
Pertanyaan: Hari apakah 

yang paling utama dalam se-

tahun?  

 

Jawaban:   

Hari ‘Arofah. 

  

“Tidak ada satu haripun yang 
Allah lebih banyak membebas-
kan hamba dari neraka kecuali 
hari Arafah. Di hari itu Dia 
mendekat kemudian membang-
gakan mereka (yang wukuf) di 
hadapan para malaikat.”  (HR. 

Muslim no. 1348)  

 

(Mendidik anak dengan bertanya 

jawab, STAI Ali bin Abi Thalib) 
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Teman-teman , 

Alhamdulillaah, Jurnal Muslim 

Kecil dapat hadir tepat waktu, 

mudah-mudahan ke depannya 

juga ya, Alloohumma aaamiin 
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keadaan letih. 

 Keutamaan yang lainnya, hari 

arofah adalah waktu mustajabnya 

do’a. Dari ‘Amr bin Syu’aib dari 

ayahnya dari kakeknya, Nabi shal-
lallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

‚Sebaik-baik do’a adalah do’a pada 
hari Arofah.‛ (HR. Tirmidzi no. 

3585. Syaikh Al Albani mengatakan 

bahwa hadits ini hasan) 

Puasa Arofah 

Pada Hari Arofah ini disun-

nahkan bagi orang yang sedang ti-

dak  melaksanakan haji di ‘Arafah 

untuk berpuasa. 

Dari Abu Qatadah Al-

Anshari -radhiallahu 

anhu- dia berkata: 

“Dan be l i au  -
alaihishshalatu          wassa-
lam- ditanya tentang puasa 
pada hari arafah, maka be-

l i a u  m e n j a w a b ,  ‚ D i a 
menghapuskan (dosa) setahun 

Teman-teman, Hari 

Arofah memiliki 

keistimewaan dari 

Allaah, hal ini     di-

jelaskan oleh hadis 

dari Aisyah radhiallahu anha 

bahwa Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam bersabda: 

“Tidak ada satu haripun yang Al-
lah lebih banyak membebaskan 
hamba dari neraka kecuali hari 
Arafah. Di hari itu Dia mendekat 
kemudian membanggakan mereka 
(yang wukuf) di hadapan para 
malaikat.‛ (HR. Muslim no. 1348) 

 Itulah keistimewaan 

orang yang berhaji. 

Saudara-saudara kita 

yang sedang wukuf 

di Arofah saat ini    

t e l a h  r e l a    

men ingga lkan 

sanak keluarga, 

negeri, telah 

pula menghabiskan hartanya, dan 

b a d a n - b a d a n 

mereka pun dalam 

http://muslim.or.id/hadits
http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/amalan-sholih-di-awal-dzulhijah-dan-puasa-arofah.html#


 

 

 

Puasa Arafah, yaitu pada hari Arafah 

ketika manusia wuquf di Arafah. 

Karena puasa Arafah ini terkait      

dengan waktu dan tempat. Bukan    

dengan waktu saja seperti umumnya 

puasa-puasa yang lain. Oleh karena 

puasa Arafah itu terkait dengan     

tempat, sedangkan Arafah hanya ada 

di satu tempat yaitu di Saudi Arabia 

di dekat kota Makkah bukan di Indo-

nesia atau di negeri-negeri yang lain-

nya, maka waktu puasa Arafah adalah 

ketika kaum muslimin wuquf di Arafah 

yang lalu dan setahun yang akan 
datang.‛ (HR. Muslim no. 1162)  

 Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa  sallam bersabda,  

‚Puasa satu hari Arafah (tanggal 
9 Dzulhijjah), aku berharap 
kepada Allah, Dia akan 
menghapuskan (dosa) 
satu tahun sebelumnya 
dan satu tahun setelah-
n y a .  P u a s a  h a r i 
'Asyura' (tanggal 10 Mu-
harram), aku berharap 
kepada Allah, Dia akan 

menghapuskan (dosa) satu tahun 
sebelumnya.‛ (HR. Muslim, no 

1162, dari Abu Qatadah). 

 Teman-teman, demikianlah     

keistimewaan hari Arofah dan 

keutamaan berpuasa di hari     

Arofah. Jadi jangan sia-

siakan    kesempatan kita 

untuk berpuasa di hari 

‘Arofah pada tanggal 9 

Dzulhijjah nanti ya... 
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(٥٨٢ ) 

بِّٖه َو اۡۡلُۡؤمِنُۡونََ ۤ اُنِۡزَل اِلَيِۡه ِمۡن ّرَ ُسۡوُل ِِبَا ََِِٖه َؕاٰمََن الّرَ ِِ ٕٮ ٰ ّّ  اٰمََن بِاهِّٰلِ َومَٰ ُُ 
ُسِٰهَٖ َوُكتُبِٖه َوُرُسِٰهَٖ ُق بَۡۡيَ اََحٍد ّمِۡن ّرُ عۡنَا َواََطعۡنَا َََل نُفَّرِ  ََوقَالُۡوا ََسِ

َََُغۡفَرانََك َربَّنَا َواِلَيَۡك اۡۡلَِصۡيَُ  
ََؕ ََل يُكَُِّٰف اهِّٰلُ نَۡفًسا اَِّلَ ُوۡسعَهَا  ۡۡ َ ۡۡ َوَََٰيۡهَا مَا اۡكتََسب َ  َربَّنَا َؕ هَََا مَا كََسب

ۤ اَۡو اَۡخَطاۡنَا ۤ اِۡن نَِّسيۡنَا ا َۚ ََل ُتَؤاِخۡذنَا َِ ًرا كَ ۡۡ ۤ اِ ّۡ َََٰيۡنَا ِِ  َربَّنَا َوََل حََۡ
ٰۡنَا مَا ََل َطاقَََ لَنَا بِهَََٖۚ ََحََِٰۡٗه ََََل الَِّذيَۡن ِمۡن قَبِٰۡنَا ِِّ ُۡۡف َۡنَّا ََۚربَّنَا َوََل حََُ  َوا

 َواۡغِفۡر لَنَا َواۡرََحۡنَا َمَۡولٰٕنَا فَانُۡصۡرنَا ََََل الۡقَۡوِم الَِٰۡفِريَۡن َۡ ۡ ََاَن  
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Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:  

   

   

   

   
Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat dari  dari  dari  

Bacaan Anak Muslim (BAM) Bacaan Anak Muslim (BAM) Bacaan Anak Muslim (BAM)    
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