299437 - Apa Pahala Shalat Dua Hari Raya
Pertanyaan

Apa pahala shalat hari raya ﬁtri dan hari raya Adha?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Allah menjanjikan setiap orang yang beriman dan melakukan amal sholeh akan mendapatkan
pahala yang banyak baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta’ala berﬁrman:
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﻣﻦﺴﺣ ﺑِﺎﻢﻫﺮﺟ اﻢﻨﱠﻬﺰِﻳﻟَﻨَﺠﺔً وِﺒﺎةً ﻃَﻴﻴ ﺣﻨﱠﻪﻴِﻴ ﻓَﻠَﻨُﺤﻦﻣﻮ ﻣﻮﻫ وَﻧﺜ اوﺮٍ ا ذَﻛﻦﺤﺎً ﻣﺎﻟ ﺻﻞﻤ ﻋﻦﻣ
97/ اﻟﻨﺤﻞ.
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.” QS. AN-Nahl: 97
Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjanjikan setiap orang yang mentaatainya
akan dimasukkan ke dalam surga. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:
 دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔﻣﻦ أﻃﺎﻋﻨ
7280 رواه اﻟﻴﺨﺎري
“Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. HR. Bukhori, (7280).
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Ini adalah pahala secara umum untuk semua ketaatan. Cuma disana ada sebagian ketaatan yang
Allah berikan perhatian secara khusus. dan disebutkan dengan pahala khusus. Dengan dilipat
gandakan kebaikan atau menghapus kejelekan atau terlindungi dari neraka dan semisal itu.
Kami belum mengetahui bahwa shalat hari raya mempunyai keutamaan pahala khusus. akan
tetapi ia masuk keumuman dalil-dalil tadi. Dan shalat hari raya ﬁtri masuk dalam cakupan
keumuman kabar gembira dan kemenangan. Dalam ﬁrman Allah ta’ala:
ﻠﱠ ﻓَﺼِﻪﺑ رﻢ اﺳﺮذَﻛ و، ﻛ ﺗَﺰﻦ ﻣﻓْﻠَﺢﻗَﺪْ ا
15 – 14/اﻷﻋﻠ.
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat
nama Tuhannya, lalu dia shalat. QS. Al-A’la: 14-15.
Syekh Abdurahman Sa’di mengatakan, “ﻛ ﺗَﺰﻦ ﻣﻓْﻠَﺢ ”ﻗَﺪْ اmaksudnya adalah telah menang dan
beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dan membersihkan dari kesyirikan dan kedholiman
serta akhlak yang jelek.
Sementara orang yang mentafsiri kata ﻛ ﺗَﺰdengan mengeluarkan zakat ﬁtrah. Dan وذﻛﺮ اﺳﻢ رﺑﻪ
 ﻓﺼﻠadalah shalat hari raya. Meskipun lafadnya masuk pada sebagiannya. Akan tetapi bukan
hanya makna itu saja.” Selesai dari ‘Tafsir As-Sa’dy, hal. 921.
Sementara shalat hari raya Adha jatuh di salah satu hari dari sepuluh awal Dzulhijjah, ia termasuk
hari-hari yang utama bahkan termasuk terbaik dalam setahun.
Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:
ءَ ﺑِﺸﺟِﻊﺮ ﻳ ﻓَﻠَﻢ،ﻪﺎﻟﻣ وﻪ ﺑِﻨَﻔْﺴﺮﺨَﺎﻃ ﻳج ﺧَﺮﻞﺟ ر ا،ﺎد اﻟﺠِﻬﻻ و:؟ ﻗَﺎلﺎد اﻟﺠِﻬﻻ و:؟ ﻗَﺎﻟُﻮاﺬِه ﻫﺎ ﻓﻨْﻬ ﻣﻞﻓْﻀ اﺎمﻳ ا ﻓﻞﻤﺎ اﻟﻌﻣ
969  رواه اﻟﺒﺨﺎري.
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“Tidak ada amalan yang lebih baik dari pada hari-hari ini? Mereka berkata, meskipun berjihad?
Beliu bersabda, “Meskipun berjihad. Kecuali seseorang yang keluar membawa badan dan hartanya
dan tidak ada yang kembali sedikitpun. HR. Bukhori, 969.
Dari Abdullah bin Qurthin dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
 اﻟﺜﱠﺎﻧمﻮ اﻟْﻴﻮﻫِ ؛ و اﻟْﻘَﺮمﻮ ﻳ ﺛُﻢ،ِﺮ اﻟﻨﱠﺤمﻮ ﻳَﺎﻟﺗَﻌكَ وﺎر ﺗَﺒﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺎمﻳ اﻈَﻢﻋنﱠ اا
14 / 6 " داود "ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﺑ ﻓ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ1765 رواه أﺑﻮ داود
“Sesungguhnya hari-hari yang agung disisi Allah Tabaraka wata’ala adalah hari Nahr (hari ke 10
Dzulhijjah) kemudian hari Qorri yaitu hari yang kedua. HR. Abu Dawud, 1765 dinyatakan shoheh
oleh Albani di Shoheh Sunan Abi Dawud, 6/14.
Wallahu ‘alam
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