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SALAM�REDAKSI
Assalamualaikum	Wr.	Wb

Puji	syukur	kehadirat	Allah	l	yang	telah	mencurahkan	segala	nikmat	serta	
karunia-Nya,	sehingga	Huda	Cendekia	dapat	menerbitkan	Jurnal	 	di	bulan	
Muharram	1438	H	dengan	lancar	tanpa	halangan	suatu	apapun.	
Shalawat	 serta	 salam	 senantiasa	 tercurahkan	 kepada	 Rasulullah	

Muhammad	n,	manusia	yang	Allahl	pilih	sebagai	Nabi	dan	Rosulnya	untuk	
menyampaikan	risalahnya,	serta	memberikan	syafaatnya	di	yaumil	qiyamah	
nanti,	Amiiin…
Bulan	Muharram	adalah	bulan	yang	pertama	kali	muncul	di	dalam	kalender	

hijriah,	Allahl	telah	menjadikan	bulan	muharram	sebagai	bulan	yang	mulia 
dan	 menjadikannya	 sebagai	 salah	 satu	 dari	 empat	 bulan	 haram	 (yang	
disucikan).
Bulan	Muharram	adalah	bulan	pertama,	dan	awal	dimana	tempat	ibadah	

mulai	didirikan,	awal	bebasnya	muslim	dari	segala	siksa	dari	orang-orang	
kufar,	awal	bersatunya	muhajirin	dan	anshor	dalam	ikatan	cinta	dan	bahagia,	
dan	awal	kebangkitan	islam	menuju	kebangkitan	dunia.

Nah,	pada	kesempatan	kali	ini	Huda	Cendekia	ingin	menyajikan	Jurnal	

seputar	"Bulan	Muharram	Sebagai	Inspirasi	Kebangkitan	Umat”.

	

Bagaimana	sikap	kita	dalam	menyambut	tahun	baru	islam,	seperti	apa	sih	

hijrah	kebangkitan	Umat	itu,	dan	kisah-kisah	seputar	Muharram,	

Semoga	Jurnal	kali	ini	menjadi	Motivasi	dan	kita	bisa	mengambil	hikmah	

yang	banyak	dari	jurnal	kali	ini	Semoga	Bermanfaat	dan	Selamat	Menikmati	

Sajian	Jurnal	Huda	Cendekia

Pembina:� Irfan� Bahar� Nurdin,� S.Th.I� |�
Pimpinan�Redaksi:�Ganjar�Wijaya�|�Jurnalis:�
Adi�Wira�Somantri�|�Desainer�:�Arif�Rahman�
Hakim�&�Khairul�Anwar
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INSPIRASI
“Dan	orang-orang	yang	berhijrah	di	jalan	Allah	l						,	kemudian	mereka	di	

bunuh	atau	mati,	benar-benar	Allah	akan	memberikan	kepada	mereka	rezeki	

yang	baik	(surga).	Dan	sesungguhnya	Allah		adalah	sebaik-baik	pemberi	rezeki.	

Sesungguhnya	Allah	l	 	akan	memasukkan	mereka	ke	dalam	suatu	tempat	

(surga)	yang	mereka	menyukainya.	Dan	sesungguhnya	Allah	Maha	mengetahui	

lagi	Maha	Penyantun.”	(QS.	Al-Hajj:	58-59).
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HijrahHijrahHijrah

Muharam,	 awal	 didirikannya	

tempat	 ibadah	 nan	 mulia,	 awal	

bebasnya	 muslim	 dari	 segala	 siksa	

dari	kufar	yang	dilaknat	Allah	ta'ala,	

awal	 bersatunya	 muhajirin	 dan	

anshor	 dalam	 ikatan	 cinta	 dan	

bahagia,	 awal	 kebangkitan	 islam	

menuju	kebangkitan	dunia.

Hijrah	 kemadinah	 tak	 semata-

mata	lari	dari	medan	jihad,	segalanya	

telah	 Allah	 atur	 sedemikian	 rupa	

untuk	menjaga	agamanya	agar	tetap	

hidup	hingga	kembali	berjaya.

Aku	 pernah	 mimpi	 berhijrah	

(pindah)	 dari	Makkah	menuju	 suatu	

tempat	 yang	 ada	 pohon	 kurmanya.	

Lalu	 aku	 mengira	 daerah	 itu	 ialah	

Yamamah	atau	Hajr	(Ahsâ`),	(namun)	

ternyata	daerah	itu	adalah	Yatsrib.	

(HR	 al-Bukhâri/al-Fath	 (7/226)	

dan	Imam	Muslim	(4/1779).	Lihat	as-

Siratun-Nabawiyatush-Shahı̂hah,	

hlm.	201.)

Hijrah	 menuju	 madinah	 adalah	

Wahyu	dari	Allah	l	 ,perintah	demi	

menyelamatkan	hambanya	yang	kian	

direlung	 duka	 didera	 siksa,	 mekah	

adalah	 pelatihan	mental	 bagi	 kaum	

muslimin	 untuk	 tetap	 kuat	 dalam	

keimanannya	 menjadi 	 pi jakan	

berduri	yang	menyayat		luka.

sejak	 awal	 mekah	 kufar	 mekah	

sangat	 membenci	 Muhammad	n	

hingga	beliau	mendapatkan	berbagai	

celaan	dan	deraan,	bukan	sedikit	luka	

yang	menganga	di	tubuh	Rosulloh	n	

begitupun	darah	yang	mengalir	dari	

sahabat-sahabat	yang	beriman,	-

	Awal	Kebangkitan	Awal	Kebangkitan	Awal	Kebangkitan

	UMMAT	UMMAT	UMMAT



Bilal	yang	ditindih	batu	panas	di	atas	

p a s i r 	 y a n g 	 k i a n 	 m emba k a r,	

Sumayyah	binti	khayyat	yang	disiksa	

hingga	 menyandang	 gelar	 syahidah	

pertama.	

Kesemua	kesedihan	itu	tidak	lain	

adalah	terjadi	di	mekah,	sebuah	kota	

kelahiran	 yang	 sangatlah	 Allah	 dan	

Rosulnya	cintai.	

Namun	 ummat	 muslim	 tidaklah	

berkec i l 	 ha t i , 	 karena 	 mereka	

senantiasa	percaya	dengan	keimanan	

mereka,	 mereka	 tau	 bahwa	 Allah	

tidak	akan	membiarkan	ummat	yang	

dicintainya	 Rosul	 mulia	 utusannya,	

satu-satunya	Agama	yang	diridhainya	

berakhir	begitu	saja.	Hingga	akhirnya	

memerintahkan	 ummat	 muslim	

u n t u k 	 b e r h i j r a h 	 u n t u k	

mempersiapkan	 diri	 membangun	

kekuatan	hingga	akhirnya	siap	untuk	

mengambil	 kembali	 mekah,	 kota	

kelahiran	yang	mereka	cintai.

S u n g g u h 	 b e r a t 	 l a n g k a h	

men ingga l kan 	 ko t a 	 t e r c i n t a ,	

meninggalkan	 setiap	 cerita,	 kerabat,	

harta,	rumah	tempat	setiap	kenangan	

tertinggal.

Ro su l l u l l a h 	 	n 	 	 	 p e rnah	

bersabada	:

Ya	 Allah,	 sesungguhnya	 Engkau	

mengetahui,	sesungguhnya	tidak	ada	

seorang	 pun	 yang	 lebih	 aku	 sukai	

untuk	aku	jihadi	mereka	karena-Mu	-

daripada	 suatu	 kaum	 yang	 telah	

m e n d u s t a k a n 	 R a s u l - M u 	 d a n	

mengusirnya	 (HR	 al-Bukhâri	 no.	

3901)

Berhijrah	tak	semudah	yang	dikira,	

tak	 hanya	 pergi	 begitu	 saja	 tanpa	

halang	dan	rintang,	kufar	Quraisy	tak	

akan	 perah	 ridha	 kaum	 muslimin	

hidup	 dibumi	 manapaun,	 karena	

mereka	 takut	 karena	 syetan	 takut	

kemuliaan	 islam	 kan	 tersebar	 dan	

ummat	manusia	terselamatkan.

Perjalanan	nan	 jauh	ditapaki	pria	

tua,	 anak-anak,	 wanita,	 yang	 kian	

berduka	 begitupun	 Rosululloh	n	

sebagai	 satu-satunya	 manusia	 yang	

paling	 dibenci	 kaum	 kufar,	 hijrah	

beliau	 sangatlah	dipenuhi	 rintangan,	

beliau	dikejar	untuk	dibunuh	agar	tak	

pernah	 sampai	 di	 tempat	 yang	 telah	

Allah	janjikan.

Se t i ap 	 har ta 	 te l ah 	 men jad i	

kepastian	untuk	direlakan,	begitupun	

nyawa	 setiap	 langkah	 kepergian	

menuju	 keridhaan	 Allah, 	 maka	

nyawalah	yang	menjadi	taruhan.	

Namun	 begitupun	 dengan	 pahala	

dan	bahagia	yang	telah	Allah	janjikan,	

t ak 	 pe rnah 	 menyangka 	 kaum	

muhajirin	 yang	 begitu	 penuh	 luka,	

yang	 	 lelah	 dilanda	 dahaga	 setelah	

melalui	 saharanya	 siksa	 dikota	

tercinta,	akan	disambut	dengan	-
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segarnya	 senyum	 ceria,	 dengan	

keamanan	 yang	 nyata	 dari	 sahabat	

mereka.

Kehangatan	 kaum	 Anshor	 telah	

mengeringkan	 air	 mata	 yang	 telah	

mengalir	dari	setiap	mata,	menutup	

nganga	 luka,	memberikan	 kekuatan	

iman	 akan	 janji 	 Allah	l 	 yang	

senantiasa	menyelamatkan.	

Dan	 mulailah	 kebangkitanpun	
dimulai,	 sendi-sendi	 tubuh	 islam	
mulai	 terlahir,	 kebersamaan	 dalam	
iman	 menjadikan	 ummat	 ini	 kuat	
dan	 tumbuh	 kian	 pesat.	 Dimulai	
dengan	membangun	sebuah	mesjid	
untuk	 setiap	 pertemuan	 menimba	
ilmu	dari	wahyu	yang	disampaikan	
Tuhan.

Hingga	akhirnya	keindahan	iman	

kaum	ini	terdengar	ke	setiap	pelosok	

kota,	menjadi	buah	bibir	yang	manis	

untuk	 didengar	 telinga,	 tak	 sedikit	

yang	berbondong-bondong	bersaksi	

bahwa	 Muhammad	 Rosul	 Allah,	

mereka	 tak	 kuasa	menahan	 dahaga	

untuk	 segera	 meminum	 kesegaran	

iman	yang	sesungguhnya.

Besar,	kokoh,	masyarakat	muslim	

telah	terbentuk	dimadinah,	serta	-

diakui	sebagai	umat	yang	patut	untuk	

diperhitungkan	 keberadaannya,	

b a n y a k 	 h a l 	 y a n g 	 s e t e l a h	

perkembangan	 yang	 terjadi 	 di	

madinah,	

seperti	 perjanjian	 hudaibiyah	

yang	 menyimbolkan	 bahwa	 umat	

islam	telah	menjadi	umat	yang	besar,	

pula	sebagai	titik	awal	untuk	meraih	

kembali	 apa	 yang	 telah	 kaum	 ka�ir	

ambil	 dari	 kaum	 muslimi	 sebelum	

berhijrah.

Saudaraku,	tak	mungkin	kita	akan	

mendapatkan	hasil	yang	lebih	bagus	

j ika 	 yang 	 k i ta 	 l akukan 	 untuk	

meraihnya	 adalah	 hal	 yang	 sama	

seperti	biasa,	kita	butuh	inovasi	yang	

baru,	 kesabaran,	 serta	 senantiasa	

percaya	akan	pertolongan	Allah	l.

Bulan	 muharam	 adalah	 bulan	

mulia , 	 momentum	 hijrah	 awal	

kebangkitan	 ummah	 terjadi	 disana,	

inilah	 waktunya	 bagi	 kita	 untuk	

meneladani	 sikap	 Rosul	 mulia,	

saatnya	 kita	 mulai	 meniti	 jalan	

menuju	 keridhaan, 	 menambah	

keimanan,	 meningkatkan	 amalan	

merubah	diri	agar	syurga	tak	sekedar	

impian.

By. Wira al-Ghoruty
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TIPS�&TRIK
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� Bulan	Muharam	adalah	bulan	yang	mulia.	Namun	demikian,	tak	banyak	

kaum	Muslim	yang	tau	bagaimana	memperlakukannya.	Bahkan	lebih	banyak	

salah	memahaminya.	 Ada	 beberapa	 pelajaran	 yang	 bisa	 kita	 ambil	 dalam	

masalah	Bulan	Muharam.	Salah	satunya	Bulan	Muharram	merupakan	bulan	

yang	mulia	disisi	Alloh	l.	

Bulan	Muharram	adalah	bulan	yang	

mulia,	hal	itu	dikarenakan	beberapa	

hal:

1.	Bulan	ini	dinamakan	Allah	dengan	

“	 Syahrullah	 “,	 yaitu	 bulan	 Allah 

l	 .	 Penisbatan	 sesuatu	 kepada	

Allah	 mengandung	 makna	 yang	

mulia,	 seperti	 “	 Baitullah	 “	 (	

rumah	 Allah	 ), 	 “Saifullah”	 (	

pedang	 Allah	 ),	 “	 Jundullah”	 (	

tentara	 Allah)	 dan	 lain-lainnya.	

Dan	ini	juga	menunjukkan	bahwa	

bulan	 tersebut 	 mempunyai	

keutamaan	 khusus	 yang	 tidak	

dimilili	 oleh	 bulan-bulan	 yang	

lain.

2.	Bulan	ini	termasuk	salah	satu	dari	

empat	bulan	yang	dijadikan	Allah	

sebagi	bulan	haram,	sebagaimana	

�irman	Allah	l					:	

“Sesungguhnya	 bilangan	 bulan	 di	

sisi	 Allah	 dua	 belas	 bulan,	 dalam	

ketetapan	 Allah	 diwaktu	 Dia	

menciptakan	lanit	dan	bumi,	-

diantaranya	terdapat	empat	bulan	

haram.”	(Q.S.	at	Taubah	:36).

Dalam	 hadits	 Abu	 Hurairah	a	 ,	

Rasulullah		n				bersabda	:	

“ S e s u n g g uhnya 	 z aman 	 i t u	

berputar	 sebagaiman	 bentuknya	

s e m u l a 	 d i 	 w a k t u 	 A l l a h	

menciptakan	 langit	 dan	 bumi.	

Setahun	 itu	 ada	 dua	 belas	 bulan,	

diantaranya	terdapat	empat	bulan	

yang	dihormati	:	

3	bulan	berturut-turut	Dzulqo'dah,	

Dzulhijjah,	 Muharram	 dan	 Rajab	

Mudhar,	 yang	 terdapat	 diantara	

bu l an 	 J umada 	 Tsan i ah 	 dan	

Sya'ban .” 	 (HR . 	 Bukhar i 	 dan	

Muslim)	

3.	Bulan	ini	dijadikan	awal	bulan	dari	

Tahun	Hijriyah,	sebagaimana	yang	

telah	disepakati	oleh	para	sahabat	

pada	 masa	 khalifah	 Umar	 bin	

Khattab	 ra.	 Tahun	 Hijriyah	 ini	

d i j a d i k an 	 momen tum 	 a t a s	

peristiwa	 hijrah	 nabi	Muhammad		

n					.

TAHUN BARU HIJRIAHTAHUN BARU HIJRIAHTAHUN BARU HIJRIAH

SIKAP MUSLIMSIKAP MUSLIMSIKAP MUSLIM
Dalam Menyambut Dalam Menyambut Dalam Menyambut 
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1.	Menyambut	Tahun	Baru	Hijriyah
Dalam	menghadapi	tahun	baru	hijriyah	atau	bulan	Muharram,	sebagian	

kaum	muslimin	salah	dalam	menyikapinya.	Bila	tahun	baru	Masehi	disambut	
begitu	 megah	 dan	 meriah,	 maka	 mengapa	 kita	 selaku	 umat	 Islam	 tidak	
menyambut	tahun	baru	Islam	semeriah	tahun	baru	masehi	dengan	perayaan	
atau	pun	amalan?

Satu	hal	yang	mesti	diingat	bahwa	sudah	semestinya	kita	mencukupkan	
diri	dengan	ajaran	Nabi	n	dan	para	sahabatnya.	Jika	mereka	tidak	melakukan	
amalan	 tertentu	 dalam	 menyambut	 tahun	 baru	 Hijriyah,	 maka	 sudah	
seharusnya	kita	pun	mengikuti	mereka	dalam	hal	ini.	Bukankah	para	ulama	
Ahlus	Sunnah	seringkali	menguatarakan	sebuah	kalimat,
Seandainya	 amalan	 tersebut	 baik,	 tentu	 mereka	 (para	 sahabat)	 sudah	
mendahului	kita	melakukannya.”[	Tafsir	Al	Qur'an	Al	'Azhim,	Ibnu	Katsir,	tafsir	
surat	Al	Ahqof:	11,	7/278-279]	

Inilah	 perkataan	 para	 ulama	 pada	 setiap	 amalan	 atau	 perbuatan	 yang	
tidak	 pernah	 dilakukan	 oleh	 para	 sahabat.	 Mereka	 menggolongkan	
perbuatan	semacam	ini	sebagai	bid'ah.	Karena	para	sahabat	tidaklah	melihat	
suatu	kebaikan	kecuali	mereka	akan	segera	melakukannya.

Sejauh	yang	kami	tahu,	tidak	ada	amalan	tertentu	yang	dikhususkan	untuk	
menyambut	 tahun	baru	hijriyah.	Dan	kadang	amalan	yang	dilakukan	oleh	
sebagian	 kaum	 muslimin	 dalam	 menyambut	 tahun	 baru	 Hijriyah	 adalah	
amalan	yang	tidak	ada	tuntunannya	karena	sama	sekali	tidak	berdasarkan	
dalil	atau	jika	ada	dalil,	dalilnya	pun	lemah.

2.		Do'a	Awal	dan	Akhir	Tahun
Amalan	seperti	ini	sebenarnya	tidak	ada	tuntunannya	sama	sekali.	Amalan	

ini	 tidak	pernah	dilakukan	oleh	Nabi	n	 ,	para	sahabat,	 tabi'in	dan	ulama-
ulama	besar	lainnya.	Amalan	ini	juga	tidak	kita	temui	pada	kitab-kitab	hadits	
atau	musnad.	Bahkan	amalan	do'a	 ini	hanyalah	karangan	para	ahli	 ibadah	
yang	tidak	mengerti	hadits.

3.		Memeriahkan	Tahun	Baru	Hijriyah
Merayakan	 tahun	 baru	 hijriyah	 dengan	 pesta	 kembang	 api ,	

mengkhususkan	 dzikir 	 jama' i , 	 mengkhususkan	 shalat 	 tasbih ,	
mengkhususkan	pengajian	tertentu	dalam	rangka	memperingati	tahun	baru	
hijriyah,	menyalakan	lilin,	atau	 	membuat	pesta	makan,	jelas	adalah	sesuatu	
yang	tidak	ada	tuntunannya.

	 Karena	 penyambutan	 tahun	 hijriyah	 semacam	 ini	 tidak	 pernah	
dicontohkan	 oleh	 Nabi	 shallallahu	 'alaihi	 wa	 sallam,	 Abu	 Bakr,	 'Umar,	
'Utsman,	'Ali,	para	sahabat	lainnya,	para	tabi'in	dan	para	ulama	sesudahnya.	
Yang	memeriahkan	tahun	baru	hijriyah	sebenarnya	hanya	ingin	menandingi	

Kekeliruan	Dalam	Menyambut	Awal	Tahun	Baru	Hijriyah
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tahun	 baru	 masehi	 yang	 dirayakan	 oleh	 Nashrani.	 Padahal	 perbuatan	
semacam	ini	jelas-jelas	telah	menyerupai	mereka	(orang	ka�ir).	

Secara	gamblang	Nabi	shallallahu	'alaihi	wa	sallam	bersabda,
ْ َ َ َمنھم فھو بقوم تَشبَّھ من َْ ٍِ ْ ِ ُ ْ َُ َ

”Barangsiapa	yang	menyerupai	suatu	kaum,	maka	dia	termasuk	bagian	
dari	mereka”[	HR.	Ahmad	dan	Abu	Daud.	 Syaikhul	 Islam	dalam	 Iqtidho'	
(1/269)]

4.	Peringatan	Tentang	Hadist	Dha'if	Yang	Berkaitan	dengan	

Keutamaan	Asyura
َ َْ َّسنَتھ سائر علْیھ هللا وسع عاشوراء یوم عیالھ على سع و من ُ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ََ ََ

“Siapa	 yang	 memberikan	 kelonggaran	 (na�kah)	 kepada	 orang	 yang	

menjadi	tanggungannya	pada	hari	Asyura,	maka	Allah	akan	memberikan	

kelonggaran	kepadanya	selama	setahun	penuh”.	“Hadits	dhaif	sebagaimana	

disebutkan	di	dalam	Kitab	Tamamul	Minnah	oleh	Syaikh	Al-Albani	hal.	412”

ْ َْ َ َُ ُ ْ َأبدًا عْینھُ ترمد لم عاشوراء یوم باإلثمِد اكتحل من َ ِ ِ َْ ْ َ َ ََ ِ ْ َِْ َ ِ ََ
“Siapa	 yang	 bercelak	 dengan	 itsmid	 pada	 hari	 Asyura,	 dia	 tidak	 akan	

terkena	penyakit	mata	selamanya”

Hadits	maudhu	(palsu)	sebagaimana	di	dalam	kiat	Adh-Dhaifah	no.	224

Maka	sikap	Ahlu	Sunnah	wal	Jama'ah	di	dalam	menghadapi	hari	Asyura	

adalah	bahwa	Asyura	bukanlah	hari	untuk	senda	gurau	ataupun	untuk	

mencela.	Akan	tetapi	yang	sunnah	ialah	melakukan	puasa,	sebagaimana	

Rasulullah	Shallallahu	'alaihi	wa	sallam	berpuasa	pada	hari	itu,	bahkan	

menganjurkannya.	Dan	terkutulah	ahli	bid'ah	(yang	membikin	berbagai	

bid'ah	pada	hari	yang	mulia	ini)

	“Rasulullah	n		biasa	mengagungkan	hari	itu	dan	memanggil	bayi-bayi	yan	

menyusui	milik	beliau	dan	Fathimah,	kemudian	beliau	meludah	di	mulut	

mereka	dan	memerintahkan	ibu	mereka	agar	tidak	menyusuinya	sampai	

malam”.	 [Hadits	 dhaif,	 sebagaimana	 disebutkan	 di	 dalam	 kitab	 Shahih	

Ibnu	Khuzaimah	no.	2089]

Beberapa	Amalan	yang	Dilakukan	di	Bulan	Muharram

Para	pembaca	rahimakumullah,	berikut	akan	kami	bawakan	
beberapa	amalan	yang	hendaknya	dilakukan	pada	bulan	Muharram.

1.	 Perbanyak	Amalan	Shalih	dan	Jauhi	Maksiat
Ibnu	'Abbas	radhiyallahu	'anhuma	berkata	tentang	tafsir	�irman	Allah	

Ta'ala	dalam	Surat	At	Taubah	ayat	36:	



	
maka	janganlah	kalian	menzhalimi	diri	kalian…”;	Allah	telah	mengkhususkan	
empat	bulan	dari	kedua	belas	bulan	tersebut.	Dan	Allah	menjadikannya	sebagai	
bulan	yang	suci,	mengagungkan	kemulian-kemuliannya,	menjadikan	dosa	yang	
dilakukan	pada	bulan	 tersebut	 lebih	 besar	 (dari	 bulan-bulan	 lainnya)	 serta	
memberikan	pahala	(yang	lebih	besar)	dengan	amalan-amalan	shalih.”	(Tafsir	
Al	Qur'an	Al	'Azhim,	Ibnu	Katsir)

Mengingat	besarnya	pahala	yang	diberikan	oleh	Allahl	melebihi	bulan	
selainnya,	hendaknya	kita	perbanyak	amalan-amalan	ketaatan	kepada	Allah	
pada	bulan	Muharram	ini	dengan	membaca	Al	Qur'an,	berdzikir,	shadaqah,	
puasa,	dan	lainnya.

Selain	 memperbanyak	 amalan	 ketaatan,	 tak	 lupa	 untuk	 berusaha	
menjauhi	maksiat	kepada	Allah	dikarenakan	dosa	pada	bulan-bulan	haram	
lebih	besar	dibanding	dengan	dosa-dosa	selain	bulan	haram.

Qotadah	rahimahullah	juga	mengatakan,	“Sesungguhnya	kezaliman	pada	
bulan-bulan	haram	lebih	besar	kesalahan	dan	dosanya	daripada	kezaliman	
yang	 dilakukan	 di	 luar	 bulan-bulan	 haram	 tersebut.	 Meskipun	 kezaliman	
pada	 setiap	 kondisi	 adalah	 perkara	 yang	 besar,	 akan	 tetapi	 Allah	 Ta'ala	
menjadikan	 sebagian	 dari	 perkara	 menjadi	 agung	 sesuai	 dengan	
kehendaknya.”	

2.	Perbanyaklah	Puasa
Dari	Abu	Hurairah	 	n	,	Nabi	shallallahu	'alaihi	wasallam	bersabda	(yang	

artinya),	
“Sebaik-baik	puasa	setelah	bulan	Ramadhan	adalah	puasa	di	bulan	Allah,	yaitu	
bulan	Muharram.	Dan	shalat	yang	paling	utama	setelah	shalat	wajib	adalah	
shalat	malam.”	(HR.	Muslim)

Para	 salaf	 pun	 sampai-sampai	 sangat	 suka	 untuk	 melakukan	 amalan	
dengan	 berpuasa	 pada	 bulan	 haram.	 Sufyan	 Ats	 Tsauri	 rahimahullah	
mengatakan,	 “Pada	 bulan-bulan	 haram,	 aku	 sangat	 senang	 berpuasa	 di	
dalamnya.”	(Lathaa-if	Al	Ma'arif,	Ibnu	Rajab)

3.	Puasa	'Asyuro	(Tanggal	10	Muharram)
Para	 pembaca	 yang	 dirahmati	

Allah,	 hari	 'Asyuro	 merupakan	 hari	
yang	sangat	dijaga	keutamannya	oleh	
Rasulullah,	 sebagaimana	 hadits	 dari	
Ibnu	 'Abbas	 radhiyallahu	 'anhuma,	
beliau	mengatakan,	“Aku	tidak	pernah	
melihat	 Rasulullah	 shalallahu	 'alaihi	
wasallam	 begitu	 menjaga	 keutamaan	
satu	 hari	 di	 atas	 hari-hari	 lainnya,	
melebihi	hari	ini	(yaitu	hari	'Asyuro)	-
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dan	bulan	yang	ini	(yaitu	bulan	Ramadhan).”	(HR.	Bukhari	dan	Muslim)

Salah	 satu	 bentuk	 menjaga	 keutamaan	 hari	 'Asyuro	 adalah	 dengan	
berpuasa	pada	hari	tersebut.	Dari	Ibnu	'Abbas	radhiyallahu	'anhuma,	beliau	
mengatakan,	 	Ketika	Nabi	shallallahu	'alaihi	wa	sallam	sampai	di	Madinah,	
sementara	orang-orang	Yahudi	berpuasa	 'Asyuro,	mereka	mengatakan,	 “Ini	
adalah	 hari	 di	 mana	 Musa	 menang	 melawan	 Fir'aun.”	 Kemudian	 Nabi	
shallallahu	 'alaihi	 wasallam	 bersabda	 kepada	 para	 sahabat,	 “Kalian	 lebih	
berhak	 terhadap	 Musa	 dari	 pada	 mereka	 (orang	 Yahudi),	 karena	 itu	
berpuasalah”	(HR.	Bukhari)

Rasulullah		n	menyebutkan	pahala	bagi	orang	yang	melaksanakan	puasa	

sunnah	'Asyuro,	sebagaiamana	riwayat	dari	Abu	Musa	Al	Asy'ari	

radhiyallahu	'anhu,	beliau	mengatakan,	Nabi	shalallahu	'alaihi	wasallam	

ditanya	tentang	puasa	Asyuro,	kemudian	beliau	menjawab,	“Puasa	Asyuro	

menjadi	penebus	dosa	setahun	yang	telah	lewat”	(HR.	Muslim)

4.	Selisihi	Orang	Yahudi	dengan	Puasa	Tasu'a	(Tanggal	9	Muharram)
Setahun	 sebelum	 Nabi	 shallallahu	 'alaihi	 wasallam	 wafat,	 beliau	

berrtekad	untuk	tidak	berpuasa	hari	 'Asyuro	(tanggal	10	Muharram)	saja,	
tetapi	beliau	menambahkan	puasa	pada	hari	sebelumnya	yaitu	puasa	Tasu'a	
(tanggal	9	Muharram)	dalam	rangka	menyelisihi	puasanya	orang	Yahudi	Ahli	
Kitab.

Dari	 Ibnu	 'Abbas	 radhiyallahu	 'anhuma	 beliau	 mengatakan,	 Ketika	
Rasulullah	n	 	 	 	berpuasa	'Asyuro	dan	menganjurkan	para	sahabatnya	untuk	
berpuasa,	mereka	berkata,	“Wahai	Rasulullah,	sesungguhnya	ini	adalah	hari	
yang	 diagungkan	 oleh	 orang-orang	 Yahudi	 dan	 Nasrani”.	 Maka	 beliau	
bersabda,	“Kalau	begitu	tahun	depan	Insya	Allah	kita	akan	berpuasa	juga	pada	
hari	kesembilan	(Tasu'a,	untuk	menyelisihi	Ahli	kitab)”.	Ibnu	'Abbas	berkata,	
“Belum	 sampai	 tahun	 berikutnya,	 Rasulullah	 shallallahu	 'alaihi	 wa	 sallam	
telah	wafat.”

Sebagian	 ulama	 ada	 yang	 berpendapat	 di-makruh-kannya	 (tidak	
disukainya)	berpuasa	pada	tanggal	10	Muharram	saja,	karena	menyerupai	
orang-orang	Yahudi.	Tapi	ada	ulama	lain	yang	membolehkannya	meskipun	
pahalanya	 tidak	 sesempurna	 jika	 digandengkan	 dengan	 puasa	 sehari	
sebelumnya	(tanggal	9	Muharram).	(Asy	Syarhul	Mumti',	Ibnu	'Utsaimin)

5.	Muhasabah	dan	Introspeksi	Diri
Hari	berganti	dengan	hari	dan	bulan	pun	

silih	 berganti	 dengan	 bulan.	 Tidak	 terasa	
pergantian	tahun	sudah	kita	jumpai	lagi,	rasa-
rasanya	sangat	cepat	waktu	telah	berlalu.	
Semakin	bertambahnya	waktu,	maka	semakin	
bertambah	pula	usia	kita.	



Perlu	 kita	 sadari,	 bertambahnya	 usia	 akan	 mendekatkan	 kita	 dengan	
kematian	dan	alam	akhirat.

Sebuah	pertanyaan	besar,	 “Semakin	bertambah	usia	kita,	 apakah	amal	
kita	bertambah	atau	malah	dosakah	yang	bertambah??!”	Maka	pertanyaan	
ini	hendaknya	kita	jadikan	alat	untuk	muhasabah	dan	introspeksi	diri	kita	
masing-masing.	

Ibnu	Mas'ud	radhiyallahu	'anhu	pernah	mengatakan,	“Tiada	yang	pernah	
kusesali	 selain	 keadaan	 ketika	 matahari	 tenggelam,	 masa	 hidupku	
berkurang,	namun	amalanku	tidak	bertambah.	”Wahai	saudaraku,	sudahkah	
kita	mempersiapkan	bekal	untuk	menuju	perjalanan	yang	panjang	di	akhirat	
kelak	 dengan	 amalan-amalan	 shalih?	 Sudahkah	 kita	 siap	 untuk	
mempertanggungjawabkan	 semua	 perbuatan	 yang	 telah	 kita	 perbuat	 di	
hadapan	Allah	kelak?	Allah	Ta'ala	ber�irman	(yang	artinya),	“Hai	orang-orang	
yang	 beriman,	 bertakwalah	 kepada	 Allah	 dan	 setiap	 diri	 hendaklah	
memperhatikan	apa	yang	telah	diperbuatnya	untuk	hari	esok	(akhirat)…”	(QS.	
Al	Hasyr:	18)

Ibnu	Katsir	rahimahullah	berkata	tentang	tafsir	ayat	ini,	“Yaitu,	hendaklah	
kalian	 menghitung-hitung	 diri	 kalian	 sebelum	 kalian	 di-hisab	 (pada	 hari	
kiamat),	dan	perhatikanlah	apa	yang	telah	kalian	persiapkan	berupa	amal	
kebaikan	sebagai	bekal	kembali	dan	menghadap	kepada	Rabb	kalian.”

Semoga	 Allah	 senantiasa	 memberikan	 kita	 tau�ik	 untuk	 tetap	 teguh	
berada	 di	 atas	 jalan	 kebenaran-Nya,	 bersegera	 untuk	 melakukan	
instrospeksi	 diri	 sebelum	 datang	 hari	 di-hisab-nya	 semua	 amalan,	 dan	
menjauhkan	dari	perbuatan	maksiat	yang	bisa	membuat	noda	hitam	di	hati	
kita.	Wallahu	Ta'ala	a'lam.
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PARENTING

Nak…tahu	 kah	 kau	 dengan	 bulan	 muhararam	 dan	 keistimewaannya?	
“Sang	 anak	 diam	 dan	 termenung	 sambil 	 garuk-garuk	 kepala”	
(mengisyaratkan	 ketidaktahuannya)	mari	 kita	 simak	 ya	 nak	 sebuah	 kisah	
singkat	tentang	Nabi	Musa	(sang	ayah	menceritakannya).

Bulan	Muharram	adalah	bulan	pertama	dalam	sistem	kalender	Islam.	Oleh	
karena	 itu	 salah	 satu	momentum	 yang	 sangat	 penting	 bagi	 kita	 nak,	 dan	
umumnya	seluruh	umat	Islam	yaitu	menjadikan	pergantian	tahun	baru	Islam	
sebagai	sarana	umat	 Islam	untuk	evaluasi	 terhadap	 langkah-langkah	yang	
telah	dilakukan	dan	rencana	ke	depan	yang	lebih	baik	lagi.	

Memang	tak	semeriah	tahun	baru	masehi	nak,,tapi	jadikanlah	tahun	baru	
islam	ini	sebuah	awal	dari	perubahan	dan	perbaikan	menuju	kebangkitan	
Islam	sesuai	dengan	jiwa	hijrah	Rasulullah	 	dan	sahabatnya	dari	Makkah	dan	
Madinah	pada	waktu	itu.

Ingatlah	nak,,	Bulan	Muharram	adalah	salah	satu	dari	empat	bulan	haram	
atau	bulan	yang	dimuliakan	Allah.	Empat	bulan	tersebut	adalah,	Dzulqa'dah,	
Dzulhijjah,	 Muharram	 dan	 Rajab.	 Allah	  	 ber�irman	 yang	 artimya:	
“Sesungguhnya	jumlah	bulan	di	kitabullah	(Al	Quran)	itu	ada	dua	belas	bulan	
sejak	Allah	menciptakan	langit	dan	bumi,	empat	di	antaranya	adalah	bulan-
bulan	haram,”	(QS.	At	Taubah:	36)

Nak,,,kamu	tahu	arti	kata	Muharram?	Muharram	adalah	bahasa	arab	yang	
kalau	 di	 artikan	 dalam	 bahasa	 indonesia	 'dilarang'.	 Sebelum	 datangnya	
ajaran	Islam	pada	waktu	dulu,	bulan	Muharram	sudah	dikenal	sebagai	bulan	
suci	dan	dimuliakan	oleh	masyarakat	Jahiliyah.	Pada	bulan	ini(muharram)	
dilarang	 untuk	 melakukan	 hal-hal	 seperti	 peperangan	 dan	 bentuk	
persengketaan	lainnya.

Kemudian	 ketika	 Islam	 datang,	 bulan	 haram	 ditetapkan	 dan	
dipertahankan	sementara	 tradisi	 jahiliyah	yang	 lain	dihapuskan	 termasuk	
kesepakatan	tidak	berperang.

	Muharram
Kenalkanlah	dia	

Dengan
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Perlu	 kamu	 ketahui	 juga	 ya	 nak,,Bulan	 Muharram	 memiliki	 banyak	
keutamaan,	sehingga	bulan	ini	disebut	bulan	Allah	(syahrullah).	Pada	bulan	
ini	tepatnya	pada	tanggal	10	Muharram	Allah	  	menyelamatkan	Nabi	Musa		 
dan	Bani	Israil	dari	kejaran	Firaun	(sang	ayah	mungulas	ceritanya)	Mereka	
memuliakannya	 dengan	 berpuasa.	 Kemudian	 Rasulullah	  	 	 menetapkan	
puasa	pada	tanggal	10	Muharram	sebagai	rasa	syukur	atas	pertolongan	Allah	 
.

Dulu	 masyarakat	 Jahiliyah	 sebelumnya	 juga	 berpuasa.	 Puasa	 10	
Muharram	 tadinya	 hukumnya	 wajib,	 kemudian	 berubah	 menjadi	 sunnah	
setelah	turun	kewajiban	puasa	Ramadhan.	Rasulullah	  .	bersabda:	Dari	Ibnu	
Abbas	  ,	bahwa	Nabi	  	ketika	datang	ke	Madinah,	mendapatkan	orang	Yahudi	
berpuasa	 satu	 hari,	 yaitu	 'Asyuraa	 (10	 Muharram).	 Mereka	 berkata,	 “	 Ini	
adalah	 hari	 yang	 agung	 yaitu	 hari	 Allah	 menyelamatkan	 Musa	 dan	
menenggelamkan	keluarga	Firaun.	Maka	Nabi	Musa	as	berpuasa	sebagai	bukti	
syukur	kepada	Allah.	Rasul	  	berkata,	“Aku	lebih	berhak	mengikuti	Musa	  	dari	
pada	mereka.”	Maka	beliau	berpuasa	dan	memerintahkan	(umatnya)	untuk	
berpuasa”	(HR	Bukhari).

Dari	Abu	Hurairah	ra.	berkata,	Rasulullah	  .	bersabda,	“Sebaik-baiknya	puasa	
setelah	Ramadhan	adalah	puasa	pada	bulan	Allah	Muharram.	Dan	 sebaik-
baiknya	ibadah	setelah	ibadah	wajib	adalah	shalat	malam.”	(HR	Muslim)

Kamu	tahu	tidak	nak?	Walaupun	ada	kesamaan	dalam	ibadah,	khususnya	
berpuasa,	tetapi	Rasulullah	  	memerintahkan	pada	umatnya	agar	berbeda	
dengan	apa	yang	dilakukan	oleh	Yahudi,	apalagi	oleh	orang-orang	musyrik.	
Oleh	karena	itu	beberapa	hadits	menyarankan	agar	puasa	hari	'Asyura	diikuti	
oleh	puasa	satu	hari	sebelum	atau	sesudah	puasa	hari	'Asyura.

Yuk	 belajar	melatih	 diri	 dengan	 puasa	 sunnah	muharram,	 nak,,	 puasa	
Muharram	dapat	dilakukan	dengan	beberapa	pilihan.	Pertama,	berpuasa	tiga	
hari,	sehari	sebelumnya	dan	sehari	sesudahnya,	yaitu	puasa	tanggal	9,	10	dan	
11	Muharram.	Kedua,	 berpuasa	pada	hari	 itu	dan	 satu	hari	 sesudah	atau	
sebelumnya,	yaitu	puasa	tanggal	9	dan	10,	atau	10	dan	11.	Ketiga,	puasa	pada	
tanggal	10	saja,	hal	 ini	karena	ketika	Rasulullah	  	 	memerintahkan	untuk	
puasa	 pada	 hari	 'Asyura	 para	 shabat	 berkata:	 “Itu	 adalah	 hari	 yang	
diagungkan	 oleh	 orang-orang	 Yahudi	 dan	 Nasrani,	 beliau	 bersabda:	 “Jika	
datang	 tahun	depan	 insya	Allah	kita	akan	berpuasa	hari	 kesembilan,	akan	
tetapi	beliau	meninggal	pada	tahun	tersebut.”	(HR.	Muslim).

Jadikanlah	Bulan	muharram	ini	sebagai	semangat	baru	untuk	kamu	nak	
dalam	menuntut	ilmu	dan	bersungguh-sungguh	belajar	karena	jamanmu	dan	
jamanku	 pasti	 akanlah	 berbeda,	 belajarlah	 selagi	 kau	masih	 kecil	 karena	
masa	mu	adalah	masa	dimana	sel	otak	dan	jaringannya	sedang	produktif	dan	
ilmu	yang	kamu	dapatkan	akan	kamu	ingat	selalu	sampai	kamu	dewasa	nanti.
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MOTIVASI

Saudaraku	perindu	surga	di	manapun	anda	berada,
Semoga	rahmat	dan	kasih	sayang	Allah	l	menyertai	anda	sekeluarga.
Ketahuilah,	bahwa	Allahl	telah	mengutus	Nabi	dan	Rosul	dari	semenjak	nabi	
adam	q		sampai	nabi	Muhammad	n				
	 Ajaran	yang	di	bawa	oleh	para	Nabi	dan	Rosul	adalah	beribadahlah	hanya	
kepada	Allah l		dan	jauhi	thogut	(Sesembahan	kepada	selain	Allahl).
	 Di	atas	landasan	Tauhidlah	para	Nabi	dan	Rosul	serta	orang-orang	 	sholeh	
yang	 mengikutinya,	 mampu	 membangkitkan	 ummat	 dari	 keterpurukan	
Rohani	menuju	ampunan	dan	jannah-Nya	Allahl.
Pembaca	perindu	surga…
	 Masa-masa	kejayaan	itu	selalu	Allahl	pergilirkan	diantara	umat	manusia,	
ketika	manusia	berjalan	di	atas	landasan	tauhid,,,
Maka	kebangkitanlah	yang	akan	di	dapat	Baik	di	dunia	maupun	di	akhirat.
Sebaliknya,	ketika	manusia	berjalan	pada	jalan	yang	menyimpang	dari	tauhid,	
maka	kehinaan	dan	keterpurukan	yang	akan	ia	dapatkan.
	 Allah	l	 memerintahkan	 kita	 untuk	 berjalan	 diatas	 dunia	 ini,	 dan	
perhatikanlah	bagaimana	kesudahan	orang-orang	 yang	mendustakan	 ayat-
ayat	Allahl	,	contohnya	�ira'un	dan	pengikutnya	yang	Allahl	tenggelamkan	
dilautan,	 begitu	 juga	 dengan	 Qorun,	 harta	 dan	 pengikutnya	 Allah	l	
benamkan	kedalam	bumi,	dan	masih	banyak	lagi	kisah	nyata	yang	berakhir	
mendapatkan	kemurkaan	Allahl. 
	 Pembaca	perindu	surga…
Belumlah	 saatnya,	 agar	 hati-hati	 kita	 tunduk	 dan	 taat	 kepada	 perintah	
Allahl,,,
Allahlah	yang	menciptakan	kita,	menghidupkan	dan	mematikan	kita,	dan	

memberikan	kepada	kita	rizki	yang	baik,	maka	sudah	seharusnya	bahwa	kita	
hanya	akan	beribadah	kepada	Allah	l	dan	berdo'a	dengan	menyebut	nama-
namanya	yang	indah	lagi	baik,

Kebangkitan

Kebangkitan
�Diri�Dan�Keluarga
Menuju

UMAT
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Mereka	yang	istiqomah	di	atas	jalan	tauhid	tentu	menginginkan	agar	umat	ini	
terselamatkan	dari	keterpurukan,	dan	menjadikan	insan-insan	yang	bangkit	
di	atas	landasan	tauhidulloh.
Allah	dalam	�irmannya	mengatakan	: َ َ َُ ُ ُ ََّ ُ ُْ ََ َ َْ ْ َ َ اًُّ ريا أ��ا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأ�ليكم نا ِ ِ

"Hai	orang-orang	yang	beriman,	peliharalah	dirimu	dan	keluargamu	dari	api	
neraka".(Qs.	At-tahrim	:6)

Peringatan	 Allah	 	 	 yang	 ditujukan	 kepada	 hamba-Nya	 yang	 beriman	l
sangat	 tegas	 dan	 jelas,	 bahwa	 apabila	 ummat	 ini	 ingin	 terbebas	 dari	
keterpurukan	maka	segeralah	bangkit,	dan	kebangkitan	umat	harus	di	bangun	
dan	 dimulai	 dari	 kebangkitan	 pribadi	 masing-masing,	 pribadi	 yang	
mempunyai	kesadaran	dan	semangat	untuk	beribadah	kepada	Allah	 	dan	l
dilandasi	dengan	ilmu	yang	bersumber	dari	Al-Qur'an	dan	Sunnah	Nabi	 	 				n
serta	Ijma	para	sahabat.
Pembaca	perindu	surga	dimanapun	anda	berada…	

Pribadi-pribadi	yang	mempunyai	 semangat	 juang	dalam	beribadah	dengan	
landasan	 tauhid,	 tidak	 akan	 pernah	 berdiam	 diri	 melihat	 saudaranya	 dan	
keluarganya	 dalam	 keterpurukan,	 ia	 akan	 mengarahkan	 saudara	 dan	
keluarganya	menuju	jalan	untuk	mendapatkan	keridhoan	Allah	l.
	 Sehingga	kebangkitan	umat	 ini	akan	 terbentuk	manakala	pribadi-pribadi	
dan	keluarga	telah	memiliki	kesadaran	yang	tinggi	dan	semangat	juang	dalam	
beribadah	dengan	landasan	tauhid.
	 Saudaraku	perindu	surga…
Mumpung	Allah	 		masih	memberikan	waktu	kepada	kita…l
untuk	 bersama-bersama	 melangkah	 menyelamatkan	 umat,	 dengan	
meningkatkan	 ketaatan	 diri	 kita	 dan	 keluarga	 kita,	 dan	 berikanlah	 yang	
terbaik…!!	PASTI…!!	Allah	 	akan	membalas	dengan	balasan	yang	kita	tidak	l
pernah	sanggup	untuk	menghitung-hitungnya.	
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Saudaraku,	tak	ada	kehidupan	tanpa	usaha	dan	pengorbanan,	semakin	
tinggi	cita-cita	kita	maka	semakin	besar	pula	pengorbanan	yang	harus	kita	
lakukan,	begitupun	dengan	pahala	dan	syurga	yang	kita	dambakan,	semakin	
kita	mendambakan	pahala	besar	dan	derajat	syurga	yang	tinggi,	maka	kita	
harus	siap	untuk	berkorban	demi	tercapainya	cita	tersebut.

Alhamdulillah,	segala	puji	bagi	Alloh	yang	telah	membukakan	pintu	hati	
kita	 semua	 untuk	 rela	 berkorban	 demi	 agama-Nya,	 karena	 tidak	 sedikit	
saudara	kita	yang	buta	karena	harta,	lupa	dengan	kenikmatan	surga	di	luput	
oleh	kelam	fananya	dunia.

	 Kami	 keluarga	 besar	 Yayasan	 Huda	 Cendekia	 mengucapkan	
“jazakumulloh	khairan	katsira”	atas	setiap	sedekah	harta,	jasa,	serta	segala	
pengorbanan	yang	sampai	sekarang	telah	menjadi	bagian	besar	dari	dakwah	
kami	 Huda	 Cendekia,	 dalam	 menghantarkan	 Islam	 kepada	 masyarakat	
dengan	berbagai	program	dakwah	serta	bantuan-bantuan	ekonomi	kepada	
kaum	yang	membutuhkan.

Sungguh	 kami	 tak	 akan	 ada	 tanpa	 pertolongan	 Allohlyang	 telah	
membukakan	hati	anda	untuk	rela	mengorbankan	harta,	jasa	dan	do'a	untuk	
menolong	sesama.

Semoga	Allahl	menghapuskan	dosa-dosa	yang	senantiasa	kita	lakukan	
dalam	setiap	detak	nadi,	semoga	Allohlmemberikan	kelapangan	hati	untuk	
senantiasa	memberi,	 serta	menuntun	dalam	setiap	 jalan	yang	 tengah	kita	
tapaki	menuju	syurga	nan	abadi.	Aamiin.
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