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Sejarah dan Makna 1 Muharram Tahun Baru Islam 

 

َأْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك َها ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِمن ْ 
يُن اْلَقيِ ُم َفََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً  َ َمَع اْلُمتَِّقنيَ الدِ    َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

“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. Itulah (ketetapan) Agama yang lurus, maka janganlah kamu 
menganiaya diri kamu dalam empat bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin 
itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan 
ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-
Taubah[9]:36) 

 

A. Makna 1 Muharram (Tahun Baru Islam) 

Muharram (Arab: محرم) adalah bulan pertama dalam Kalender Islam dan 
merupakan salah satu dari Bulan-bulan Haram. Kata “Muharram” berasal dari 
kata Haram, yang berarti “Yang diharamkan atau terlarang”. (Kamus Al-
Munawwir, Hal. 257, Kamus Al-Munjid, Hal. 129, 130). Umat muslim berpuasa 
sepanjang hari tersebut, karena tercatat dalam hadits bahwa Nabi Musa AS dan 
kaumnya memperoleh kemenangan atas Fir’aun di Mesir pada tanggal 10 
Muharram. Kemudian Rasulullah SAW meminta umat Islam untuk berdoa pada 
hari tersebut yaitu Asy-Syura dan pada hari sebelumnya yakni hari yang ke 9  yang 
disebut Tasu’a. (Shahih Bukhari, 2004 – 2005. Muslim 1130 -1131). 

 

B. Sejarah dan Awal Penetapan 1 Muharram  

Para Pakar Sejarah menyatakan, “Sebelum sampai di Madinah (waktu itu 
bernama Yastrib). Rasulullah SAW singgah di Quba pada hari senin 12 Rabiul Awal 
Tahun 12 Kenabian waktu Dhuha. Di tempat ini, Beliau tinggal di keluarga Amr 

bin ‘Auf selama empat hari (hingga hari Kamis 15 Rabi’ul Awal). Dan membangun 
masjid pertama (yang disebut Masjid Quba’). Pada hari Jum’at 16 Rabiul Awal, 
beliau berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan, ketika beliau berada di 
Bathni Wadin (lembah di sekitar Madiah) milik keluarga Banu Salim bin ’Auf, 
datang kewajiban Jum’at (dengan turunnya ayat 9 Surah Al-Jumu’ah). Maka Nabi 
Shalat Jum’at bersama mereka dan berkhutbah di tempat itu. Inilah Shalat Jum’at 
yang pertama di dalam Sejarah Islam. Setelah melaksanakan Shalat Jum’at, Nabi 
melanjutkan perjalanan menuju Madinah”. (Tarikh At-Thabari, II/294; Sirah Ibnu 
Hisyam, II/136; Tafsir Al-Qurthubi, juz XX, hal. 461) 

Karena itu, penetapan Bulan Muharram oleh Umar bin Khaththab RA sebagai 
permulaan Tahun Hijriyah tidak didasarkan atas pengagungan dan peringatan 
hari lahir, hari wafat atau peristiwa hijrah Nabi SAW. Sebagai bukti, beliau tidak 
menetapkan bulan Rabi’ul Awal sebagai permulaan bulan pada kalender Hijriyah. 
Akan tetapi ia bermula atas balasan surat dari Abu Musa Al-’Asy’ari, yang 
karenanya Beliau mengumpulkan para sahabat utama. Kemudian dari usulan Ali 
bin Abi Thalib RA serta para sahabat waktu itu pun menyepakatinya, sehingga 
diputuskanlah oleh Beliau tahun Hijrah Nabi SAW dan bulan Muharram sebagai 
awal Kalender Hijriyah. (Tarikh Ath-Thabari, II/388, Tarikh Islam Adz-Dzahabi, 
3/163, Al-Bidayah wa An-Nihayah Ibnu Katsir, 7/181-182) 

 

C. Amalan Bulan Muharram  

1. Puasa Asy-Syura’ 

ما رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غريه "عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: 
 ".إال هذا اليوم، يوم عاشوراء،وهذا الشهر يعين شهر رمضان

“Saya tidak pernah melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam memilih satu hari 
untuk puasa yang lebih beliau unggulkan daripada yang lainnya kecuali puasa 
hari Asy-Syura’ (10 Muharram), dan Bulan Ramadhan.” (Shahih Al-Bukhari No. 
2006, Shahih Muslim No, 1132).
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2. Puasa Tasu’a 

وأمر بصيامه بن عباس رضي هللا عنهما، يقول: حني صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء  عن
فإذا كان العام "قالوا: اي رسول هللا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

قال: فلم أيت العام املقبل، حىت توِف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "املقبل إن شاء هللا صمنا اليوم التاسع  
“Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaksanakan puasa Asyura’ dan 
memerintahkan para sahabat untuk puasa. Kemudian ada sahabat yang berkata: 
Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura’ adalah hari yang diagungkan orang 
Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi shallAllahu alaihi wa sallam bersabda: 
“Tahun depan, kita akan berpuasa di tanggal sembilan.” Namun, belum sampai 
tahun depan, Nabi shallAllahu alaihi wa sallam sudah diwafatkan. (Shahih Muslim 
No. 1134). 

Puasa Tasu’a dan Asy-Syura’ (9 dan 10 Muharram) meski tidak wajib adalah 
amalan paling mulia dan sangat dianjurkan di bulan Muharram. (Al-Hawiyy Al-
Kabir, 3/473). Hanya saja, disarankan untuk melakukan puasa tiga hari, jika tidak 
bisa memastikan tanggal 1 Muharram, sebagai bentuk kehati-hatian. Imam 
Ahmad mengatakan, jika awal bulan Muharram tidak jelas maka sebaiknya puasa 
tiga hari: (tanggal 9, 10, dan 11 Muharram). Beliau mempraktekkan hal itu agar 
lebih yakin untuk mendapatkan puasa tanggal 9 dan 10. (Al-Mughni, 3/178). 

 

D. Hikmah 1 Muharram dari peristiwa Hijrah Nabi SAW 

Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari Hijrahnya Nabi dan para sahabat dari 
Mekkah ke Madinah saat itu adalah : 

1. Merupakan tonggak sejarah yang monumental dan memiliki makna yang 
sangat berarti bagi setiap Muslim, karena hijrah merupakan tonggak kebangkitan 
Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak kondusif di Makkah 
menuju suasana yang prospektif di Madinah  

2. Hijrah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme 
yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada yang baik, 
dan hijrah dari hal-hal yang baik ke yang lebih baik lagi hingga menuju satu hal 
yang terbaik. Baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, baik secara lahir 
maupun batin dan baik secara individual maupun sosial 

3. Hijrah mengandung semangat persaudaraan, seperti yang dicontohkan oleh 
Rasulullah SAW pada saat beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin 
dengan kaum Anshar, bahkan beliau telah membina hubungan baik dengan 
beberapa kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya pada waktu 
itu. Dalam konteks sekarang ini, pemaknaan hijrah tentu bukan selalu harus 
identik dengan meninggalkan kampung halaman seperti yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin, tetapi pemaknaan hijrah lebih kepada nilai-
nilai dan semangat berhijrah itu sendiri, karena hijrah dalam arti seperti ini tidak 
akan pernah berhenti. 

  

E. Kesimpulan 

1. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang agung / mulia diantara bulan-
bulan Haram lainnya (Dzul-Qa’dah, Dzul-Hijjah, Muharram, Rajab) sehingga 
dianjurkan mengisinya dengan hal-hal positif dan mulia. 

2. Tanggal 1 Muharram (Tahun Baru Hijriyah) tidak didasarkan atas waktu 
hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, tapi atas prakarsa Amirul Mu’minin Umar 
Bin Khattab pada tahun ke 16 dari Hijrah Nabi SAW. 

3. Bulan Muharram merupakan sebuah momentum terbaik bagi Umat ini (Umat 
Islam) untuk hijrah dalam arti luas. 

Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu A’lam 

ْصََلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ ِِبَّللَِّ َعَلْيِه   تَ وَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اْْلِ


