخ َٓ ا َشِديًدا َضَّتَّ ٌا يََساُد َحْلِدُر اْسخَ
 ِّ  َغيَيْ

“Dahulu Sa‟id bin Jubair - - (beliau yang 
meriwayatkan hadits Ibnu „Abbas), jika 
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masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah 
sangat bersungguh-sungguh hingga hampir 
saja dia tidak mampu (melaksanakannya)” 
(HR. Darimi, 1774 dan Al Baihaqi dan 
Syu‟abul Iman 3476, dengan sanad yang 
hasan. Lihat Al Irwa Al Ghalil, 3/398 dan 
Shahiih at Targhiib wat Tarhiib, 1248) 

Sa‟id bin Jubair - - juga mengatakan:  

“Jangan kalian matikan lampu rumah 
kalian pada malam-malam sepuluh hari 
pertama Dzulhijjah.” Agar bisa terus 
beribadah. (Hilyatul Auliya‟ 4/281 dan 
Siyar A‟laam an Nubala‟ 4/326) 

2. Imam Abu Zur‟ah ar Raazi  

Al Bardza‟i menyebutkan dalam bukunya 
yang berisi pertanyaan-pertanyaannya 
kepada Imam Abu Zur‟ah ar Raazi . 
Beliau berkata: “Saya bertanya kepada 
Imam Abu Zur‟ah ar Raazi  hadits Ibnu 

Abi Haalah yang berisi sifat Nabi  pada 
10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau 

enggan membacakannya kepadaku. 
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Beliau mengatakan: „Di dalamnya ada 
perkataan (pembahasan) yang saya takut 
kalau itu tidak shahih.‟ Ketika saya desak, 
beliau menjawab: „Tundalah sampai 

keluar dari 10 hari pertama bulan 

Dzulhijjah, karena saya tidak senang 

menyampaikan hadits seperti ini pada 10 
hari pertama ini.‟ Maksudnya hadits Abu 
Ghassaan dari Jami‟ bin „Umar.” (Abu 
Zur‟ah ar Raazi wa juhuduhu fis sunnah 
an nabawiyah ma‟a tahqiq kitabi Adh 
Dhu‟afaa wa ajwibatihi „ala as-ilati al 
Bardza‟i, 2/550-551) 

Al Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan 
dalam kitabnya Fathul Baari (Syarah Shahih 
Bukhari): “Tampaknya sebab mengapa sepuluh 
hari Dzulhijjah diistimewakan adalah karena pada 
hari-hari tersebut merupakan waktu 
berkumpulnya ibadah-ibadah utama; yaitu shalat, 
shaum, shadaqah dan haji, yang (semua) ini tidak 
terdapat pada hari-hari yang lain.” (Fathul 
Baari, 2/460). Jika seseorang bertanya: 
”Manakah yang afdhal (lebih utama) sepuluh 
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hari terakhir di bulan Ramadhan ataukah 
sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah?” 
Imam Ibnul Qayyim - - menjelaskan, “Jika 
dilihat pada waktu malamnya, maka  
sepuluh terakhir bulan Ramadhan lebih 
utama dan jika dilihat waktu siangnya, maka 
sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah lebih 
utama.” (Lihat Zaadul Ma‟ad 1/57) 

Sepuluh malam terakhir dari bulan 
Ramadhan menjadi lebih utama karena 
adanya Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ini 
merupakan bagian dari waktu malamnya, 
sedangkan sepuluh hari (pertama) Dzulhijjah 
menjadi lebih utama karena siangnya, yang 
di siang tersebut terdapat yaumun nahr (hari 
berkurban), hari „Arafah dan hari Tarwiyah 
(hari ke delapan Dzulhijjah). Imam Ibnu 
Rajab Al Hambali  mengatakan, “Ini 
menunjukkan bahwa amalan mafdhul (yang 
kurang keutamaannya) jika dilakukan di waktu 
afdhal (lebih utama) untuk beramal, maka itu 
akan mengimbangi dan melebihi amalan afdhal 
(amalan utama) yang dikerjakan di waktu-waktu 
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lainnya, karena pahalanya yang akan 

dilipatgandakan.”  (Lathaaiful Ma‟aarif, 289) 

Ini semua menunjukkan bahwa 10 hari 
pertama bulan Dzulhijjah memiliki 
keutamaan yang sangat besar. Sehingga 
sangat layak untuk kita berikan perhatian 
lebih dibanding hari-hari lain. 
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BAB III 

Amalan pada 10 Hari 
Pertama Bulan Dzulhijjah 

 

A. Ibadah Haji dan Umrah 

Amal ini adalah yang paling utama, 
berdasarkan berbagai hadits shahih yang 
menunjukkan keutamaannya, antara lain 
sabda Nabi : 

ا، َواْْلَزُّ  ٍَ ُٓ ا ةَيَِْ ٍَ ِ اَرٌة ل َرةِ َنفَّ ٍْ َرُة إََِل اىُْػ ٍْ اىُْػ
َِّثُ  ْْبُوُر ىَيَْس َلُ َسَزاٌء إِالَّ اْْلَ ٍَ ْ  .ال

“Antara satu umrah sampai umrah berikutnya 
adalah penghapus (dosa-dosa yang dikerjakan) di 
antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada 
balasan baginya kecuali Surga.” (HR. Al 
Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349) 
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B. Berpuasa 

Berpuasa selama hari-hari tersebut 
(antara tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah), atau 
pada sebagiannya terutama pada hari Arafah 
(9 Dzulhijjah). [Haasyiyah Ibnu „Aabidin, 
1/460, al Bahrur Raa-iq, 2/460, al Furu‟, 
1/398 dan asy Syarhul Kabiir, 2/264]. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa puasa 
adalah jenis amalan yang paling utama, dan 
yang dipilih Allah  untuk diri-Nya. 
Disebutkan dalam hadits qudsi:  

ِّ يََدعُ  ْسِزي ةِ
َ
َُا أ

َ
ُم ِل َوأ ْٔ ُّ  الطَّ ْثيَ

َ
ُّ َوأ حَ َٔ ْٓ َش

ْسِل 
َ
َْ أ ٌِ  ُّ بَ  َوُُشْ

"Puasa itu adalah untuk-Ku, dan Aku lah yang 
akan  membalasnya. Dia meninggalkan syahwat, 
makanan dan minumannya semata-mata karena 
Aku." (HR. Al Bukhari no. 7492 dan Muslim 
no. 1151) 

Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri , 

Rasulullah  bersabda:  
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ِ إاِلَّ ةَاَغَد  ا ِِف َشِبيِْو اَّللَّ ًٌ ْٔ ُم يَ ْٔ َْ َختٍْد يَُط ٌِ ا  ٌَ

 ُ َِ اَّللَّ ُّ َغ َٓ ِم وَْس ْٔ  انلَّاِر َشتِْػْْيَ َخِريًْفا ةَِذلَِم اِْلَ

“Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di 
jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan 
dirinya dengan puasanya itu dari api neraka 
selama tujuh puluh tahun."  (HR. Al Bukhari, 
no. 2840 dan Muslim, no. 1153) 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim  dari 

Abu Qatadah   bahwa Nabi  bersabda:  

َر ِضيَاُم  ْن يَُسفِّ
َ
ِ أ ْضتِصُب لََعَ اَّللَّ

َ
ِم َغَرـََث أ ْٔ يَ

ََِث اىَِِّتْ َبْػَدهُ  ََِث اىَِِّتْ َرتْيَّ َوالصَّ  الصَّ

"Berpuasa pada hari Arafah, saya mengharap 
pahala dari Allah agar dapat melebur dosa-dosa 
setahun sebelum dan sesudahnya."  (HR. 
Muslim no. 1162) 

Ada yang menyebutkan bahwa terdapat 
hadis yang menyatakan: “Orang yang 
berpuasa pada hari tarwiyah maka baginya 



 

Panduan Praktis Ibadah Di Bulan Dzulhijjah                            31 

 

pahala puasa satu tahun.” Namun hadis ini 
hadits palsu sebagaimana ditegaskan oleh 
Ibnul Jauzy (Al Maudhu‟at 2/198), As 
Suyuthi (Al Masnu‟ 2/107), As Syaukani (Al 
Fawaidul Majmu‟ah, no. 279. hal 129). Oleh 
karena itu, tidak perlu berniat khusus untuk 
berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah karena 
hadisnya dhaif. Namun jika berpuasa karena 
mengamalkan keumuman hadits shahih 
sebelumnya maka diperbolehkan. (disarikan 
dari Fatwa Yas-aluunaka, Syaikh 
Hussamuddin „Affaanah) 

C. Takbir dan Dzikir 

Allah  berfirman:  

اٍت  ٌَ ْػئُ ٌَ يَّاٍم 
َ
ِ ِِف أ ًَ اَّللَّ  َويَْذُنُروا اْش

"... dan supaya mereka menyebut nama Allah 
pada hari-hari yang telah ditentukan..." (QS. Al 
Hajj [22]: 28) 

Para ahli tafsir menafsirkan „hari-hari yang 
telah ditentukan‟ dengan sepuluh hari dari 
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bulan Dzulhijjah. Karena itu, para ulama 
menganjurkan untuk memperbanyak dzikir 
pada hari-hari tersebut, berdasarkan hadits 

dari Ibnu „Umar : "Maka perbanyaklah pada 

hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid.” (HR. 
Ahmad no. 6154, Syaikh Syu‟aib al Arnauth 
mengatakan: Ini hadits shahih) 

Imam Al-Bukhari  menuturkan bahwa 

Ibnu „Umar dan Abu Hurairah  keluar ke 
pasar pada sepuluh hari tersebut seraya 
mengumandangkan takbir lalu orang-
orangpun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq 

, meriwayatkan dari fuqaha' tabi'in bahwa 
pada hari-hari ini mereka mengucapkan: 

، اهلُل  ْثَْبُ
َ
ْثَْبُ اَل إَِلَ إِالَّ اهلُل َواهلُل أ

َ
ْثَْبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

ٍْدُ  ِ اْْلَ ْثَْبُ َوَّلِلَّ
َ
 أ

Allaahu Akbar . . . Allaahu Akbar . . . Laa Ilaaha 
Illallaah . . .Wallaahu Akbar . . . Allaahu 
Akbar...Walillaahil Hamd. 
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"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada 
Ilah (Sembahan) yang hak selain Allah. Dan 
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji 
hanya bagi Allah." 

Dianjurkan untuk mengeraskan suara 
dalam bertakbir ketika berada di pasar, 
rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya 
sebagaimana firman Allah :  

 ًْ َداُز َْ ا  ٌَ َ لََعَ  ُوا اَّللَّ  َوتِلَُهْبِّ

"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas 
petunjukNya yang diberikan kepadamu...". (QS. 
Al Baqarah [2]: 185) 

Masing-masing orang bisa bertakbir sendiri-
sendiri. Boleh berdzikir dengan yang mudah 
dilakukan. Seperti: tasbih, tahmid, istighfar 
dan lainnya yang disyariatkan.  

D. Bertaubat 

Bertaubat serta meninggalkan segala 
maksiat dan dosa, sehingga akan 
mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat 
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adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya 

hamba dari Allah , dan ketaatan adalah 
penyebab dekat dan cinta kasih  Allah  
kepadanya. Dalam hadits dari Abu Hurairah 

, Nabi  bersabda: 

َ َحَؾاُر،  َُ إِنَّ اَّللَّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ِِتَ ال
ْ
ْن يَك

َ
ُة اهلِل أ َوَدْْيَ

َم اهللُ  اَضرَّ ٌَ 

"Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan 
kecemburuan Allah itu manakala seorang 
mukmin melakukan perbuatan yang diharamkan 
Allah." (HR. Al Bukhari no. 5223 dan Muslim 
no. 2761) 

Taubat adalah kembali kepada Allah  dan 
meninggalkan apa saja yang dibenci-Nya 
yang nampak maupun yang tersembunyi 
sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan 
buruk yang telah lalu, meninggalkan 
seketika itu juga, bertekad untuk tidak 
mengulanginya, dan beristiqamah di atas 
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kebenaran dengan melaksanakan hal-hal 

yang dicintai oleh Allah . 

E. Memperbanyak Amal Shalih 

Memperbanyak beramal shalih, berupa 
ibadah sunnah seperti: shalat, sedekah, jihad, 
membaca Al Qur'an, amar ma`ruf nahi munkar 
dan sebagainya. Sebab amalan-amalan 
tersebut pada hari itu dilipatgandakan 
pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak 
utama bila dilakukan pada hari itu akan 
menjadi lebih utama dan dicintai Allah  
daripada amal ibadah pada hari lainnya 
meskipun merupakan amal ibadah yang 
utama, sekalipun jihad yang merupakan 
amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad 
orang yang tidak kembali dengan harta dan 
jiwanya. 

F. Takbir Mutlaq  

Disyariatkan pada hari-hari itu takbir 
mutlaq (tidak terikat waktu), yaitu pada 
setiap saat, siang maupun malam sampai 
shalat „Id. Disyariatkan pula takbir muqayyad, 
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yaitu yang dilakukan setiap selesai shalat 
fardhu yang dilaksanakan dengan 
berjama'ah; bagi selain jama'ah haji dimulai 
dari sejak Zhuhur hari raya Kurban terus 
berlangsung hingga shalat Ashar pada akhir 
hari Tasyriq. (Ini pendapat Syaikh Abdullah 
bin Abdurrahman al Jibrin). Pendapat lain 
menyatakan bahwa takbir muqayyad (yang 
terikat waktu) dimulai sejak setelah shalat 
Shubuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah 
shalat Ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Maka 
berjumlah 23 shalat. (Al Majmu‟ Syarah 
Muhadzdzab, 5/40) 

Perbedaan antara takbir mutlaq dan 
takbir muqayyad ialah, bahwa takbir mutlaq 
dilakukan pada setiap waktu (pagi, siang, 
sore atau malam), sedangkan takbir muqayyad 
dilakukan setiap selesai dari shalat lima 
waktu pada hari raya „Idul Adha saja. Takbir 
mutlaq pada hari raya „Idul Adha dimulai 
semenjak masuk bulan Dzulhijjah sampai 
akhir hari tasyriq yaitu pada hari ketiga 
setelah „Id. Takbir muqayyad sebagaimana 
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dikatakan para ulama, dilakukan setelah 
selesai shalat Fajar (Shubuh) pada hari 
„Arafah sampai berakhirnya hari-hari tasyriq. 
(Lihat Majmu‟ Fatawa wa Rasa-il Asy syaikh 
Muhammad bin Shalih Al „Utsaimin, no. 
5831) 

G. Berkurban 

Berkurban pada hari raya Kurban dan 
hari-hari tasyriq. Hal ini adalah sunnah Nabi 
Ibrahim alaihissalam yakni ketika Allah  
menebus putranya dengan sembelihan yang 
agung. Diriwayatkan bahwa:  

 ، كَْرَجْْيِ
َ
ْميََطْْيِ أ

َ
نَّ انلَِِّبَّ َعَّحَّ ةَِسبَْشْْيِ أ

َ
أ

ُّ لََعَ  َ َووََعَع رِْسيَ ا بِيَِدهِ، وََشَّمَّ َوَكْبَّ ٍَ ُٓ َذََبَ
ا ٍَ ِٓ  ِضَفاِض

“Nabi  berkurban dengan menyembelih dua 
ekor domba jantan berwarna putih dan 
bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya 
dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, 
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serta meletakkan kaki beliau di sisi  tubuh domba 

itu.” (HR. Al Bukhari, no. 5565 dan Muslim, 
no. 1966). 

H. Tidak Mencabut atau Memotong Rambut 
dan Kuku 

Tidak mencabut atau memotong rambut 
dan kuku bagi orang yang hendak 
berkurban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim 

 (no. 1977) dan lainnya, dari Ummu 

Salamah  bahwa Nabi  bersabda: 

ْن 
َ
ًْ أ َضُدُز

َ
َراَد أ

َ
ِث َوأ اَلَل ِذْي اْْلِشَّ ِْ  ًْ ْحخُ

َ
إَِذا َرأ

ْظَفارِهِ 
َ
َْ َشْػِرهِ َوأ ِصْم َخ ٍْ َ ـَيْيُ  يَُغِّحِّ

"Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan 
salah seorang di antara kamu ingin berkurban, 
maka hendaklah ia menahan diri dari 
(memotong) rambut dan kukunya."  

Dalam riwayat lain:  

 َ ْظَفارِهِ َضَّتَّ يَُغِّحِّ
َ
َْ أ ٌِ َْ َشْػِرهِ َواَل  ٌِ ُخْذ 

ْ
 ـَاَل يَك
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"Maka janganlah ia mengambil sesuatu dari 
rambut atau kukunya sehingga ia berkurban." 

Hal ini, mungkin untuk menyerupai orang 
yang menunaikan ibadah haji yang 
membawa hewan kurbannya. 

ُّ  َوالَ  ْدُي ََمِيَّ َٓ ْ َٰ َحتْيَُؼ ال ًْ َضَّتَّ  َُتِْيُلٔا رُُءوَشُس

"... dan jangan kamu mencukur (rambut) kepala-
mu, sebelum kurban sampai di tempat 
penyembelihannya ...". (QS. Al Baqarah [2]: 
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. Boleh membasahi rambut serta 
menggosoknya, meskipun terdapat 
beberapa rambutnya yang rontok. 

I. Melaksanakan Shalat ‘Idul Adha 

Melaksanakan shalat „Idul Adha dan 
mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim 



 

40                          Panduan Praktis Ibadah Di Bulan Dzulhijjah                             

 

hendaknya memahami hikmah 
disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah 
hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka 
jangan dijadikan sebagai hari keangkuhan 
dan kesombongan; jangan dijadikan 
kesempatan bermaksiat dan bergelimang 
dalam kemungkaran. 

J. Melaksanakan Kewajiban dan Menjauhi 
Segala Larangan 

Selain hal-hal yang telah disebutkan di 
atas, hendaknya setiap muslim dan 
muslimah mengisi hari-hari ini dengan 
melakukan ketaatan, dzikir dan syukur 

kepada Allah , melaksanakan segala 
kewajiban dan menjauhi segala larangan; 
memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha 
memperoleh rahmat Allah .    

Semoga Allah  melimpahkan taufikNya 
dan  menunjuki kita ke jalan yang lurus. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 
kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan 
para sahabatnya. (Disarikan dari makalah Syaikh 
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Abdullah bin Abdurrahman al Jibrin dengan 
beberapa penambahan dan pengurangan). 
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BAB IV 

‘Idul Adha 

 

 

Berikut ini, beberapa hal berkaitan dengan 
„Idul Adha. Mudah-mudahan bisa memperkaya 
wawasan kita sehingga bisa memperbaiki amal 
kita.  

A. Definisi 

 „Id secara bahasa artinya setiap hari 
yang di dalamnya ada perkumpulan, berasal 
dari kata „Aada-Ya‟udu artinya kembali, 
karena seakan-akan mereka kembali 
kepadanya. Ibnul A'rabi  mengatakan: “„Id 
dinamakan dengan nama tersebut karena setiap 
tahun ia selalu kembali dengan kegembiraan yang 
baru.” (Lisaanul „Arab, 3/315) 

Shalat „Idul Adha adalah shalat yang 
diadakan pada hari raya „Idul Adha yang 
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jatuh pada 10 Dzulhijjah yang bertepatan 
dengan ibadah haji di Makkah Al 
Mukarramah atau hari raya Kurban karena 
disunnahkan berkurban bagi yang mampu. 

B. Hukum Shalat ‘Id 

Mengenai hukum shalat „Id, para ulama 
berbeda pendapat, terbagi menjadi tiga 
pendapat. Ada yang mengatakan sunnah 
muakkadah (Malikiyyah [Jawaahir al Ikliil 
Syarah Mukhtashar al Khalil, 1/101] dan 
Syafi‟iyyah [Al Majmu‟ Syarah al 
Muhadzdzab, 5/3]), fardhu kifayah 
(Hanabilah [Al Mughni, 2/304]) dan fardhu 
'ain (Ulama Hanafiyyah mengistilahkannya 
wajib [Bada-i‟ ash Shanaa-i‟, 1/274-275]). 
Namun pendapat yang lebih kuat adalah 
bahwa shalat „Id hukumnya adalah fardhu 
'ain, yaitu wajib bagi setiap muslim, baik 
laki-laki maupun perempuan yang dalam 
keadaan mukim. Ini pendapat yang dipilih 
oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (Fatawa 
Syaikh Al „Utsaimin dan Bughyatul 
Mutathawwi‟ fii Shalatit Tathawwu‟, 
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Muhammad bin „Umar bin Salim Bazamaul, 
hal. 109-110). Ada beberapa dalil yang 
dijadikan landasan untuk hal ini, antara lain: 

1. Hadits dari Ummu „Athiyah Nusaibah al 
Anshariyah , beliau berkata, 

ُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن ََنْرَُج يَ ْوَم اْلِعيِد، َحَّتَّ َُنْرَِج اْلِبْكَر ِمْن 
ِخْدرَِها، َحَّتَّ َُنْرَِج اْْلُيََّض فَ َيُكنَّ َخْلَف النَّاِس 

 .يَ ْرُجوَن بَ رََكَة َذِلَك اْليَ ْوِم َوطُْهَرَتهُ 

“Dahulu kami diperintahkan untuk keluar 
(shalat „Id) pada hari raya hingga gadis-gadis 
pingitan keluar dari kamarnya bahkan mereka 
yang tengah haid dan mereka berada di 
belakang orang-orang. Mereka mengharapkan 
berkah dan kesucian hari tersebut.” (HR. Al 
Bukhari, no. 971) 

Dalam lafadz yang lain di Shahih 
Muslim: 
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َأْن َُنْرَِج ِِف اْلِعيَدْيِن  –تَ ْعِِن النَِّبَّ ملسو هيلع هللا ىلص –ََن أََمرَ 
اْلَعَواِتَق َوَذَواِت اْْلُُدوِر َوأََمَر اْْلُيََّض َأْن يَ ْعَتزِْلَن 

 .ُمَصلَّى اْلُمْسِلِميَ 

“Nabi  memerintahkan kepada kami pada 
saat shalat „Id („Idul Fithri ataupun „Idul 
Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang 
baru beranjak dewasa) dan wanita yang 
dipingit, begitu pula wanita yang sedang 
haidh. Namun beliau memerintahkan pada 
wanita yang sedang haidh untuk menjauhi 
tempat shalat.“ (HR. Muslim, no. 890) 

2. Rasulullah  tidak pernah 
meninggalkannya. (Ar Raudhatun 
Nadiyyah Syarh Ad Durarul Bahiyyah, 
1/202). 

3. Rasulullah  memerintah kaum 
muslimin untuk keluar rumah untuk 
menunaikan shalat „Id. Perintah untuk 
keluar rumah menunjukkan perintah 
untuk melaksanakan shalat „Id itu sendiri 
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bagi orang yang tidak punya udzur. Di 
sini dikatakan wajib karena keluar rumah 
merupakan wasilah (jalan) menuju shalat. 
Jika wasilahnya saja diwajibkan, maka 
tujuannya (yaitu shalat) otomatis juga 
wajib. (Ar Raudlatun Nadiyyah Syarh Ad 
Durarul Bahiyyah, 1/202) 

4.  Ada perintah dalam Al Qur‟an yang 
menunjukkan wajibnya shalat „Id yaitu 
firman Allah : 

 ـََطِوّ لَِربَِّم َواْْنَرْ 

“Dirikanlah shalat dan berkurbanlah (an 
nahr).” (QS. Al Kautsar [108]: 2) 

Maksud ayat ini adalah perintah untuk 
melaksanakan shalat „Id. (Pendapat 
Ikrimah, Abu Ja‟far, „Atha, Qatadah dan 
lainnya. Lihat Tafsir ath Thabari, 24/653). 

5.  Di antara dalil yang menunjukkan 
tentang wajibnya shalat „Id adalah hadits 
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Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  
telah bersabda:  

َْ َشاَء  ٍَ َذا ِخيَداِن َذ َْ  ًْ ُس ٌِ ْٔ َع ِِف يَ ٍَ كَِد اْسخَ
َػِث. ٍُ ََ اْْلُ ٌِ ُه 

َ
ْسَزأ

َ
 أ

 “Telah berkumpul bagi kalian pada hari ini 
dua hari raya. Barangsiapa yang ingin 
(melaksanakan shalat „Id) maka ia telah 
mencukupi dari shalat Jum‟at…”. (HR. Abu 
Daud, no. 1073. Syaikh Al Albani 
mengatakan dalam Sunan Abu Daud: 
Shahih) 

Dalil ini menunjukkan bahwa shalat „Id 
dapat menggugurkan kewajiban shalat 
Jum‟at apabila bertepatan waktunya 
(yakni hari „Id jatuh pada hari Jum‟at). 
Sesuatu yang tidak wajib tidak mungkin 
dapat menggugurkan sesuatu yang wajib. 
Jika shalat Jum‟at itu wajib, demikian 
halnya dengan shalat „Id. (Ar Raudlatun 
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Nadiyyah Syarh Ad Durarul Bahiyyah, 
1/202) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  
mengatakan, “Pendapat yang menyatakan 
bahwa hukum shalat „Id adalah wajib bagi setiap 
muslim lebih kuat daripada yang menyatakan 
bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah (wajib 
bagi sebagian orang saja). Adapun pendapat yang 
mengatakan bahwa hukum shalat „Id adalah 
sunnah (dianjurkan, bukan wajib), ini adalah 
pendapat yang lemah. Karena Nabi  sendiri 
memerintahkan untuk melakukan shalat ini. Lalu 
beliau sendiri dan para khulafaur rasyidin (Abu 
Bakr, „Umar, „Utsman, dan „Ali), begitu pula 
kaum muslimin setelah mereka terus menerus 
melakukan shalat „Id. Dan tidak dikenal sama 
sekali kalau ada di satu negeri Islam ada yang 
meninggalkan shalat „Id. … Kalau Nabi  tidak 
memberi keringanan bagi wanita untuk 
meninggalkan shalat „Id, lantas bagaimana lagi 
dengan kaum pria?” (Majmu‟ Al Fatawa, 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 24/183) 
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C. Waktu Shalat ‘Id 

Menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, 
Malikiyah dan Hanabilah), waktu shalat „Id 
dimulai dari matahari setinggi tombak 
sampai waktu zawal (matahari bergeser ke 
barat). (Tuhfatul Fuqaha, 1/284, al 
Hidayah,1/60,ad Dur al Mukhtaar, 1/583, 
Kasysyaaful Qinaa‟, 2/50). Sedangkan 
Syafi‟iyyah berpendapat mulai terbitnya 
matahari sampai zawal. (Nihaayatul 
Muhtaaj, 2/276) 

Ibnu Qayyim al Jauziyah  mengatakan, 

“Nabi  biasa mengakhirkan shalat „Idul Fithri 
dan mempercepat pelaksanaan shalat „Idul Adha. 
Ibnu „Umar yang sangat dikenal meneladani 

ajaran Nabi  tidak keluar menuju lapangan 
sebelum matahari meninggi.” (Zaadul Ma‟ad, 
1/425) 

Hikmah mengapa shalat „Idul Adha 
dikerjakan lebih awal adalah agar orang-
orang dapat segera menyembelih binatang 
kurbannya. Sedangkan shalat „Idul Fithri 
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agak diundur bertujuan agar kaum muslimin 
masih punya kesempatan untuk menunaikan 
Zakat Fithri. (Ad Durr al Mukhtaar, 1/583, Al 
Majmu‟, 5/3 dan Al Mughni, 2/312).  

D. Tempat Pelaksanaan Shalat ‘Id 

Shalat „Id lebih utama dilakukan di 
tanah lapang, kecuali jika ada udzur seperti 

hujan. Abu Sa‟id Al Khudri  mengatakan, 

َم  ْٔ اَكَن رَُشُٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل غييّ وشيً َُيُْرُج يَ
َطىَلّ  ٍُ ْ ْعََّح إََِل ال

َ
 اىِْفْؽِر َواأل

“Rasulullah  biasa keluar pada hari raya „Idul 
Fithri dan „Idul Adha menuju tanah lapang.” 
(HR. Al Bukhari no. 956 dan Muslim no. 889) 

Imam Nawawi  mengatakan, “Hadits Abu 
Sa‟id Al Khudri di atas adalah dalil bagi 
orang yang menganjurkan bahwa shalat „Id 
sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini 
lebih afdhal (lebih utama) daripada 
melakukannya di masjid. Inilah yang 
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dipraktekkan oleh kaum muslimin di 
berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, 
maka sejak masa silam shalat „Id mereka 
selalu lakukan di Masjidil Haram.” (Al 
Minhaaj, 3/280) 

E. Takbiran 

1. Waktu Takbir „Idul Adha ada 2 jenis: 

a) Takbir Mutlaq  

Takbir mutlaq pada hari raya „Idul 
Adha dimulai semenjak masuk bulan 
Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik 
yaitu pada hari ketiga setelah „Id, 
menjelang maghrib pada tanggal 13 
Dzulhijjah. Selama tanggal 1 – 13 
Dzulhijjah, kaum muslimin 
disyariatkan memperbanyak ucapan 
takbir di manapun, kapanpun dan 
dalam kondisi apapun. Boleh sambil 
berkendaraan, berjalan, berdiri, 
duduk, ataupun berbaring. Bisa 
dilakukan di rumah, jalan, kantor, 
sawah, pasar, lapangan, masjid, dll. 
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Takbir mutlaq bisa dilakukan pada 
setiap waktu (pagi, siang, sore atau 
malam). 

Imam Bukhari  menyebutkan 
dalam Kitab Shahihnya: “Dahulu Ibnu 
„Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar 
pada tanggal 1 – 10 Dzulhijjah. Mereka 
berdua mengucapkan takbir kemudian 
orang-orang bertakbir disebabkan 
mendengar takbir mereka berdua.” (HR. 
Al Bukhari, 2/20) 

Imam Bukhari  juga menyebutkan 
bahwa: “„Umar bin Khaththab pernah 
bertakbir di kemahnya ketika di Mina 
dan didengar oleh orang yang berada di 
masjid. Akhirnya mereka semua bertakbir 
dan kaum muslimin yang di pasar-pun 
ikut bertakbir. Sehingga Mina bergema 
dengan takbir.” (HR. Al Bukhari ,2/20) 

Imam Bukhari  juga menyebutkan 
bahwa: “Muhammad bin Ali bertakbir 
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selesai shalat sunnah.” (HR. Al 
Bukhari, 2/20) 

Al Hafidz Ibnu Hajar al „Asqalani 
menyebutkan bahwa Ad Daruqutni 
meriwayatkan: “Dulu Abu Ja‟far Al 
Baqir (cucu Ali bin Abi Thalib) bertakbir 
setiap selesai shalat sunnah di Mina.” 
(Fathul Baari 3/389) 

b) Takbir Muqayyad 

Takbir Muqayyad maksudnya takbir 
yang dilakukan setelah shalat. Takbir 
ini dibaca setelah kita mengucapkan 
Astaghfirullah (3x), Allahumma 
Antassalaam wa minkas salaam 
Tabaarakta Yaa dzal Jalaali wal 
Ikraam. Kemudian mengucapkan 
lafadz takbir. (Liqa‟ Syahri, 22/34) 

Takbir muqayyad (yang terikat waktu) 
dimulai sejak setelah shalat Shubuh 
tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah 
shalat Ashar tanggal 13 Dzulhijjah. 
Maka berjumlah 23 shalat. (Al 
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Majmu‟ Syarah Muhadzdzab 5/40).  
Ini pendapat yang dinilai paling kuat 
oleh beberapa ulama.  

„Umar bin Khaththab  bertakbir setelah 
shalat shubuh pada tanggal 9 Dzulhijjah 
sampai setelah zhuhur pada tanggal 13 
Dzulhijjah. (Diriwayatkan oleh Imam 
Ibnu Abi Syaibah & Al Baihaqi dan 
sanadnya dishahihkan Al Albani). 

Ali bin Abi Thalib  juga bertakbir 
setelah shalat shubuh pada tanggal 9 
Dzulhijjah sampai ashar tanggal 13 
Dzulhijjah. Beliau juga bertakbir setelah 
ashar. (HR Ibnu Abi Syaibah & Al 
Baihaqi. Syekh Al Albani 
mengatakan: “Shahih dari Ali ”) 

Ibnu „Abbas  bertakbir setelah shalat 
shubuh pada tanggal 9 Dzulhijjah 
sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Beliau 
tidak bertakbir setelah maghrib (sudah 
masuk tanggal 14 Dzluhijjah). (HR. 
Ibnu Abi Syaibah & Al Baihaqi. Al 
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Albani mengatakan: Sanadnya 
shahih) 

Imam Ibnul Mundzir  
meriwayatkan bahwa pendapat ini 
yang diriwayatkan dari „Umar bin 
Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu 
„Abbas, Sufyan ats Tsauri, Ahmad 
dan Abu Tsaur. (al Majmu‟ Syarah 
Muhadzdzab) 

Dengan demikian, maka 13 hari pertama 
bulan Dzulhijjah (tgl 1-13 Dzulhijjah) bisa 
dibagi menjadi 2 bagian: 

a) Bagian yang hanya ada takbir mutlaq. 
Yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah 
sampai sebelum shubuh tanggal 9 
Dzulhijjah.  

b) Bagian yang ada takbir mutlaq dan 
muqayyad. Yaitu mulai ba‟da shubuh 
tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum 
terbenamnya matahari tanggal 13 
Dzulhijjah.  
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2. Disyari‟atkan mengeraskan (menjahrkan) 
suara pada saat takbir. Ini berdasarkan 
kesepakatan ulama empat madzhab. 
(Lihat Majmu‟ Al Fatawa, Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyah, 24/220) 

3. Dianjurkan untuk memperbanyak takbir, 
sesudah membaca dzikir-dzikir setelah 
shalat. Termasuk juga sehabis shalat lima 
waktu, dengan sendiri-sendiri (tidak 
dipandu), sebagaimana hadits yang 
diriwayatkan dari sahabat Anas bin 

Malik , ketika para sahabat berhaji 

bersama Rasulullah , di antara sahabat 
ada yang membaca takbir, ada juga yang 
membaca bacaan-bacaan lain. (Fatwa 
Syaikh Al „Utsaimin) 

Diriwayatkan bahwa: 

يَّ 
َ
ًِن حِيَْم األ ٍِ ُ ةِ َر يَُسْبِّ ٍَ َُ ُخ اَم َوََكَن اْب

ِّ َوِِف  اِت، ولَََعَ ـَِراِش َٔ يَ وََخيَْؿ الطَّ
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 ِّ ، َوَمِْيِص ِّ يَّاَم  ـُْصَؽاِؼ
َ
َشاهُ حِيَْم األ ٍْ َوَم

يًػا  .َُجِ

"Ibnu „Umar  pernah bertakbir di Mina 
pada hari-hari itu (Tasyriq) setelah shalat 
(lima waktu), di tempat tidurnya, di kemah, 
di majelis dan di tempat berjalannya pada 
hari-hari itu seluruhnya" (HR. Al Bukhari, 
Kitab Al Iidain, Bab at Takbir Ayyaam 
Mina) 

4. Lafadz Takbiran  

Mengenai masalah ini tidak ada hadits 
marfu' yang shahih menerangkan tentang 
lafadz takbiran, akan tetapi yang ada 
hanyalah lafadz yang diriwayatkan dari 
sebagian sahabat. Di antara lafadz yang 
dicontohkan antara lain: 

a) Dari sahabat Ibnu Mas'ud . 
Diriwayatkan dari beliau ada 2 lafadz 
takbir: 
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1.  ُ ، الَ إَِلَ إِالَّ اهلُل، َواَّللَّ ْثَْبُ
َ
ُ أ ، اَّللَّ ْثَْبُ

َ
ُ أ اَّللَّ

ْثَْبُ وَ 
َ
ُ أ ، اَّللَّ ْثَْبُ

َ
ٍْدُ أ  هلِل اْْلَ

، الَ إَِلَ   .2 ْثَْبُ
َ
ُ أ ، اَّللَّ ْثَْبُ

َ
ُ أ ، اَّللَّ ْثَْبُ

َ
ُ أ اَّللَّ

ْثَْبُ وَ 
َ
ُ أ ٍْدُ إِالَّ اهلُل، اَّللَّ  هلِل اْْلَ

1) “Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa 
ilaaha illallaah wallaahu akbar, 
Allaahu akbar wa lillaahil hamd” 
(Allah Maha Besar, Allah Maha 
Besar, tidak ada sesembahan 
yang berhak disembah dengan 
benar selain Allah, Allah Maha 
Besar, Allah Maha Besar, segala 
pujian hanya untuk-Nya). 

2) “Allaahu akbar, Allaahu akbar, 
Allaahu akbar, laa ilaaha illallaah 
wallaahu akbar, Allaahu akbar wa 
lillaahil hamd” (Allah Maha 
Besar, Allah Maha Besar, Allah 
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Maha Besar, tidak ada 
sesembahan yang berhak 
disembah dengan benar selain 
Allah, Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar, segala pujian 
hanya untuk-Nya). 

(HR. Ibnu Abi Syaibah, 2/168. Syaikh 
Al Albani dalam Al Irwa Al Ghalil, 
III/125 mengatakan: Sanadnya 
Shahih, akan tetapi disebutkan dalam 
tempat yang lain dengan sanad yang 
seperti itu dengan tiga kali takbir). 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
mengatakan bahwa lafadz yang 
dinukil dari banyak sahabat adalah 

ْثَْبُ اَل إَلَ إاَلّ اَّلَلُّ َواَّلََلُّ 
َ
ْثَْبُ اَّلَلُّ أ

َ
اَّلَلُّ أ

 
َ
ْثَْبُ وَ أ

َ
ٍْدُ  هللِ ْثَْبُ اَّلَلُّ أ  اْْلَ

“Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha 
illallaah wallaahu akbar, Allaahu akbar 
wa lillaahil hamd” (Allah Maha Besar, 
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Allah Maha Besar, tidak ada 
sesembahan yang berhak disembah 
dengan benar selain Allah, Allah 
Maha Besar, Allah Maha Besar, 
segala pujian hanya untuk-Nya). 
(Lihat Majmu‟ Al Fatawa, Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah, 24/220). 

b) Dari sahabat Ibnu „Abbas : 

ْثَْبُ 
َ
ُ أ ْثَْبُ اَّللَّ

َ
ُ أ ُد  اَّللَّ ٍْ ِ اْْلَ ْثَْبُ َوَّلِلَّ

َ
ُ أ اَّللَّ

َداَُا. َْ ا  ٌَ ْثَْبُ لََعَ 
َ
ُ أ َسوُّ اَّللَّ

َ
ْثَْبُ َوأ

َ
ُ أ  اَّللَّ

“Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu 
akbar, Walillaahil hamd, Allaahu akbar 
wa ajall, Allaahu akbar „alaa maa 
hadaanaa” (HR. Al Baihaqi III/315. 
Syaikh Al Albani dalam Al Irwa Al 
Ghalil III/125 mengatakan: Sanadnya 
Shahih) 
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c) Dari sahabat Salman Al Farisi : 

ا. ْثَْبُ َنِتْْيً
َ
ُ أ ْثَْبُ اَّللَّ

َ
ُ أ ْثَْبُ اَّللَّ

َ
ُ أ  اَّللَّ

Ibnu Hajar mengatakan: "Adapun 
lafadz takbir yang paling shahih adalah 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
Abdurrazaq dengan sanad yang shahih 
dari Salman, mereka bertakbir: Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 
Kabiira." (Fathul Bari II/536) 

Imam Ash Shan‟ani  mengatakan: 
“Penjelasan tentang lafadz takbir sangat 
banyak dari berberapa ulama. Ini 
menunjukkan bahwa perintah bentuk takbir 
ada kelonggaran di dalamnya. Disamping 
ayat yang memerintahkan takbir juga 
menuntut demikian.”  

Jadi kita boleh milih mana dari beberapa 
contoh lafadz takbir yang ada.  

Syaikhul Islam  juga menerangkan 
bahwa jika seseorang mengucapkan 
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“Allaahu Akbar, Allaahu akbar, Allaahu 

akbar“, itu juga diperbolehkan. (Lihat 
Majmu‟ Al Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah, 24/220). 

F. Adab-adab sebelum Shalat ‘Id 

1. Mandi sebelum shalat „Id, sebagaimana 

yang dilakukan oleh Ibnu „Umar . Nafi‟ 

 menceritakan: “Dahulu, pada „Idul 

Fithri, Ibnu „Umar  mandi sebelum 
berangkat ke tanah lapang.” (HR. Malik 
dalam Al Muwaththa‟, 1/177). Ibnul 
Qayyim mengatakan, riwayat yang 
shahih. (Zaadul Ma‟ad, 1/425) 

2. Berhias serta berpakaian yang terindah 
dan yang terbaik (HR. Al Bukhari dan 

Muslim). Ibnul Qayyim  berkata: 
"Dahulu, ketika keluar pada shalat dua hari 

raya, Nabi  mengenakan pakaian yang 
terindah." (Zaadul Ma‟ad, 1/426) 

3. Tidak makan pagi sebelum berangkat 
shalat „Idul Adha. 
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Dari „Abdullah bin Buraidah, dari 

ayahnya , ia berkata, 

اَكَن رَُشُٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل غييّ وشيً اَل 
َم  ْٔ ُثُو يَ

ْ
ُثَو َوالَ يَك

ْ
َم اىِْفْؽِر َضََّتّ يَك ْٔ َحْؾُدو يَ

 ِّ ْعِطيَِّخ
ُ
َْ أ ٌِ ُثَو 

ْ
ْعََّح َضََّتّ يَرِْسَع َذيَك

َ
 األ

“Dahulu Rasulullah  biasa berangkat shalat 
„Id pada hari „Idul Fithri dan beliau makan 
terlebih dahulu. Sedangkan pada hari „Idul 
Adha, beliau tidak makan lebih dulu sampai 
pulang dari shalat „Id baru beliau menyantap 
hasil kurbannya.” (HR. Ahmad, 5/352. 
Syaikh Syu‟aib Al Arnauth mengatakan 
bahwa hadits ini hasan) 

Hikmah dianjurkan untuk tidak makan 
terlebih dahulu sebelum shalat „Idul 
Adha adalah agar daging kurban bisa 
segera disembelih dan dinikmati setelah 
shalat „Id. (Shahih Fiqh Sunnah, 1/602) 
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4. Dianjurkan datang ke tempat shalat 
dengan berjalan kaki, kecuali jika ada 
udzur seperti sakit atau jauh jaraknya. 
Ibnu „Umar - - berkata:  

 -ضىل اهلل غييّ وشيً-اَكَن رَُشُٔل اَّلَلِّ 
اِشيًا ٌَ اِشيًا َويَرِْسُع  ٌَ  .َُيُْرُج إََِل اىِْػيِد 

“Rasulullah -- biasa keluar ke tempat shalat 
„Id dengan berjalan kaki dan pulang juga 
berjalan kaki”. (HR. Ibnu Majah, no. 1295. 
Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan 
Ibni Majah, no. 1070, mengatakan bahwa 
Hadits ini hasan) 

5. Bertakbir ketika keluar hendak shalat „Id.  

Ibnu „Umar  berkata, “Rasulullah  
pernah berangkat shalat „Id („Idul Fithri 
dan „Idul Adha) bersama Al Fadhl bin 
„Abbas, „Abdullah bin „Abbas, „Ali, Ja‟far, 
Al Hasan, Al Husain, Usamah bin Zaid, 
Zaid bin Haritsah, dan Ayman bin Ummi 
Ayman, mereka mengangkat suara 
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membaca tahlil (Laa ilaha illallaah) dan 
takbir (Allaahu Akbar).” (HR. Al Baihaqi 
(3/279). Hadits ini hasan. Lihat Al Irwa 
Al Ghalil, 3/123). 

Imam Daruquthni  meriwayatkan 

bahwa Ibnu „Umar  apabila berangkat 
untuk shalat „Idul Fithri dan „Idul Adha, 
bersungguh-sungguh untuk bertakbir 
hingga tiba ke tempat shalat, kemudian 
dia terus bertakbir hingga imam datang.  

Ibnu Abi Syaibah  meriwayatkan 
dengan sanad yang shahih dari Az-Zuhri 

, dia berkata, “Orang-orang bertakbir 
pada hari „Id hingga mereka keluar dari 
rumah-rumah mereka hingga ketika 
mereka mendatangi tempat shalat dan 
hingga imam datang. Apabila imam telah 
datang, mereka semua diam, jika imam 
bertakbir, merekapun bertakbir.” (Lihat 
Al Irwa Al Ghalil, 2/121). 

Imam Ibnu Syihaab Az-Zuhri  berkata, 
“Dahulu orang-orang bertakbir sejak 
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mereka keluar dari rumah-rumah mereka 
hingga datangnya imam (ke tempat 
shalat untuk memulai shalat).”  

6. Menempuh jalan yang berbeda pada saat 

berangkat dan pulang, Jabir -- berkata:  

ُم  ِِبُّ اَكَن انلَّ  ْٔ ضىل اهلل غييّ وشيً إَِذا اَكَن يَ
ََ  ِريَق ِخيٍد َخاىََؿ اىَػّ

“Dahulu Nabi -- ketika hari „Id beliau lewat 
jalan yang berbeda ketika berangkat dan 
pulang.”. (HR. Al Bukhari, no. 986) 

7. Membawa serta anak-anak dan kaum 
wanita untuk menghadiri shalat „Id. Dalil 
membawa kaum wanita adalah hadits 
dari Ummu „Athiyyah, beliau berkata,  

َمَرَُا 
َ
 –ضىل اهلل غييّ وشيً انلَِِّبَّ  َحْػِِن  –أ

نْ 
َ
َِ  ِِف  ُُنِْرجَ  أ احِقَ  اىِْػيَديْ َٔ  وََذَواِت  اىَْػ
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َمرَ  اْلُُدورِ 
َ
نْ  اْْلُيََّظ  َوأ

َ
ََ  أ ىْ  ُمَطىَلّ  َحْػََتِ

ْيَ  ٍِ ْصِي ٍُ ْ  .ال

“Nabi  memerintahkan kepada kami pada 
saat shalat „Id („Idul Fithri ataupun „Idul 
Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang 
baru beranjak dewasa) dan wanita yang 
dipingit, begitu pula wanita yang sedang 
haidh. Namun beliau memerintahkan pada 
wanita yang sedang haidh untuk menjauhi 
tempat shalat.” (HR. Muslim, no. 890) 

Sedangkan dalil membawa anak-anak 

adalah dari Ibnu „Abbas - -, yang ketika 
itu masih kecil, pernah ditanya,  

“Apakah engkau pernah menghadiri shalat „Id 

bersama Nabi ?” Ia menjawab,  

 ُّ ْدحُ ِٓ ا َش ٌَ َؾِر  ََ الِطّ ٌِ ََكِِن  ٌَ اَل  ْٔ َ ًْ ، َول  َجَػ

“Iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan 
karena kedudukanku yang termasuk sahabat-
sahabat junior, tentu aku tidak akan 
menghadirinya.” (HR. Al Bukhari, no. 977) 
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G. Cara Mengerjakan Shalat ‘Id 

Jumlah raka‟at shalat „Idul Adha adalah 
dua raka‟at. „Umar bin Khaththab ,  ia  
berkata,  “Shalat Jum‟at dua raka‟at, shalat „Idul 
Fithri dua raka‟at, shalat „Idul Adha dua raka‟at.” 
(HR. Ahmad no. 257 dan An Nasaa‟i no. 
1419. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 
Hadits ini Shahih). Tata cara shalat „Id adalah 
sebagai berikut: 

1. Memulai dengan takbiratul ihram, 
sebagaimana shalat-shalat lainnya. 

2. Membaca do‟a Iftitah sebelum takbir 7 X. 
(Lihat Zaadul Ma‟ad I/425) 

3. Kemudian bertakbir (takbir zawa-
id/tambahan) sebanyak tujuh kali takbir -
selain takbiratul ihram- sebelum memulai 
membaca Al Fatihah. Dari Aisyah  - -,  

ia  berkata,  “Sesungguhnya Rasulullah --  
bertakbir dalam shalat „Idul Fithri dan „Idul 
Adha, pada raka‟at pertama sebanyak tujuh 
kali dan raka‟at kedua lima kali, selain dua 
takbir ruku.” (HR. Abu Daud no. 1150 
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Ibnu Majah 1280 dan Ahmad 6/70. 
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 
Hadits ini Shahih) 

4. Mengangkat tangan ketika takbir-takbir 
tersebut (Al Mausu‟ah al Fiqhiyyah al 
Kuwaitiyah, 27/246), sebagaimana yang 

dicontohkan oleh Ibnu „Umar - -. Ibnul 

Qayyim  mengatakan, “Ibnu „Umar  
yang  dikenal  sangat  meneladani  Nabi --  
biasa  mengangkat  tangannya  dalam setiap 
takbir.” (Zaadul Ma‟ad, 1/425) 

5. Belum didapatkan hadits shahih marfu‟ 

yang menerangkan bacaan Rasulullah  
di antara takbir, namun Ibnu Mas‟ud 
berkata,  

 ِّ ِ َوَثَِاًء َغيَيْ َبْْيَ ُُكِّ حَْستَِْيَتْْيِ ََحًْدا َّلِلَّ
 وََضىلَّ لََعَ انلَِِّبِّ ضىل اهلل غييّ وشيً

”Di antara tiap dua takbir diucapkan pujian 
dan sanjungan kepada Allah  dan 
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bershalawat kepada Nabi .” (HR. Al 
Baihaqi, 7/94. Syaikh Al Albani 
mengatakan dalam Irwau Ghalil, 3/115: 
Sanadnya Jayyid)  

 Di antara contoh bacaannya (Fatawa 
Syaikh Al Jibrin): 

ُد هلِل، َو اَل إَلَ إِالَّ ُشتَْطاَن اهلِل، َو اْْلَ  اهلُل،  ٍْ
. ْثَْبُ

َ
 َواهلُل أ

Atau, 

ُد هلِل َنِرْْياً، وَُشتَْطاَن ا ٍْ ْثَْبُ َنِتْْياً، َو اْْلَ
َ
هلُل أ

ِضياًْل، َو َضىّلَ 
َ
ٍد اهلِل ةُْسَرَة َو أ ٍَّ  اهلُل لََعَ َُمَ

ًَ انلَّ  ِّ وََشيَّ ْضَطاةِ
َ
ِ َو لََعَ آِلِ َو أ

ِّمِّ
ُ
ِِبِّ األ

 تَْصِييٍْاً َنِرْْياً.
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Syaikhul Islam mengatakan bahwa 
sebagian salaf di antara tiap takbir 
membaca bacaan, 

ُد هللِ  ُشتَْطاَن اهللِ  ٍْ  هللُ َوا اهللُ   َواَل إَلَ إالَّ َواْْلَ
ْثَْبُ . اليَّ 

َ
ًَّ أ  اْؽِفْر ِل َوارََْحِْن  ُٓ

“Subhaanallaah wal hamdulillaah wa laa ilaha 
illallaah wallaahu akbar. Allaahummaghfirlii 
war hamnii (Maha suci Allah, segala 
pujian bagi-Nya, tidak ada sesembahan 
yang benar untuk disembah selain Allah. 
Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah 
aku).”  

Boleh juga membaca bacaan lainnya 
asalkan di dalamnya berisi pujian pada 
Allah . 

6. Kemudian membaca Al Fatihah, 
dilanjutkan dengan membaca surat 
lainnya.  
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7. Menjaharkan (mengeraskan) bacaan, 
berdasarkan riwayat yang sangat banyak 
dari Nabi . (Al Mausu‟ah al Fiqhiyyah 
al Kuwaitiyah, 27/245) 

8. Surat yang dibaca oleh Nabi  ada 2: 

a) Surat Qaaf pada raka‟at pertama dan 
surat Al Qamar pada raka‟at kedua. 
„Umar bin Khaththab pernah 
menanyakan pada Waqid Al Laitsiy 
mengenai surat apa yang dibaca oleh 

Rasulullah  ketika shalat „Idul Adha 
dan „Idul Fithri. Beliaupun menjawab: 

ا ةِا ٍَ ِٓ  ِذي
ُ
ِشي)ق َواىُْلْرآِن  اَكَن َحْلَرأ ٍَ ْ ِد( ال

اَغُث َوانَْشقَّ  بَِج الصَّ رُ  َو)اْرََتَ ٍَ  (اىَْل

“Nabi  biasa membaca “Qaaf, wal 
qur‟anil majiid” (surat Qaaf) dan 
“Iqtarabatis saa‟atu wan syaqqal qamar” 
(surat Al Qamar).” (HR. Muslim, no. 
891) 
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b) Surat Al A‟laa pada raka‟at pertama 
dan surat Al Ghasyiyah pada raka‟at 
kedua. Jika hari „Id jatuh pada hari 
Jum‟at, dianjurkan pula membaca 
surat Al A‟laa pada raka‟at pertama 
dan surat Al Ghasyiyah pada raka‟at 
kedua, pada shalat „Id maupun shalat 
Jum‟at. Dari An Nu‟man bin Basyir 

, Nabi  bersabda, 

ُشُٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل غييّ وشيً اَكَن رَ 
 ِِف اىْػِ 

ُ
َػِث ةِاَحْلَرأ ٍُ َِ َوِِف اْْلُ )َشِتِّص  يَديْ

حَاَك َضِديُد 
َ
ْو أ َْ ( َو) لَْعَ

َ
ًَ َربَِّم األ اْش

َع اىِْػيُد  ٍَ اىَْؾاِشيَِث(. كَاَل َوإَِذا اْسخَ
ٍم َواِضٍد حَ  ْٔ َػُث ِِف يَ ٍُ يًْغا َواْْلُ

َ
ا أ ٍَ ِٓ  ةِ

ُ
ْلَرأ

 .َتْْيِ الَ ِِف الطَّ 
“Rasulullah  biasa membaca dalam 
shalat „Idul Fithri dan „Idul Adha  
maupun shalat Jum‟at “Sabbihisma 
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rabbikal a‟la” (surat Al A‟laa) dan “Hal 
ataaka haditsul ghasyiyah” (surat Al 
Ghasyiyah).” An Nu‟man bin Basyir 
mengatakan begitu pula ketika hari „Id 
bertepatan dengan hari Jum‟at, beliau 
membaca kedua surat tersebut di masing-
masing shalat. (HR. Muslim, no. 878) 

9. Setelah membaca surat, kemudian 
melakukan gerakan shalat seperti biasa 
(ruku, i‟tidal, sujud, dst). 

10. Bertakbir ketika bangkit untuk 
mengerjakan raka‟at kedua. 

11. Kemudian bertakbir (takbir zawa-
id/tambahan) sebanyak 5 kali takbir -
selain takbir ketika bangkit dari sujud- 
sebelum memulai membaca Al Fatihah. 

12. Selanjutnya membaca surat Al Fatihah 
dan surat lainnya sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. 

13. Mengerjakan gerakan lainnya seperti 
dalam shalat biasa (ruku, i‟tidal, sujud, 
dst) hingga salam. (Shahih Fiqh Sunnah, 
1/607). 
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H. Hal-hal yang Berkitan dengan Shalat ‘Id 

1. Dimulai saat terbitnya matahari ± setinggi 
tombak, disunnahkan mengerjakan shalat 
„Idul Adha pada awal waktu akhir waktu 
shalat pada saat tergelincirnya matahari. 
(Al Mughni, 2/232)  

2. Tidak ada shalat sebelum dan sesudah 

shalat „Id. Dari Ibnu „Abbas , ia berkata,   

َنّ رَُشَٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل غييّ وشيً َخَرَج 
َ
أ

ْو ـِ 
َ
ْعََّح أ

َ
َم أ ْٔ ًْ يَُطِوّ يَ َ ْؽٍر ـََطىَلّ َرْكَػخَْْيِ ل

ا َْ ا َوالَ َبْػَد َٓ  َرتْيَ

“Rasulullah -- pernah keluar pada hari „Idul 
Adha atau „Idul  Fithri,  lalu  beliau  
mengerjakan  shalat  „Id  dua  raka‟at,  namun  
beliau  tidak  mengerjakan  shalat qabliyah 
maupun ba‟diyah „Id.” (HR. Al Bukhari, no. 
964 dan Muslim, no. 884) 

3. Panitia shalat „Id menyiapkan benda 
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yang tegak (bisa meja, kursi atau benda 
lain) di depan tempat shalat imam 
sebagai sutrah (pembatas).  Dari  Ibnu 

„Umar - -.,  ia  berkata,  “Rasulullah -- 
bila keluar ke tanah lapang untuk 
mengerjakan shalat „Id, beliau memerintahkan 
pelayannya untuk membawa tombak lalu 
ditancapkan di hadapan beliau. Kemudian 
beliau shalat menghadapnya sementara para 
sahabat menjadi makmum di belakang 
beliau.” (HR. Al Bukhari, no. 494) 

4. Shalat „Id dilakukan sebelum khutbah.  

Dari  Ibnu „Umar - -, ia  berkata,  

ةُٔ 
َ
اَكَن رَُشُٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل غييّ وشيً َوأ

ُر رىض اهلل غٍِٓا يَُطيُّ  ةَْسرٍ  ٍَ َٔن َوُخ
َِ َرتَْو اْلُْؽتَثِ   اىِْػيَديْ

 “Nabi  dan  Abu  Bakar,  begitu  pula  
„Umar biasa melaksanakan shalat „Id sebelum 
khutbah.” (HR. Al Bukhari, no. 963 dan 
Muslim, no. 888) 
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5. Shalat „Id tanpa didahului Adzan dan 

Iqamat. Dari Jabir  bin  Samurah --,  ia  
berkata,   

َع رَُشِٔل اَّلَلِّ َضيَّ  ٌَ  ضىل اهلل غييّ-يُْج 
َِ َدْْيَ َمرَّ  -وشيً َتْْيِ ةَِؾْْيِ ةٍ َواَل َمرَّ اىِْػيَديْ

ثٍ  ٌَ َذاٍن َواَل إِكَا
َ
 .أ

“Aku  pernah  melaksanakan  shalat  „Id  
(„Idul  Fithri  dan  „Idul  Adha) bersama  

Rasulullah --  bukan  hanya  sekali  atau  
dua  kali,  ketika  itu  tidak  ada adzan 
maupun iqamah.” (HR. Muslim, no. 887). 

Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan, 

“Jika Nabi  sampai ke tempat shalat, beliau 
pun mengerjakan shalat „Id tanpa ada adzan 
dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyeru 
jama‟ah tidak ada ucapan “Ash Shalaatu 
Jaam‟iah.” Yang termasuk ajaran Nabi adalah 
tidak melakukan hal-hal semacam tadi.” 
(Zaadul Ma‟ad, 1/425) 

6. Dibolehkan mengerjakan shalat „Id pada 
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hari kedua jika luput (ada udzur) pada 
hari pertama. dari Abu Umair bin Anas, 
dari paman-pamannya yang termasuk 
sahabat Nabi --: "Mereka bersaksi bahwa 
mereka melihat hilal (bulan tanggal satu) 

kemarin, maka Nabi -- memerintahkan 
mereka untuk berbuka dan pergi ke tanah 
lapang mereka keesokan paginya." (HR. Abu 
Daud, no. 1157 dan An Nasaa-i, 3/18) 

7. Jika tidak sempat shalat jama‟ah bersama 
imam, boleh mengerjakannya sendiri di 

rumah dua raka‟at. Imam Al Bukhari  
berkata: ”Apabila seseorang luput dari shalat 
„Id hendaklah ia shalat dua raka'at." (Lihat 
Fathul Bari, 2/550) 

I. Khutbah setelah Shalat ‘Id 

1. Ibnu „Umar - -,  ia  berkata,  

ةُٔ اَكَن رَُشُٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل 
َ
غييّ وشيً َوأ

ُر رىض اهلل غٍِٓا يَُطئَُّن  ٍَ ةَْسٍر َوُخ
َِ َرتَْو اْلُْؽتَثِ   اىِْػيَديْ
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“Nabi  dan  Abu  Bakar,  begitu  pula  
„Umar biasa melaksanakan shalat „Id sebelum 
khutbah.” (HR. Al Bukhari no. 963 dan 
Muslim no. 888) 

2. Setelah melaksanakan shalat „Id, imam 
berdiri untuk melaksanakan khutbah „Id 
dengan sekali khutbah (bukan dua kali 
seperti khutbah Jum‟at). (Shahih Fiqh 
Sunnah, 1/607) 

3. Nabi  memulai khutbah dengan 
“hamdalah” (ucapan alhamdulillah) 
sebagaimana khutbah-khutbah beliau 
yang lainnya.  

Ibnu Qayyim al Jauziyah  menjelaskan, 
“Tidak diketahui dalam satu hadits pun yang 
menyebutkan bahwa Nabi  membuka 
khutbah „Idnya dengan bacaan takbir. … 
Namun beliau memang sering mengucapkan 
takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi, 
hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau 
selalu memulai khutbah „Idnya dengan 
bacaan takbir.” (Zaadul Ma‟ad, 1/425) 
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J. Bila ‘Idul Adha Jatuh pada Hari Jum’at 

Bila hari „Id jatuh pada hari Jum‟at, 
maka bagi orang yang telah melaksanakan 
shalat „Id, ia punya pilihan untuk menghadiri 
shalat Jum‟at atau tidak. Pendapat ini dipilih 
oleh mayoritas ulama Hambali. Terkait 
pendapat ini terdapat riwayat dari „Umar, 
„Utsman, „Ali, Ibnu „Umar, Ibnu „Abbas dan 
Ibnu Az Zubair. Sedangkan jumhur ulama 
berpendapat bahwa shalat Jum‟at tetap wajib 
dilaksanakan karena keumuman dalil yang 
memerintahkan shalat Jum‟at, dalil-dalil 
yang mewajibkan Jum‟at dan karena kedua 
shalat tersebut adalah wajib, jadi tidak bisa 
gugur karena yang lain seperti zhuhur dan 
„Id. (al Mughni, 2/358) 

Dalil yang membolehkan tidak 
menghadiri shalat Jum‟at, antara lain: 

1. Iyas bin Abi Ramlah Asy Syaamiy  
berkata, “Aku pernah menemani 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan  dan ia 

bertanya pada Zaid bin Arqam , 
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َع رَُشِٔل اَّلَلِّ ضىل اهلل غييّ  ٌَ ْدَت  ِٓ َش
َ
أ

َػا ِِف يَ  ٍَ َِ اْسخَ . كَاَل وشيً ِخيَديْ ًْ ٍم كَاَل َجَػ ْٔ

َص ِِف  ًَّ رََخّ ـََهيَْؿ َضََِع كَاَل َضىَلّ اىِْػيَد ُث
." َ ـَيْيَُطِوّ ْن يَُطىِلّ

َ
َْ َشاَء أ ٌَ َػِث َذَلاَل/ " ٍُ   اْْلُ

“Apakah engkau pernah menyaksikan 

Rasulullah  bertemu dengan dua „Id (hari 
„Idul Fithri atau „Idul Adha bertemu dengan 
hari Jum‟at) dalam satu hari?” “Iya”, jawab 
Zaid. Kemudian Mu‟awiyah bertanya lagi, 
“Apa yang beliau lakukan ketika itu?” 
“Beliau melaksanakan shalat „Id dan 
memberi keringanan untuk meninggalkan 

shalat Jum‟at”, jawab Zaid lagi. Nabi  
bersabda, “Siapa yang mau shalat Jum‟at, 
maka silakan melaksanakannya.” (HR. Abu 
Daud no. 1070, Ibnu Majah no. 1310. 
Asy Syaukani dalam As Sailul Jarar 
(1/304) mengatakan bahwa hadits ini 
memiliki syahid (riwayat penguat). An 
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Nawawi dalam Al Majmu‟ (4/492) 
mengatakan bahwa sanad hadits ini 
jayyid) 

2. „Atha‟ berkata, “Ibnu Az Zubair ketika 
hari „Id yang jatuh pada hari Jum‟at 
pernah shalat „Id bersama kami di awal 
siang. Kemudian ketika tiba waktu shalat 
Jum‟at Ibnu Az Zubair tidak keluar, 
beliau hanya shalat sendirian. Tatkala itu 
Ibnu „Abbas berada di Thaif. Ketika Ibnu 
„Abbas tiba, kami pun menceritakan 
kelakuan Ibnu Az Zubair pada Ibnu 
„Abbas. Ibnu „Abbas pun mengatakan, “Ia 
adalah orang yang menjalankan sunnah 
(ajaran Nabi).” (HR. Abu Daud no. 1071. 
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 
hadits ini shahih) jika sahabat 
mengatakan ashoobas sunnah 
(menjalankan sunnah), itu berarti 
statusnya marfu‟ yaitu menjadi perkataan 
Nabi. (Shahih Fiqh Sunnah, Syaikh Abu 
Malik, 1/596) 
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3. Diceritakan pula bahwa „Umar bin 
Khaththab melakukan seperti yang 
dilakukan oleh Ibnu Az Zubair. Begitu 
pula Ibnu „Umar tidak menyalahkan 
perbuatan Ibnu Az Zubair. „Ali bin Abi 
Thalib juga pernah mengatakan bahwa 
siapa yang telah menunaikan shalat „Id 
maka ia boleh tidak menunaikan shalat 
Jum‟at. Tidak diketahui ada pendapat 
sahabat lain yang menyelisihi pendapat 
mereka-mereka ini. (Shahih Fiqh Sunnah, 
Syaikh Abu Malik, 1/596) 

Disarankan bagi imam masjid agar tetap 
mendirikan shalat Jum‟at supaya orang yang 
ingin menghadiri shalat Jum‟at atau yang 
tidak shalat „Id bisa menghadirinya. Di 
antara dalilnya adalah dari An Nu‟man bin 

Basyir , ia berkata, “Rasulullah  biasa 
membaca dalam shalat „Id dan shalat Jum‟at 
“sabbihisma rabbikal a‟la” dan “hal ataaka 
haditsul ghasyiyah”.” An Nu‟man bin Basyir 

 mengatakan begitu pula ketika hari „Id 
bertepatan dengan hari Jum‟at, beliau 
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membaca kedua surat tersebut di masing-
masing shalat. (HR. Muslim no. 878) karena 
imam dianjurkan membaca dua surat 
tersebut pada shalat Jum‟at yang bertepatan 
dengan hari „Id, ini menunjukkan bahwa 
shalat Jum‟at dianjurkan untuk dilaksanakan 
oleh imam masjid. 

Siapa saja yang tidak menghadiri shalat 
Jum‟at dan telah menghadiri shalat „Id –baik 
pria maupun wanita - maka wajib baginya 
untuk mengerjakan shalat Zhuhur (4 raka‟at) 
sebagai ganti karena tidak menghadiri shalat 
Jum‟at. (Fatwa Al Lajnah Ad Da-imah lil 
Buhuts „Ilmiyah wal Ifta‟, 8/182-183, 
pertanyaan kelima dari Fatwa no. 2358) 

K. Ucapan Selamat pada Hari ‘Id 

Ibnu Taimiyah  menjelaskan, 
“Adapun tentang ucapan selamat (tah-niah) 
ketika hari „Id seperti sebagian orang 
mengatakan pada yang lainnya ketika 
berjumpa setelah shalat „Id, “Taqabbalallaahu 
minnaa wa minkum  dan ahaalallaahu „alaika” 
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dan semacamnya, maka seperti ini telah 
diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. 
Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan 
para imam juga memberikan keringanan 
dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam 
Ahmad  dan lainnya. Akan tetapi, Imam 
Ahmad  mengatakan, “Aku tidak mau 
mendahului mengucapkan selamat hari raya pada 
seorang pun. Namun kalau ada yang 
mengucapkan selamat padaku, aku akan 
membalasnya”. Imam Ahmad  melakukan 
semacam ini karena menjawab ucapan 
selamat adalah wajib, sedangkan memulai 
mengucapkannya bukanlah sesuatu yang 
dianjurkan. Sebenarnya bukan hanya beliau 
yang tidak suka melakukan semacam ini. 
Intinya, siapa yang ingin mengucapkan 
selamat, maka ia memiliki qudwah (contoh). 
Dan siapa yang meninggalkannya, ia pun 
memiliki qudwah (contoh).” (Majmu‟ Al 
Fatawa (24/253)) 

Al Hafizh Ibnu Hajar : “Telah 
diriwayatkan kepada kami dalam “Al 
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Mahamiliyat” dengan isnad yang hasan dari 
Jubair bin Nufair  ia berkata: “Para Sahabat 
Rasulullah  jika bertemu pada hari raya, 
maka berkata sebagian mereka kepada yang 
lainnya:  

ِْم ٌِ َِّا َو ٌِ  ُ  .َتَلتََّو اَّللَّ
”Taqabbalallaahu minnaa wa minka” (Semoga 
Allah menerima dari kami dan darimu)”. (Fathul 
Bari II/517) 

Ucapan selamat ini tidak hanya berlaku 
untuk „Idul Fithri saja bahkan berlaku untuk 
dua hari raya „Idul Fithri dan „Idul Adha. 
(http://www.ajurry.com/vb/showthread.ph
p?p=60852) 

Demikian beberapa penjelasan ringkas 
mengenai panduan shalat „Idul Adha. Semoga 
bermanfaat. 
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