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يّهَِاّ   نح يَِِ تَِغحّفرُُه. َونَُِعوُذ ِّبهلّل ّمنح ُشُروّر أَنِحُفّسَنا َومِِّ َتّعيُنُه َوَنسح ُد لِلّه ََنَمُدُه َوَنسح مح َاْلَح
ّدّه هللاُ َفاَل ُمّضلَّ َلُه َوَمن  ُيضحّللح َفاَل َهاّدَي َلُه.  َأعحَمالَّنا. َمن يَِهح

دَ  َهُد َأنح آل اَّلَه ّإالَّ هللاُ َوحح َهُد َأنَّ َييّهَدََن ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَأشح ُه اَل َشرّيَك َلُه، َوَأشح
 َوَرُيولُُه.

 اَللهُهمَّ َصلّه َوَيلّهمح َعَلى َييّهّدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلّّه َوَأصحَحاّبّه َأْجحَّعنَي. 
 ا بَِعحُد، مَّ أَ 

َي بّ   تَِقحَوى هللّا، فََِقدح فَاَز الحُمتَُِّقوَن.فََِيا ّعَباَد هللا، ّإتَُِّقوحا هللَا َوأُوّصيُكمح َوّإَّيَّ
 

Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan 

melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya.  

Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan akhirat. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.  

 

Umat Islam begitu bertuah kerana terdapat hari-hari tertentu 

dalam setahun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala 



untuk menggandakan pahala amalan kita. Hari ini 1 Julai 2022 

bersamaan 1 Zulhijjah 1443 Hijrah, kita sedang berada pada hari 

pertama bulan Zulhijjah, bulan yang memiliki keistimewaannya 

yang tersendiri, khususnya sepuluh hari terawal pada bulan ini.  

 

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: 

 

اُد قَِِا َ   هَِِ ِّح ّ ّه . قَِِاُلوا َوالَ ا ّل ِف هَِِ ّر أَفحَضَل ّمَن الحَعمَِِ ّم الحَعشح َما  الحَعَمُل ِف َأَّيَّ

ءٍ . َِِ ىح مح يَِرح جِِِِِّ ح  ّبشِِِ ّه فَِلَِِِِِ ِِّ ّه َوَمالِِِ ِِّ َ اّطُر بّنَِفحسِِِ ُِِ رََ   ِِِ َِِ ل   ِِِ اُد، ّإالَّ َرجُِِِِِ هَِِِِِ ِّح  َوالَ ا
Yang bermaksud: “Tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang 

lebih baik daripada amalan pada sepuluh hari ini. Para sahabat 

bertanya: Walaupun jihad? Baginda menjawab: Walaupun berjihad, 

kecuali jika seseorang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak 

kembali lagi (mati syahid). 
 

Hadis ini memberi gambaran bahawa amalan soleh yang 

dilakukan dalam sepuluh hari terawal dalam bulan Zulhijjah 

merupakan perkara yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa 

Taala. Ia lebih baik daripada pahala berjihad kecuali dia mati 

syahid. 



 

Allah Subhanahu waTaala berfirman dalam surah al-Fajr ayat 

1 hingga 2: 

ڃ ڃ چ چ ڃ   

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ 

مي خي حي جي يه ٱ  

 

Yang bermaksud: "Demi waktu fajar. Dan demi malam yang 

sepuluh." 

 

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala bersumpah 

dengan waktu fajar dan malam yang sepuluh. Menurut Tafsir Ibnu 

Kathir, yang dimaksudkan dengan ‘malam yang sepuluh’ adalah 

sepuluh hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa 

Taala juga berfirman dalam surah al-Hajj ayat 28: 

 

ىن نن من زن رن مم  

 

Yang bermaksud: “Dan supaya menyebut nama Allah pada 

hari-hari yang tertentu.” 

 



‘Hari-hari yang tertentu’ itu adalah sepuluh hari terawal 

bulan Zulhijjah, menurut pandangan jumhur ulama. Maka kita 

digalakkan banyak berzikir atau menyebut nama AllahSubhanahu 

wa-Ta’ala pada hari-hari tersebut. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.  

 

Apabila diteliti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi 

Wasallam, maka didapati bahawa Baginda banyak mengisi sepuluh 

hari terawal Zulhijjah ini dengan berzikir, berpuasa sunat dan 

mendirikan qiamullail. Kita juga dianjurkan supaya membaca al-

Quran dan memperbanyakkan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. 

Sabda Rasulullah Sallalahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bermaksud: 

 

 “Tiada hari-hari yang lebih agung dan disukai oleh Allah 

untuk beramal soleh selain sepuluh hari ini. Maka, 

memperbanyakkan bertasbih, bertakbir, bertahmid dan 

bertahlil.” 

 

Bagi mereka yang akan melakukan ibadah korban pula, 

disunatkan supaya mereka tidak memotong kuku, mencabut dan 

mencukur rambut atau bulu di badan bermula 1 Zulhijjah ini. 



 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.  

  

Marilah kita beramai-ramai mengimarahkan masjid atau 

surau yang berhampiran dengan kediaman atau tempat kerja kita 

pada setiap waktu solat dan juga menjauhi segala perlakuan yang 

mendatangkan dosa seperti menghadiri pesta-pesta maksiat dan 

mempersia-siakan waktu lapang dengan melakukan perbuatan 

yang tidak berfaedah. Penuhilah waktu kita dengan ibadah. Moga-

moga kita mendapat ganjaran pahala yang besar. Pada 9 Zulhijjah 

nanti, marilah kita sama-sama menunaikan puasa Arafah. Ia 

mengandungi kelebihan yang amat besar. Apabila ditanya tentang 

puasa Arafah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab 

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

 

ةَ  َي اّق َة َوالحَب َي اّض َة الحَم َن ُر السَّ َكفّه  ُي

Yang bermaksud: “(Puasa pada hari tersebut) akan 

menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang”. 

 

 ڃٱڃٱڃٱچٱچٱ



 يم ىم   مم خم  حم  جم  يل ىل  مل 
  خن حن جن

Yang bermaksud:  "Dan bersegeralah kamu mencari keampunan 

dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit 

dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa." 

 

راكَا ِلَيَبا هللاَُ ََََوالاُكمَيَََ اليعاِظييِم، الُقريءااِنَ ِفيَيوان افاعاِنَيِفيَ ِبااَ ُكميَ واِإَّيا َََ ِمنا ِهَ

واااَي ِتَ وات اقابَالذ َِآلَّيا اْلياِكييِم،َ ِرَ واِمنيكَََُلَاكي السَاِمّنِ يَ َ ُهوا ِإناُهَ ِتالاواتاُه،َ َ ِمييُعََمي

ِلَيََلَُأاقُ وَيََيٌم.اليعالَِ ت اغيِفرَُق اوي واأاسي اَ هاذا وَاََمَااليعاِظيَيََهللاَاَََ واِلساائِِرَلَاِليَ ُكمي،َ

اَواالَي ِلِمْيي َاليُمسي ِمِنْيي ِلمااِت،َوااليُمؤي ِمنااِت،ََوااليمَُُمسي ََؤي ُهَِإناُهَُهوَافَاَ ت اغيِفُروي ََاسي

ُرَالرَا  .ِحييمَُاليغاُفوي

 

 


