
AMAL IBADAH 

DI BULAN MUHARAM



Al-Qur’an dan Hadis menjelaskan bahwa dalam satu tahun terdapat 12
Bulan sebagaimana dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 36,

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا ِف  ا  َواْْلَْرَض ِمن ْهَ  ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواتِ ِإنَّ ِعدَّ
[36/التوبة]أَْربَ َعٌة ُحُرٌم  

”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan,
dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di
antaranya empat bulan haram (suci). Itulah (ketetapan) agama yang lurus,
maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.”,
(QS. At Taubah (9) : 36)

Perhitungan Bulan Menurut Al-Qur’an dan Hadis



Hadis dari Abu Bakrah bahwa Nabi saw bersabda,

َئِتهِ اْسَتَدارَ َقدِ الزََّمانُ  َها،اَشْهرً َعَشرَ اثْ َناالسََّنةُ ،َواَْلْرضَ اتِ السََّموَ َخَلقَ يَ ْومَ َكَهي ْ أَْربَ َعةٌ ِمن ْ
ُُجَاَدىْيَ بَ الَِّذىُمَضرَ َوَرَجبُ ،َواْلُمَحرَّمُ اْلِْجَّةِ َوُذواْلَقْعَدةِ ُذوُمتَ َوالَِياتٌ َثالَثَةٌ ،ُحُرمٌ 

[ومسلمالبخاريرواه]َوَشْعَبانَ 
”Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit
dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan
haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan
Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab di antara Jumada dan Sya’ban (
HR.Bukhari dan Muslim )



Adapun nama dua belas bulan yang dimaksud dalam al-Qur’an dan hadis
dalam dalam kalender Hijriyah/Islam adalah : Muharram, Safar, Robi'ul
Awal, Robi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban,
Ramadhan, Syawal, Dzulqo'idah, dan Dzulhijjah.

Dari dua belas bulan yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat at-Taubah 36
dan Sabda Rasul tersebut, terdapat empat bulan yang
diutamakan/dimuliakan ( ُحُرمٌ أَْربَ َعةٌ  ) yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram
dan Rajab



Disebut bulan haram, karena bulan ini dimuliakan masyarakat Arab, sejak
zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Pada bulan-bulan haram tidak boleh
ada peperangan.

Bulan-Bulan Haram ( (َأْربَ َعٌة ُحُرمٌ 

Ibnu ’Abbas mengatakan, ”Allah mengkhususkan empat bulan tersebut
sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat
pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang
dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak.” (Tafsir at-Thabari))



Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, bulan yang diharamkan ada empat, tiga bulan
berurutan (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram), sedangkan yang satunya terpisah
(Rajab); hal ini tiada lain demi menunaikan manasik haji dan umrah. Maka diharamkan
(disucikan) satu bulan sebelum bulan haji, yaitu,
❑ bulan Dzul Qa'dah, karena mereka dalam bulan itu beristirahat tidak mau berperang;
❑ bulan Dzul Hijjah karena dalam bulan itu mereka menunaikan ibadah haji dan sibuk

dengan penunaian manasiknya.
❑ bulan Muharram— agar orang-orang yang telah menunaikan haji pulang ke

negerinya yang jauh dalam keadaan aman.
❑ bulan Rajab di pertengahan tahun, untuk melakukan ziarah ke Baitullah dan

melakukan ibadah umrah padanya, bagi orang yang datang kepadanya dari daerah
yang jauh dari Jazirah Arabia. Maka mereka dapat menunaikan ibadah umrahnya,
lalu kembali ke negerinya masing-masing dalam keadaan aman.



Bulan Muharram
Pengertian, Keutamaan & Amal Ibadah Yang Disyariatkan



Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem kalender
Hijriyah/Islam.

Secara Bahasa Nama Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci
atau terlarang. Muharram artinya dimuliakan, diharamkan, karena pada
bulan Muharram diharamkan untuk melakukan peperangan.

Pengertian Muharram



1. Bulan Muharram termasuk bulan haram
Firman Allah SWT,

ةَ ِإنَّ  َهاْرضَ َواْْلَ السََّماَواتِ َخَلقَ يَ ْومَ اَّللَِّ َتابِ كِ ِف َشْهرًاَعَشرَ اثْ َنااَّللَِّ ِعْندَ الشُُّهورِ ِعدَّ ُحُرمٌ أَْربَ َعةٌ ِمن ْ
[36/التوبة]

”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam
ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat
bulan haram (suci)”, (QS. At Taubah (9) : 36)

Keutamaan Bulan Muharram



Sabda Rasulullah saw,

َئِتهِ اْسَتَدارَ َقدِ الزََّمانُ  َهامِ ،َشْهرًاَعَشرَ اثْ َناالسََّنةُ ،َواَْلْرضَ السََّمَواتِ َخَلقَ يَ ْومَ َكَهي ْ ،ُحُرمٌ أَْربَ َعةٌ ن ْ
رواه]َوَشْعَبانَ ُُجَاَدىَبْيَ الَِّذىُمَضرَ َوَرَجبُ ،رَّمُ َواْلُمحَ اْلِْجَّةِ َوُذواْلَقْعَدةِ ُذوُمتَ َوالَِياتٌ َثالَثَةٌ 

[ومسلمالبخاري
”Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit
dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan
haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan
Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab di antara Jumada dan Sya’ban (HR.
al-Bukhari dan Muslim)



2. Bulan Muharram dinamakan Syahrullah
Sabda Rasulullah saw,

[مسلمرواه]مُ اْلُمَحرَّ اَّللَِّ َشْهرُ َرَمَضانَ بَ ْعدَ الصِ َيامِ أَْفَضلُ 
“Puasa yang paling utama setelah Ramadlan adalah puasa di bulan Allah,
bulan Muharram.” (HR. Muslim)

Bulan Muharram disebut syahrullah yaitu bulan Allah, dengan disandarkan
pada lafazh Allah. Karena disandarkannya bulan ini pada lafazh Allah, inilah
yang menunjukkan keagungan dan keistimewaannya. (Tuhfatul Ahwadzi, Al-
Mubarakfuri, lihat juga Lisanul ‘Arab, Ibnu Mandzur)



Al Hafizh Abul Fadhl Al ’Iraqiy mengatakan dalam Syarh Tirmidzi :

اْلشهرمنكاناملأنهيقالأنحيتملهللكلهاوالشهورهللاشهراحملرمتسميةفاْلكمةما
(النسائيلسننالسيوطيشرح)السنةشهورأولوكانالقتالفيهاهللاحرماليتاْلرم

”Apa hikmah bulan Muharram disebut dengan syahrullah (bulan Allah),
padahal semua bulan adalah milik Allah?” Beliau menjawab, ”Disebut
demikian karena di bulan Muharram ini Allah mengharamkan pembunuhan.
Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. (Syarah Sunan
an-Nasaiy, As-Suyuthi)



3. Bulan Muharram memiliki hari yang mulia dan dimuliakan oleh para
pemeluk agama

-لموسعليههللاصلى-اَّللَِّ َرُسولُ امَ صَ ِحيَ يَ ُقولُ -عنهماهللارضى-َعبَّاس  ْبنَ اَّللَِّ َعْبدعن
[مسلمرواه]…اَرىَوالنَّصَ اْليَ ُهودُ تُ َعظِ ُمهُ يَ ْومٌ نَّهُ إِ اَّللَِّ َرُسولَ يَ قَاُلواِبِصَياِمهِ َوأََمرَ َعاُشورَاءَ يَ ْومَ 

Dari ‘Abdullah Ibnu Abbas ra (diriwayatkan) bahwa ia berkata, Ketika Rasulullah
saw berpuasa pada hari ‘Asyura’ dan menyuruh para shahabat juga berpuasa,
lalu mereka (para sahabat) berkata:”Wahai Rasulullah, hari ‘Asyura’ itu adalah
hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani… (HR. Muslim)



َأىفَ رَ ،اْلَمِديَنةَ -وسلمعليههللالىص-النَِّبُّ َقِدمَ قَالَ -عنهماهللارضى-َعبَّاس  اْبنِ َعنِ 
َبِن اَّللَُّ ىَنَّ يَ ْومٌ َهَذا،َصاِلحٌ يَ ْومٌ َهَذاواقَالُ .«َهَذاَما»فَ َقالَ ،َعاُشورَاءَ يَ ْومَ َتُصومُ اْليَ ُهودَ 

ِبِصَياِمهِ أََمرَ وَ َفَصاَمهُ .«ِمْنُكمْ ِبُوَسىَأَحقُّ فََأنَ »قَالَ .ُموَسىَفَصاَمهُ ،َعُدوِ ِهمْ ِمنْ ِإْسرَائِيلَ 
[البخاريرواه]

Dari Ibnu Abbas ra (diriwayatkan) bahwa ia berkata, Ketika Nabi saw tiba di
Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura’. Beliau
bertanya: “Hari apa ini?” mereka menjawab: Hari yang baik, hari di mana
Allah menyelamatkan Bani israil dari musuhnya, sehingga Musa-pun berpuasa
pada hari ini. Nabi saw bersabda: “Kami (kaum muslimin) lebih berhak
menghormati Musa dari pada kalian.” kemudian Nabi saw berpuasa dan
memerintahkan para sahabat untuk puasa. (HR. al-Bukhari)



Amal Ibadah Yang Disyariatkan

Amal ibadah yang dituntunkan di bulan Muharram yaitu;
1. Memperbanyak puasa pada bulan Allah Muharram, dan Ashurul Hurum

(Dzulqa’dah, Dzulhijah, Muharram, dan Rajab) dan puasa Muharram
merupakan puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadhan,
berdasarkan hadis,

امِ الصِ يَ أَْفَضلُ »-وسلمعليههللاصلى-اَّللَِّ َرُسولُ قَالَ قَالَ -عنههللارضى-ُهَريْ َرةَ َأِب َعنْ 
[لممسرواه]اللَّْيلِ َصاَلةُ اْلَفرِيَضةِ بَ ْعدَ ةِ الصَّالَ َوأَْفَضلُ اْلُمَحرَّمُ اَّللَِّ َشْهرُ َرَمَضانَ بَ ْعدَ 

“Dari Abu Hurairah r.a (diriwayatkan bahwa) ia berkata, telah bersabda
Rasulullah saw: “Puasa yang paling utama setelah Ramadlan adalah puasa di
bulan Allah, bulan Muharram Dan sebaik-baiknya ibadah setelah ibadah wajib
adalah shalat malam.” (HR. Muslim)



2. Puasa hari Asyura dan Tasu’a (9 dan 10 Muharram)
Puasa pada hari ‘Asyura, yaitu hari kesepuluh bulan Muharram, karena
Rasulullah saw memerintahkan berpuasa pada hari itu sebelum
diwajibkannya puasa Ramadan, dan setelah diwajibkan puasa Ramadan,
Rasulullah saw mempersilahkan untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Dan
dapat pula menggabungkan puasa tanggal 10 dengan puasa pada tanggal
sebelumnya yaitu tanggal kesembilan (puasa Tasu‘a),. Hal ini berdasarkan
dalil:

َهااَّللَُّ َرِضيَعاِئَشةَ َعنْ  َصلَّىاَّللَِّ َرُسولُ أََمرَ ُثَّ اْْلَاِهِليَّةِ ِف َعاُشورَاءَ يَ ْومَ ومُ َتصُ َكاَنتْ قُ َرْيًشاَأنَّ َعن ْ
فَ ْلَيُصْمهُ َشاءَ َمنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اَّللَُّ َصلَّىاَّللَِّ َرُسولُ َوقَالَ َرَمَضانُ فُِرضَ َحّتَّ ِبِصَياِمهِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اَّللَُّ 

[عليهمتفق]أَْفَطرَ َشاءَ َوَمنْ 



Artinya: Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa orang-orang Quraisy pada
zaman Jahiliah melakukan puasa ‘Asyura’, kemudian Rasulullah saw
memerintahkan agar melakukan puasa ‘²syura’ tersebut sehingga
diwajibkan puasa Ramadan, dan Rasulullah saw mengatakan: Barang siapa
yang ingin melakukan puasa ‘²syura’ silahkan, dan barang siapa yang tidak
ingin melakukannya silahkan berbuka. [Hadsi muttafaq ‘alaih].

َأنْ َأْسَلمَ ِمنْ َرُجالً لَّمَ َوسَ َعَلْيهِ اَّللَُّ َصلَّىالنَِّبُّ رَ أَمَ قَالَ َعْنهُ اَّللَُّ َرِضيْاَْلْكوَعِ ْبنِ َسَلَمةَ َعنْ 
يَ ْومُ اْليَ ْومَ فَِإنَّ َيُصمْ فَ لْ َأَكلَ َيُكنْ لَْ َوَمنْ يَ ْوِمهِ ةَ بَِقيَّ فَ ْلَيُصمْ َأَكلَ َكانَ َمنْ َأنَّ النَّاسِ ِف أَذِ نْ 

[البخاريرواه]َعاُشورَاءَ 
Artinya: Dari Salamah Ibn al-Akwa‘ r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata:
Nabi saw memerintahkan seseorang dari Bani Aslam agar mengumumkan
kepada masyarakat bahwa barang siapa yang sudah terlanjur makan
hendaklah berpuasa pada sisa hari itu, dan barang siapa yang belum
makan hendaklah berpuasa, karena hari ini adalah hari ‘Asyura’. [HR al-
Bukhari].



َفضََّلهُ يَ ْوم  ِصَيامَ َحرَّىيَ تَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّىالنَِّبَّ رَأَْيتُ َماقَالَ َعْنهماُ هللاُ َرِضيَعبَّاس  اْبنِ َعنْ 
[البخاريرواه]َرَمَضانَ َشْهرَ يَ ْعِن ْهرَ الشَّ َوَهَذاَعاُشورَاءَ يَ ْومَ اْليَ ْومَ َهَذاِإلَّ َغْْيِهِ َعَلى

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya tidak
pernah melihat Rasulullah saw membiasakan berpuasa suatu hari yang lebih
diutamakan dari yang lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura’ dan bulan ini,
yaitu bulan Ramadan. [HR. al-Bukhari].

م  َوَثالَثَةَ َواْلَعْشرَ اُشورَاءَ عَ ِصَيامَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّىالنَِّبُّ َيَدُعُهنَّ َيُكنْ لَْ أَْرَبعٌ َقاَلتْ َحْفَصةَ َعنْ  َأيَّ
[يوالنسائأمحدرواه]اْلَغَداةِ قَ ْبلَ َورَْكَعَتْيِ َشْهر  ُكل ِ ِمنْ 

Artinya: Dari Hafshah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Ada empat perkara
yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi saw, yaitu puasa Asyura’, tanggal
sepuluh dan tiga hari setiap bulan serta shalat dua rakaat sebelum shubuh. [HR.
Ahmad dan an-Nasa’i].



َوأََمرَ َعاُشورَاءَ يَ ْومَ َسلَّمَ وَ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولُ َصامَ ِحيَ قَالَ َعْنهُ هللاُ َرِضيَعبَّاس  اْبنِ َعنِ 
فَِإَذاَسلَّمَ وَ َعَلْيهِ هللاُ ىَصلَّ هللاِ َرُسولُ فَ َقالَ َوالنََّصاَرىيَ ُهودُ الْ تُ َعظِ ُمهُ يَ ْومٌ ِإنَّهُ هللاِ َرُسولَ يَ قَاُلواِبِصَياِمهِ 

َ َحّتَّ اْلُمْقِبلُ اْلَعامُ ََيْتِ فَ َلمْ قَالَ التَّاِسعَ اْليَ ْومَ ُصْمَناهللاُ َشاءَ ِإنْ اْلُمْقِبلُ اْلَعامُ َكانَ  هللاِ َرُسولُ تُ ُوف ِ
[داودوأبومسلمرواه].َسلَّمَ وَ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّى

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia menerangkan: Ketika
Rasulullah saw berpuasa pada hari Asyura’ dan menyuruh para sahabat juga
berpuasa, maka mereka berkata: Wahai Rasulullah, hari Asyura’ itu adalah hari
yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah saw
bersabda: Kalau demikian, Insya Allah tahun depan kita berpuasa [juga] pada hari
yang kesembilan. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya: Tetapi sebelum datang tahun
depan yang dimaksud, Rasulullah saw telah wafat. [HR Muslim dan Abu Dawud].



يَ ْومَ يَ ْعِن التَّاِسعَ َْلُصْوَمنَّ قَاِبل  ِإَل بَِقْيتُ لَِئنْ مَ َسلَّ وَ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولُ قَالَ َلْفظ  َوِف 
ِفيهِ زَادَ ِذْئب  َأِب اْبنِ َعنِ يُوُنسَ نُ بْ َأمْحَدُ َرَواهُ َعِلي   أَبُووقَالَ .[مسلموأمحدرواه].َعاُشورَاءَ 

.[ماجهابنسننانظر].َعاُشورَاءُ يَ ُفوَتهُ َأنْ ََمَاَفةَ 
Dalam lafazh lain Rasulullah saw bersabda: Jika Saya panjang umur sampai
tahun depan, niscaya saya akan berpuasa pada hari kesembilan, yakni hari,
Asyura’. [AR. Ahmad dan Muslim].
Abu ‘Ali mengatakan: Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Yunus dari Ibnu Abi
Dzi’b dengan tambahan “karena beliau takut ketinggalan ‘Asyura’.” [Lihat Ibnu
Majah].



Pendapat para ulama seperti ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Zadul
Ma’aad dll memberikan tiga alternatif melaksanakan puasa ‘Asyuura;
1. Puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram

(241ص/1ج)-حنبلبنأحمد مسند 

ْليَ ُهودَ اِفيهِ َوَخاِلُفواَعاُشورَاءَ يَ ْومَ اُصوُمو »-وسلمعليههللاصلى-اَّللَِّ َرُسولُ َقالَ قَالَ َعبَّاس  
َلهُ ُصوُموا يَ ْوماً بَ ْعَدهُ َأوْ يَ ْوماً قَ ب ْ
ضعيفإسناده:اْلرنؤوطشعيبتعليق

1. Puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram
2. Puasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja



3. Memperbanyak amal sholeh

pada prinsipnya setiap saat kita diperintahkan untuk memperbanyak
amal sholeh terlebih pada bulan-bulan haram termasuk bulan
Muharram

Ibnu ’Abbas mengatakan, ”Allah mengkhususkan empat bulan tersebut
sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat
pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang
dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak.” (Tafsir at-Thabari))


