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Oleh : Syamsuri 
Santri PP. AL-KHOIROT 
 

elah diketahui bersama–baik itu oleh orang 
Muslim ataupun non muslim—bahwa 
pemerintahan Islam adalah pemerintahan 

yang kuat dan berjaya di muka bumi  ini, yang  
mana hal itu tidak dapat dipungkiri lagi dalam 
beberapa kurun yang lama. Sedangkan pada waktu 
itu kalau kita lihat kaum Muslimin hanya minoritas 
dari penghuni bumi ini. Apa yang menjadi sebab 
dari kekuatan dan kejayaan pemerintahan Islam 
pada masa lalu? Dan mengapa mayoritas 
pemerintahan Islam sekarang ini lemah; selalu 
diserang, ditindas bahkan buminya pun dirampas 
dan sebagian besarnya berada di bawah kendali 
orang-orang non-Muslim?. 

 

 Apa  sebab-sebab  yang mengakibatkan 
kemunduran dan kelemahan umat Islam  sekarang 
setelah mereka dahulunya kuat dan berjaya? 
Pertanyaan semacam ini  selalu mengganjal di 
pikiran kita kaum Muslimin,  setiap orang atau 
kelompok haruslah dapat menjawab pertanyaan 
seperti ini dan memberikan solusi agar umat Islam 
dapat kembali kuat dan jaya. 
  Akan tetapi kebanyakan orang sekarang 
berfikir bahwa yang menjadi sebab  dari kemun 
duran  dan kelemahan   pemerintahan/Umat   Islam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sekarang   dikarenkan   umat   Islam    tertinggal 
jauh dibandingkan orang-orang barat baik itu 
dalam ilmu  atau teknologi, dengan kata lain 
mereka  mengatakan bahwa agar 
pemerintah/umat Islam sekarang ini menjadi 
kuat, tidak lemah dan tidak mudah di kendalikan 
oleh orang-orang kafir maka umat Islam tidak 
boleh ketinggalan dalam hal ilmu dan teknologi 
(IPTEK). Pemikiran semacam ini  kuranglah 
benar, karna apabila kita teliti  lebih jauh maka 
tidaklah demikian. 

Oleh karenanya topik yang akan kita  
bicarakan  pada kali adalah  perihal apa  sebab -
sebab kelemahan, kemunduran dan keterhinaan 
pemerintah/umat Islam sendiri, yang mana pada 
zaman awal-awal dahulu sangat kuat dan 
disegani oleh orang-orang kafir, akan tetapi hal 
itu  bertolak belakang dengan keadaan  
sekarang! 

Perlu kita ketahui bahwa kuat dan 
jayanya suatu pemerintahan tidak selalu 
ditentukan oleh ilmu teknologi maupun pasukan 
yang kuat  yang dimiliki. Meskipun kita ketahui 
bahwa kebanyakan pemerintahan pada zaman 
dahulu—yang notabenenya mayoritas  pemerin -

tahan kafir— kuat-kuat dan tegar, maju dalam 
ilmu dan teknologi, mempunyai pasukan yang 
kuat, tapi hal ini tidak lantaran yang menjadi  
sebab  utama  atau bahkan  yang paling vital 
sekalipun, walaupun hal-hal yang seperti itu 
kadang-kadang dapat membantu suatu 
pemerintahan dalam persiapan pertempuran. 
Untuk memahami hal ini kita ambil dua contoh, 
yang pertama umat Islam pada masa dahulu 
sangat terbelakang dalam pasukan dan dari  segi 
ilmu teknologi namun  mereka dapat 
menaklukan dua dari kekaisaran yang besar yang 
pernah berjaya di muka bumi ini yaitu 
kekaisaran Persia yang berada di Asia Barat dan 
Bizantium (Romawi) yang berada di Eropa yang 
pada masa itu—ketika Persia dan Romawai 
berjaya—tidak satu pun negara-negara  yang 
berada dis berani mengusik-ngusik 
apalagi me
Contoh yan
teknologi 
menentukan
suatu peme
dulu, Daul
pada wakt
maju—dala
Bagdad da
menjadi pu
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orang-orang
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pemerintah
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pemerintah
ditundukka
Abbasiyah 
pada waktu
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ataupun te
mereka 
menyelama

Dapa

dan lemahnya suatu pemerintahan tidak 
ditergantung pada  kekuatan pasukan dan Ilmu dan 
teknologi yang dimilki  meskipun kemajuan ilmu 
dan teknologi dapat membantu suatu pemerintahan 
di dalam persiapan peperangan, namun hal itu tidak 
menjadikan hal yang utama bahkan yang paling 
utama sekalipun. Allah S.W.T dalam surat Al-
Anfal ayat 17 yang artinya ”Dan siapkanlah untuk 
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 
berperang (yang dengan persiapan itu) kamu 
menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan 
orang orang selain mereka yang kamu tidak 
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa 
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah 
niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan 
kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” 

 Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita  

T 
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nyerang  daerah kekuasan mereka. 
g kedua bahwa kemajuan ilmu dan  
bukanlah prioritas utama dalam 
 kejayaan, kekuatan dan ketegaran  
rintahan atau ummat, kita ketahui 

ah (pemerintahan) Bani Abbasiyah 
u itu adalah pemerintahan yang 
m ilmu dan teknologi—bahkan 
n perpustakaannya pada waktu itu 
sat dari peradaban ilmu di dunia, 
g banyak belajar di sana, bahkan 
 baratpun berbondong-bondong 
jar   di  Bagdad,  namun   apa    yang  
rjadi? Ketika bangasa Tartar yang 

oleh Jengiskan menyerang 
an Abbasiyah, mereka—Bani 

tidak dapat memperta-hankan 
an  mereka, akhirnya mereka  dapat 
n oleh pasukan Tartar, pemerintahan 
porak-poranda, padahal bangsa Tartar 
 itu sangat jauh sekali tertinggal dari 
an Abbasiyah baik dari segi ilmu 
knologi, tapi  ilmu dan teknologi 
tidak sanggup membela dan 
tkan mereka dari kehancuran. 
t kita simpulkan dari sini bahwa kuat  

ketika menghadapi musuh baik itu yang bersifa 
konkrit atau abstrak untuk menyiapkan semua 
kekekuatan yang kita punya, Allah S.W.T tidak 
berfirman ”Dan siapkanlah untuk menghadapi 
mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi 
dan dari kekuatan pasukan atau teknologi” tetapi 
Allah menyebutkan lafadz  "من قوة" (dari kekuatan 
apa saja) secara nakirah yang berarti hal ini di 
dalam bahasa Arab memberikan faidah secara 
umum mencakup apa saja yang kita miliki—tidak 
tertentu pada kekuatan fisik atau materi—maka 
ayat tersebut jka ditafsirkan berbunyi “Dan 
siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan 
apa saja yang kamu sanggupi dan dari kekuatan 
iman, pasukan, teknologi dan kekuatan apa saja 
sesuai dengan dengan kemampuan yang dapat kita 
berikan” 

Oleh sebab itu kita harus mengetahui 
bahwa kekuatan, kejayaan semua itu atas  
pertolongan dari Allah. Allah berfirman yang 
artinya ”Hai orang-orang Mukmin, jika kamu 
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu 

”Ayat di atas menjelaskan bahwa jika kita 
menolong  Allah maka  kita akan mendapatkan 
pertolongan  dari Allah, Allah tidak akan 

2

http://www.alkhoirot.com/


  

 

 

                                             Buletin  santri    Edisi 06 / Vol.1 / Januari  2008 

  

                                             Buletin  santri    Edisi 06 / Vol.1 / Januari  2008 

Jangan Suka Berbuat Dosa Kelah Dirimu Mendapat Nista Kelah Dirimu Mendapat Nista Jangan Suka Berbuat Dosa

membiarkan kita lari dari peperangan atau bahkan 
kalah. Kemudian yang jadi pertanyaan ialah 
bagaimana kita menolong Allah? Sedangkan Allah 
adalah dzat yang maha kuat tidak membutuhkan 
selain dari pada dirirnya. Seorang Ulama’ 
memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud orang 
dengan menolong Allah ialah menolong agama dan 
kitab Allah, berjuang demi memulyakan kalimat 
Allah, menjaga batasan-batasan yang telah 
ditetapkan Allah, menjalankan amar ma’uf dan 
melarang kemunkaran, dan menghukumi sesuai 
dengan hukum telah diturunkan 
Allah. 

OPINI OPINI 

Dapat dipahami bahwa 
kelemahan, kemunduran dan 
ketertindasan—
pemerintahan/Ummat—Islam  
bukanlah  disebab 
kan keterbelakangan kita di dalam 
ilmu dan teknologi maupun dalam 
hal-hal yang bersifat keduniawiaan. 
Akan tetapi yang menjadi sebab 
keterbelakangan, ketakberdayaan, 
ketertindasan  dan kehinaan kaum  
Muslimin selama ini dikarenakan 
kita telah jauh dari agama, agama 
dijadikan urusan nomer dua. Oleh 
karena itu tidak ada jalan lain, bila 
kita ingin kuat, jaya, tidak terhina 
dan  terindas  oleh orang-orang 
kafir selain kembali keagamaan 
kita. Rasulullah Saw bersabda 
”Allah akan menguasakan kepadamu kehinaan, 
sehingga kamu sekalian kembali kepada agamu 
(al-Hadits), dan sebuah makolah dari Imam Malik 
yangberbunyi ”Tidak akan jaya urusan umat ini 
kecuali dengan jalan yang telah dilaksanakan oleh 
umat Islam terdahulu” 

Kita telah mengetahui bahwa kekuatan 
atau kemengan  umat Islam pada masa awal tidak 
diperoleh berkat kemajuan dalam bidang ilmu dan 
teknologi seutuhnya, akan tetapi  semua itu 
diperoleh dengan jalan berpegang teguh kepada 
agama Allah. 

 Supaya tulisan ini tidak disalah sangka, 
kami terlebih dahulu perlu menjelaskan satu 
poin yang terpenting, yaitu kami di sini tidak 
mengatakan bahwa keterbelakangan ilmu dan 
teknologi itu lebih utama dan menganjurkan 
kepada kaum Muslimin untuk tidak belajar 
bahkan  meninggalkan  ilmu keduniaan, akan 
tetapi maksud dari tulisan ini adalah 
menolak/menepis pendapat atau anggapan 
orang-orang yang menyatakan bahwa 
keterbelakangan, kelemahan, ketertindasan dan  

kehinaan umat Islam sekarang ini 
dikarnakan ketinggalan dalam segi 
ilmu dan teknologi (IPTEK). 

Oleh karena itu bagi kita  
tidak ada solusi lain agar kita 
kembali kuat dan jaya seperti para 
pendahulu kita, maka kita harus  
kembali ke agama kita!. 

Jadi kesimpulannya ialah 
kalau kita ingin kuat dan jaya kita 
harus kembali ke agama kita. 
Adapun cara kita kembali ke agama 
melalui tiga hal: 

 
1. Belajar Dan 

Memahami Agama Dengan 
Pemahaman Yang Benar, 
Sebagaimana Yang Telah 
Diajarkan Oleh Rasulullah, Para 
Sahabat Dan Salafus      Salihin. 

 
Kita kembali ke agama haruslah 

melalui jalan yang benar, maka apabila kembali 
kepada agama namun tidak melalui jalan yang 
benar, hal itu tidak dinamakan kembali kepada 
agama namun hal tersebut justru dinamakan 
kembali kepada jalan yang sesat. Allah S.W.T 
berfirman yang artinya “Dan bahwa (yang Kami 
perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, 
maka ikutilah dia, dan janganlah kamu 

mengikuti jalan-jalan (yang lain)1, karena jalan-
jalan itu mencerai beraikan kamu     dari     
jalanNya.    Yang     demikian     itu 
diperintahkan Allah agar kamu bertakwa”.  

Maka  seyogyanya kita memahami Islam 
dengan pemahaman yang koprehensif dan 
benar—jangan setengah-setengah—sebagaimana 
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para 
sahabat dan Salafus Salihin. 

 
2.Pemantapan Ajaran Islam Yang Telah Kita 

Pahami Dengan Pemantapan Yang Benar. 
Bila ajaran Islam yang kita pahami tidak 

dimantapkan dengan benar maka yang terjadi 
adalah seseorang akan melanggar batasan-
batasan Allah tanpa disadarinya yang pada 
akhirnya imbas dari perbuatan tersebut akan 
kembali pa elaku sendiri, kita  akan 
dianggap remeh di hadapan Allah, bagaimana 
mungkin Allah akan menolong seseorang atau 
kaum sedangkan mereka  menurut pandangan 
Allah hina, karena dianggap termasuk orang 
yang meremehkan dan mendurhakai Allah?. 

 
3.Mengajak Dan Mengamalkan Ajaran Islam 
Sesuai Dengan Yang Apa Kita Pelajari,  
Pahami, Dan Yang Telah Kita Mantapkan 
Dengan Pemantapan Yang Benar. 

Hal terbesar bagian dari dakwah/ajakan  
ialah amar ma’ruf  nahi munkar  dan sabar ketika 
mendapatkan hal-hal yang menyakitkan kita. 
Agar semua hal itu bisa terealisasikan maka 
terlebih dahulu hal itu dimulai dari diri kita, 
orang-orang yang dekat dengan kita, dan juga 
dimulai dari lingkungan terkecil yaitu 
keluarga, tetangga dan seterusnya. Insyaa 
Allah bila hal itu terealiasasikan maka hal itu 
akan tercapai. 

Kesimpulan dari tulisan ini ialah banyak 
sekarang ini negara-negara Islam yang telah 
                                                 

maju dibandingkan dengan  negara-negara kafir 
zaman dahulu   baik itu dalam ilmu, teknologi, 
gedung- gedung dan lain sebagainya, namun 
kebanyakan mereka lemah, bahkan diantara 
mereka ada yang menjadi budak atau boneka   
orang/negara kafir, mereka sama sekali tidak 
berdaya dihadapan negara kafir, bahkan ketika 
saudara-saudara kita—seperti yang terjadi di 
Afganistan, Checnya, Paletina, Irak dan lain 
sebagainya—dibantai, diculik, dihina, dikucilkan, 
para wanita dan anak-anaknya diperlakukan seperti 
hewan dan biadab, bahkan tanahnya dirampas 
sekalipun, sebagian dari kita tidak bisa berbuat 
apa-apa, karena takut kepada orang-orang kafir! 
Seharusnya hal semacam  ini tidak perlu terjadi 
bila kita umat Islam bersatu dan tidak mengikuti  
langkah-langkah orang kafir. Oleh karenanya 
dengan kita kembali kepada agama kita, tidak 
mengikuti politik, cara-cara  dan budaya orang 
kafir yang tidak sesuai dengan Islam Insya Allah 
kita akan mendapatkan pertolongan Allah yang 
mana hal itu akan menjadi kita kuat, jaya dan tidak 
dihina oleh orang-orang kafir![] 

Kita telah 
mengetahui 

bahwa,  kekuatan 
atau kemenangan 

ummat Islam 
pada masa awal 
tidak diperoleh 

berkat kemajuan 
dalam bidang 
IPTEK, akan 

tetapi semua itu 
diperoleh dengan 
jalan berpegang 

teguh pada  
agama Allah 

1 Maksudnya janganlah kamu mengikuti agama-
agama, kepercayan, dan cara-cara yang lain dari 
Islam 

 
 

 

 

   Ada Apa Dengan  
10 Muharram? 

 Oleh M. Su’udi 
 

 
 
uh
bul
bar

merupakan

arram –yang dikenal dengan sebutan 
an Allah—adalah merupakan tahun 
u Islam/tahun baru Hijriyah, dan 

 bulan yang paling utama—setelah 
bulan Ramadlon—diantara bulan-bulan haram 
 ,yaitu: bulan Muharram, Rajab ,( االشهر الحرم)
Dzul Hijjah, dan Dzul Qa`dah,  untuk 
melaksanakan ibadah puasa sunnah.1 Mengapa 

M 

3 4
da diri si p
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kultum kultum 
kok diberi nama bulan Muharram ?  
Dikarenakan pada bulan ini  diharamkan untuk 
berperang. Ada juga pendapat yang mengatakan 
dinamakan bulan Muharram karena di bulan ini, 
surga diharamkan bagi Iblis la`natullah. Lalu, 
Kenapa kok dinamakan bulan  Allah?.Jawab! 
Dikarenakan banyak peristiwa-peristiwa hebat 
yang terjadi di bulan ini antara lain: 
a. Allah menerima taubatnya Nabi Adam as. 
b. Allah mengangkat Nabi Idris ketempat yang 

tinggi (Surga). 
c. Allah mendaratkan kapal Nabi Nuh di bukit 

Judi. 
d. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari 

kobaran api. 
e. Allah menurunkan kitab Taurat kepada  

Nabi Musa. 
f. Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari rumah 

tahanan, dan mengembalikan 
penglihatan Nabi Ya`qub. 

g. Allah menyembuhkan penyakit 
yang diderita Nabi Ayub. 

h. Allah mengeluarkan Nabi 
Yunus dari perut ikan Hiu. 

i. Allah menyelamatkan Nabi 
Musa dan para pengikutnya 
dari kejaran Fi`aun dan 
tentaranya, serta 
menenggelamkan Fir`aun dan 
bala tentaranya.  
Dan masih banyak lagi 

peristiwa-peristiwa hebat yang 
terjadi di bulan Muharram ini. 
Karena inilah bulan Muharram disebut dengan 
sebutan bulan Allah (شهر اهللا). Dan di bulan ini 
juga, Allah menciptakan `Arasy, Lauhul 
Mahfudz, Qalam, Malaikat Jibril, serta menaikan 
Nabi Isa al- Masih. 
 Peristiwa-peristiwa yang disebutkan 
diatas, itu tepatnya terjadi pada hari ke-10 bulan 
Muharram, yang disebut dengan `Asyura’. 
Demikian menurut keterangan dalam kitab 

I`anatut Tholibin dan hadits yang 
diriwayatkan As-Syaikhani (Bukhari Muslim) 
dari Ibnu Abbas ra: 
      “Bahwasanya Rasulullah Saw pernah  da - 
tang ke Madinah, Beliau kemudian  
menemukan/melihat orang Yahudi sedang 
berpuasa di hari Asyura' (10 Muharram) maka 
Rasulullah Saw bertanya kepada para Sahabat, 
hari apa sekarang ini? Sahabat menjawab; hari 
ini adalah hari mulia/agung, yang mana dihari 
ini Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa 
dan para pengikutnya (dari kejaran Fir`aun ), 
serta menenggelamkan Fir`aun dan para 
pengikutnya, lalu Nabi Musa berpuasa di hari 
itu sebagai ungkapan terima kasih kepada 
Allah S.W.T, karena itulah kami berpuasa di 
hari ini, kemudian Rasulullah berkata: "Kami 
lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi 

Musa dibanding kalian semua 
(Yahudi), kemudian Rasulullah 
dihari itu (Asyura’) berpuasa 
dan juga beliau memerintahkan 
hal yang sama kepada 
sahabatnya”. 
  Disamping itu, hadits 
ini juga menganjurkan kepada 
kita sekalian agar senantiasa 
berpuasa sunnah dihari Asyura’  
sebagai wujud terima kasih kita 
kepada Allah SWT yang telah 
menyelamatkan Nabi Musa dari 
kejaran Fir`aun, sebagaimana 
dilakukan oleh Rasulullah dan 

para Sahabatnya. Tidak hanya puasa saja yang 
besar fadilahnya dihari Asyura’, melainkan 
juga banyak hal-hal yang perlu dilakukan 
untuk memperoleh keutamaan/pahala  yang 
besar; seperti mengusap kepala anak yatim 
(sambil bersedekah terhadapnya), memberi 
buka orang yang berpuasa (dihari Asyura’), 
dan lain sebagainya. Semua ini karena ada 
Hadits yang diriwayakan Abu Laits 

Samarqandy dengan sanadnya dari Ibnu 
Abbas ra. Dia (Ibn Abbas ) berkata  
Rasulullah Saw bersabda:``Barang siapa 
berpuasa di hari Asyura’ (10 Muharram), 
pasti Allah memberi 10.000 pahala Malaikat, 
10.000 pahala orang ibadah Haji dan Umrah, 
10.000 para Syuhada’, dan barang siapa 
mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 
Muharram, pastilah Allah mengangkat 
derajatnya dengan setiap rambut yang 
diusapnya. Dan barang siapa memberi buka 
orang yang berpuasa Asyura’, pahalanya 
sama dengan mengenyangkan perut seluruh 
umat Muhammad, Sahabat bertanya: ``Apa 
yang menyebabkan Allah melebihkan dari 
Asyura’, ya Rasulullah? kemudian beliau 
menjawab: "Karena di hari itulah Allah 
menciptakan Langit-Bumi, Gunung, Lautan, 
Lauh, Qalam dan Manusia (yaitu) Adam dan 
Hawa, juga Surga serta masuknya Adam ke 
Surga, dan lahirnya Nabi Ibrahim, dan 
selamatnyabeliau dari kobaran api Namrud 
pada hari Asyura’, tenggelamnya Fi`aun, 
sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit, Nabi 
Adam diterima taubatnya, Nabi Daud 
diampuni dosanya, Nabi Sulaiman dipulihkan 
kerajaannya, semuanya terjadi pada hari 
`Asyura'``. (Al-Hadits).2 

 Selain dari pada itu, ada juga hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang 
menerangkan bahwa, berpuasa di hari 
Asyura’, dapat menebus dosa-dosa (kecil) 
yang dilakukan setahun sebelumnya,3 dan 
masih banyak lagi seperti: “Barang siapa 
berpuasa d ihari Asyura’, maka ia seperti 
berpuasa seumur hidupnya, dan barang siapa 
menghidupkan hari Asyura’ dengan 
beribadah di malam harinya, maka ibadahnya 
sama dengan ibadahnya penduduk langit” dan 
masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang 
diberikan Allah kepada kita sekalian di bulan 
Muharram ini, khususnya pada hari Asyura’ 

(10 Muharram), demikian menurut keterangan 
yang ada di kitab Fathul mu`in. 
 Selain puasa Asyura’(10 Muharram), 
juga disunnahkan berpuasa Tasu`ah, yaitu hari 
ke-9 bulan Muharram, karena ada hadits riwayat 
Imam Muslim, yang menyatakan bahwa Nabi 
pernah berkata ``Seandainya umurku masih 
tersisa (hidup) hingga tahun depan, niscaya aku 
akan berpuasa pada hari ke-9 (Tasu`a)4. Adapun 
hikmahnya, adalah:  
1. Agar berbeda dengan orang Yahudi, 

dikarenakan mereka juga berpuasa pada hari 
ke-10 (`Asyura'), karena itulah kita 
disunnahkan untuk berpuasa di hari ke-9 
Muharram, agar tidak menyerupai orang 
Yahudi. 

2. Untuk berhati-hati, kerena dikhawatirkan 
salah dalam menentukan awal bulan, dan 
untuk menjaga dari ketersendirian dalam 
berpuasa – seperti halnya puasa jum`at -  
karena itulah      maka disunnahkan 
berpuasa dihari ke-9, yang artinya, makruh 
bila tidak berpuasa, demikian menurut 
keterangan kitab An- Nihayah. Akan tetapi 
menurut keterangan yang ada dalam kitab 
Al-Um, hukumnya tidak apa-apa, 
menyendirikan puasa `Asyura'  (10 
Muharram).  

Adapun hadits-hadits yang berkenaan 
dengan perbuatan-perbuatan yang tidak 
dianjurkan seperti: bercelak, mandi, memakai 
wangi-wangian di hari Asyura’, dan 
melaksanakan shalat empat rakaat atau lebih di 
hari Asyura’, maka semua itu merupakan 
perbuatan bid`ah munkarah/qabihah, dan hadits-
haditsnya adalah hadits maudlu` (hadits palsu), 
yang diletakkan oleh para pembohong besar, dan 
merupakan perbuatan yang jelek, yang sudah 
menjadi adat di sebagian daerah, yang hal ini 
merupakan kewajiban bagi pemimpin/penguasa, 
melarang semua kaumnya, untuk tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.  

Barang Siapa Yang 
Berpuasa Di Bulan 
Asyura’, Maka Ia 
Seperti Berpuasa 

Seumur Hidupnya, 
Dan Barang Siapa 

Menghidupkan Hari 
Asyura’ Dengan 

Beribadah Di Malam 
Harinya, Maka 

Ibadahnya Sama 
Dengan Penduduk 

Langit 
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fari, mereka 
a diantara 

 tempat tadi 

angan-jangan 

, seharusnya 
aik aja. 

 

eka melihat 
bira karena 
k-baik aja. 
u, baik-baik 

Shohifah :"Ya, saya tidak apa-apa" 
u? 

r-kejar 
 pohon, 
karena 

 dengan 
spontan 
ejarku. 
a? 
ya takut 

dan dekdekan, tapi kemudian saya 
gak takut. 

Um :" Lo kenapa? 
Shohifah :"Waktu macan itu berhasil 

menangkap aku, lalu dia berkata 
"Embak, foto saya apa udah jadi 
belum? 

Um  :"Em.....................???" 
    

jikalau memang ada masyarakat atau tetangga-
tetangga kita yang melakukan hal tersebut atau 

Ulama`, yang mana beliau tidak mengerjakan 
perbuatan tersebut, namun beliau tidak juga 
melarang orang yang melakukan perbuatan 
tersebut. Dikarenakan tidak ada kepastian 
mengenai hadits-hadits tersebut, apakah dla`if 
atau maudu`, apakah itu termasuk bid`ah 
munkarah/qabihah atau hasanah, atau bid`ah 
mubahah. Kesimpulannya; Jikalau kita dalam 
kedudukan diatas (bisa diikuti atau bisa 
mempengaruhi), maka kita harus menasehati 
mereka, dan apabila kita sulit untuk 
mempengaruhi mereka (tidak mungkin diikuti), 
bahkan bisa menjadi bahan omongan, ya kita 
biarkan saja dulu, sambil mencari jalan 
bagaimana caranya agar mereka mau menerima 
nasehat kita, dan inilah cara/perinsip yang paling 
baik, menurut saya. 

 
1. Abu Bakr Usman bin Muhammad al-Dimyati al-Bakri, 
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Jawab ibu guru itu yang kekesalannya 

mereka, maklumlah taman Safari kan banyak 
hewan buasnya. Ketika mereka sampai pada 
tempat yang tidak ada hewan buasnya, mereka 
turun untuk melihat hewan-hewan yang ada di 
sekitar mereka.  

 Ketika mereka melihat macan mereka 
semua panik, akhirnya mereka berhamburan lari 
ke mobil lalu dengan mobil  tersebut   mereka 
pergi     dengan   mobil   tersebut     sesampainya 

kultum 
Um :" Macan itu gak menggigitm
Shohifah   :"Pada Waktu kalian dikeja
ama macan, saya berada di belakang
lalu saya diam-diam memotret macan—
hal itu hal langka—lalu saya abadikan
kamera. Ketika macan itu melihat ku, 
saja aku lari, kemudian macan itu meng
Um  :" lalu terus kamu bagaiman
Shohifah :"Ya, pada awalnya sich, sa

sudah menjadi adat di masyarakat, maka kita 
sesama Muslim, yang tahu akan hukum-hukum 
syari`at, tentunya harus/wajib memberikan 
nasihat kepada mereka, agar supaya mereka 
meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan-
perbuatan tersebut, karena dikhawatirkan 
terjerumus kedalam perbuatan-perbutan bid`ah 
(munkarah). 

 Namun ada juga sebagian tokoh 

I`anah    at-Tholibin, Dar Al Kutub, Bairut Vol.2, 
h.452., & Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin 
Muhammad al-Haini al- Hushni ad -Damsyiqi as -
Syafi`i. Kifayah al- Akhyar, h.297, Dar al -Kutub, 
Bairut 

2. al-Faqih Abu Laits Samarqandi,Tanbih al-Ghofilin, 
h.123, Al Haromain,Surabaya. 

3. Abu Bakr al-Jazairi. Minhaj al-Muslim, h.376, Dar  as-
Syuruq.   

4. Ibid, h.376.  
5. Abu Bakr Usman bin Muhammad al-Dimyati al-Bakri,   

op.cit., Vol.,h.459,  dan Vol.2, h.443. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

telah sampai ke ubun-ubun, "Nggak jenis kelamin 
digambar saja !!!? 

!

Nbdbo!ebo!Hbejt!
 
 Suatu hari Sekolompok siswi pergi  ke 
Taman Safari, Mereka bersama-sama mulai 
memasuki Taman Safari dengan mengendarai 
sebuah mobil, karna hal itu demi keamanan 
 
mereka di luar area Taman Sa
cemas-cemas berharap, karn
mereka ada yang tertinggal di
yaitu Shohifah. 
 
Um :"Aduh bagaimana ya, j

hifah di makan    macan?. 
Ula: :"Kamu kok berkata gitu si

kita kan berharap di baik-b
Um : "Mudah-mudahan aja ya"
 Jawab Um. 

Tak lama kemudian mer
Shohifah, mereka tampak gem
teman mereka dalam keadaan bai
Um  :"Hifah gimana kam

ajakan?" 

Kesimpulanya: ada 10-12 keutamaan 
yang dapat diperoleh pada hari Asyura’, namun 
hanya ada dua keutamaan (amalan) yang 
berdasarkan hadis shahih yaitu: hadits yang 
berkenaan dengan puasa dan perluaskan nafkah 
terhadap keluarga (makan yang enak-anak), 
adapun keutamaan atau amalan-amalan yang 
lain, itu tidaklah berdasarkan hadits shahih, 
melainkan hadits yang digunakan adalah hadits 
dhaif dan hadits mungkar/maudhu`.5

Lalu bagaimana, jika masyarakat di 
desa kami ada yang melaksanakan hal-hal 
tersebut, misalnya shalat empat rakaat dengan 
bacaan-bacaan tertentu? Maka jawabnya ialah 

Wahai saudaraku, sekarang kita  telah 
 mengetahui fadilah-fadilah atau pahala-
pahala yang sangat besar yang diberikan Allah 
kepada orang-orang yang mau berpuasa, dan 
bersedekah di bulan Muharram ini, khususnya 
di hari Asyura, maka marilah kita gunakan 
kesempatan besar ini bersama-sama, demi 
memanfaatkan umur kita yang sangat minim 
ini dijalan  kebaikan, untuk  menimbun/mem 
perbanyak    pahala-pahala    yang    dijanjikan 
Allah sebagai bekal kita, nanti di hari Qiyamat 
. 
 
Referensi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!Kfojt!Lfmbnjo!
 
 Seorang guru di sebuah sekolah dasar 
membagikan daftar isian murid, mengenai data 
murid itu sendiri dan orang tuanya. Seorang 
murid karna saking gobloknya atau karena ingin 
"mengerjai" selalu bertanya pada sang ibu guru. 
Murid   :"Bu, nama orang tua ditulis ya? 
Guru   :"ya, ditulis" 

 Tidak lama kemudian sang murid 
bertanya lagi, 

Murid  :"Bu, alamat orang tua ditulis?" 
Guru  :"ya, di tulis (jawab guru mulai kesal) 
 Belum tiga menit si murid bertanya lagi. 
Murid :" Jenis kelamin orang tuanya di tulis ya 

Bu?" 


