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Belajar dari Hari Arafah
Hari Arafah adalah hari yang paling utama. Diriwayatkan dari Anas bin 
Malik, ia berkata, “Hari ‘Arafah lebih utama dari sepuluh ribu hari.”’Atha’ 
berkata, “Barangsiapa berpuasa pada hari ‘Arafah, maka ia mendapatkan 
pahala seperti berpuasa dua ribu hari.” Hari Arafah disebut sebagian 
versi sebagai hari haji akbar.
Ada keistimewaan dari hari Arafah tersebut yang bisa kita ambil pelajaran 
di dalamnya.

1- Di hari Arafah ada amalan puasa

Dalam hadits dari Dari Abu Qotadah, ia berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu 
dan setahun akan datang. Puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan 
dosa setahun yang lalu.” (HR. Muslim no. 1162)
Pelajarannya, kita bisa tahu ada amalan yang bisa menghapus dosa. 
Amalan seperti inilah yang mesti kita kejar dan raih, apalagi bagi diri 
yang terus berbuat dosa tak henti-hentinya.
Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih 
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Ia berkata, “(Ayat yang artinya): 
Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu.” ‘Umar berkata, “Kami 
telah mengetahui hal itu yaitu hari 
dan tempat di mana ayat tersebut 
diturunkan pada Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Beliau berdiri di 
‘Arafah pada hari Jum’at.” (HR. 
Bukhari, no. 45 dan Muslim, no. 
3017)
Hal ini  menunjukkan kita 
diperintah untuk menjauhi amalan 
yang tidak ada tuntunan, tidak 
menambah atau membuat-buat 
ajaran baru yang tidak dicontohkan.

5- Bersatunya umat di 
hari Arafah saat wukuf di 

padang Arafah

Itu menunjukkan ajakan untuk 
bersatu walau berbeda kulit, suku, 
etnis dan negara, bahkan walau 

berbeda Ormas. Kebersamaan tetap 
jelas lebih menyenangkan. 
Dalam hadits disebutkan,
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“Puasa kalian ditetapkan tatkala 
mayoritas kalian berpuasa, hari 
raya Idul Fithri ditetapkan tatkala 
mayoritas kalian berhari raya, 
dan Idul Adha ditetapkan tatkala 
mayoritas kalian beridul Adha.” (HR. 
Tirmidzi no. 697. Hadits ini shahih 
kata Syaikh Al-Albani).
Sebagian ulama menafsirkan hadits 
tersebut bahwa yang dimaksudkan 
adalah berpuasa dan berhari raya 
dengan al-jama’ah (pemerintah) 
dan kaum muslimin. (Majmu’ah 
Al-Fatawa, 25:115)
Moga pelajaran-pelajaran ini 
bermanfaat.
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bahwa yang dimaksud adalah dosa 
kecil. Imam Nawawi rahimahullah 
mengatakan, “Jika bukan dosa kecil 
yang diampuni, moga dosa besar 
yang diperingan. Jika tidak, moga 
ditinggikan derajat.” (Syarh Shahih 
Muslim, 8:51).

2- Di hari Arafah ada doa 
yang mustajab

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya 
dari kakeknya, Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Sebaik-baik doa adalah doa pada hari 
Arafah.” (HR. Tirmidzi no. 3585. 
Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa hadits ini hasan).
Amalan doa mengajarkan untuk 
memanfaatkan moment untuk 
berdoa. Seperti kita diperintahkan 
untuk memanfaatkan waktu di 
bawah ini untuk berdoa.

• Waktu sahur, waktu menjelang 
shubuh karena ketika itu Allah 
turun ke langit dunia untuk 
mengabulkan doa.

• Waktu di hari Jum’at: bisa jadi 
saat duduk imam di antara dua 
khutbah, bisa jadi pula ba’da Ashar 

sampai tenggelam matahari.
• Bulan Ramadhan yang penuh 

berkah.
• Doa antara adzan dan iqamah.
• Doa selesai shalat lima waktu: bisa 

jadi setelah salam (ba’da dzikir), 
bisa jadi di akhir tahiyat sebelum 
salam.

• Semua waktu di atas adalah waktu 
ijabahnya doa. Manfaatkanlah, 
moga Allah perkenankan setiap 
doa-doa kita.

3- Dari shubuh hari 
Arafah hingga Ashar hari 

ke-13 Dzulhijjah ada 
anjuran memperbanyak 

takbir sehabis shalat

Al-Qadhi Abu Syuja’ berkata, 
“Berkaitan dengan Idul Adha, setiap 
selesai shalat lima waktu mulai 
dari waktu Shubuh hari Arafah 
hingga waktu Ashar di hari tasyriq 
(13 Dzulhijjah) diperintahkan 
untuk bertakbir.” (At-Tadzhib fi 
Adillati Matan Al-Ghayah wa At-
Taqrib, hlm. 82). Ada riwayat dari 
perbuatan ‘Umar, ‘Ali, Ibnu Mas’ud, 
Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhum 
tentang anjuran ini.
Dari Muhammad bin Abi Bakr 
Ats-Tsaqafi, ia berkata, “Aku pernah 

bertanya mengenai talbiyah pada 
Anas dan kami sedang berpagi-
pagi menuju Arafah, “Bagaimana 
kalian melakukannya bersama Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam?” Anas 
menjawab, “Ada yang bertalbiyah 
ketika itu dan tidak ada yang 
mengingkari. Lalu ada pula yang 
bertakbir dan tidak ada yang 
mengingkarinya.” (HR. Bukhari, 
no. 970)
Dalam Shahih Bukhari disebutkan, 
“Bab ‘Takbir di hari-hari Mina 
(hari tasyriq) dan ketika pergi 
berpagi-pagi ke Arafah’. ‘Umar 
mengumandangkan takbir di Mina 
di tendanya lantas orang-orang yang 
berada di masjid mendengarnya. 
Mereka yang di masjid bertakbir 
hingga orang-orang yang berada 
di pasar ikut-ikutan bertakbir. 
Sampai bergemalah suara takbir di 
Mina. Ibnu ‘Umar bertakbir pula 
di Mina pada hari-hari tasyriq 
dan dilakukan selepas shalat. 
Beliau bertakbir di tempat tidur, di 
majelis dan di jalan-jalan, mereka 
bertakbir di seluruh hari yang ada. 
Maimunah juga bertakbir di hari 
Idul Adha (hari nahr). Dahulu 
para wanita pun ikut bertakbir di 
belakang Aban bin ‘Utsman dan 
‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz di malam-
malam tasyriq bersama para pria 

di masjid.”
Dalam salah satu kitab fikih 
Syafi’i disebutkan, “Disunnahkan 
mengeraskan suara saat takbir bagi 
laki-laki, tidak bagi perempuan. 
Takbir yang dikumandangkan pada 
waktunya lebih utama dari dzikir 
lainnya karena takbir adalah syiar 
pada hari Idul Adha.” (Kifayah Al-
Akhyar, hlm. 201)
Pelajaran dari anjuran takbir ini 
adalah kita diperintakan untuk 
mengagungkan Allah dengan 
tidak berbuat syirik kepada-Nya 
dan benar-benar mentauhidkannya. 
Berarti, tawakkal dan setiap amalan 
hati hanya untuk Allah. Sembelihan 
dan setiap amalan lahiriyah hanya 
untuk Allah.

 4- Hari Arafah adalah hari 
disempurnakan agama

Dalam shahihain (Bukhari-
Muslim), ‘Umar bin Al-Khattab 
radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa 
ada seorang Yahudi berkata kepada 
‘Umar, “Ada ayat dalam kitab kalian 
yang kalian membacanya dan 
seandainya ayat tersebut turun 
di tengah-tengah orang Yahudi, 
tentu kami akan menjadikannya 
sebagai hari perayaan (hari ‘ied).” 

“Ayat apakah itu?” tanya ‘Umar. 


