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Faidah Seputar
Bulan Shafar
Diringkas dari ebook berjudul ‘15 Faidah Bulan
Shofar’ karya Ustadz Abu Salma Muhammad



1
Bulan Shafar adalah bulan kedua

dalam kalender Hĳriyah.



2
Dinamakan shafar karena

kosongnya (ishfar) rumah-rumah
penduduk kota Mekah karena safar.



3
Dahulu bangsa Arab melakukan
kemungkaran di bulan Shafar.

Pertama, mereka memajukan atau
memundurkan bulan Shafar.

Padahal Allah melarangnya. Kedua,
mereka merasa sial dengan bulan

Shafar.



4
Merasa sial dengan bulan Shafar
adalah kebiasaan jahiliyah yang

dilarang dalam Islam.



5
Rasulullah menolak anggapan
sial bulan Shafar karena bulan
Shafar sama seperti bulan-bulan

lainnya.

c



6
Perbuatan merasa sial ini adalah
thiyaroh yang dilarang. Contoh
perbuatan ini diantaranya merasa
sial jika melangsungkan pernikahan

di bulan ini.



7
Bulan Shafar tidak ada bedanya
dengan bulan-bulan lainnya.

Bulan Shafar bukanlah bulan baik
atau bulan buruk. Kebaikan atau
keburukan sama-sama bisa

terjadi di bulan Shafar dan bulan-
bulan lainnya. Allah lah yang
mengatur kebaikan dan
keburukan, bukan waktu.



8
Jika seseorang mengisi waktunya
dengan amal ketaatan kepada
Allah, maka itu menjadi kebaikan
baginya. Sebaliknya jika waktu diisi
dengan perbuatan maksiat, maka

itu jadi keburukan baginya.
Keburukan/kesialan yang

sebenarnya adalah kemaksiatan.
Karena inilah yang menyebabkan

kemurkaan Allah.



9
Tathayyur dan tasyaum termasuk

syirik karena orang yang
melakukan ini meyakini hal-hal lain
bisa mendatangkan kebaikan atau

menolak keburukan.



10
Diantar bukti salahnya anggapan

sial bulan Shafar adalah
peristiwa-peristiwa sejarah yang
gemilang pernah terjadi di bulan
ini. Contohnya penaklukan al-
Madâ`in (Ibu Kota Persia) pada
bulan Shafar tahun ke-16 H dan
saat itu pula Persia runtuh.



11
Tidak boleh mengkhususkan
empat hari terakhir di bulan
Shafar dengan mengerjakan

ibadah tertentu. Sebagian orang
meyakini bahwa hari-hari

tersebut adalah hari datangnya
bencana besar dan mereka yang
mengerjakan ibadah khusus bisa
selamat dari benca itu. Semua ini

tidak ada dalilnya.



12
Keyakinan bahwa bulan Shafar

adalah waktu terjadinya kebaikan,
keberhasilan, dan kemenangan

juga dilarang, karena bulan Shafar
bukanlah bulan kebaikan atau

keburukan.



13
Sebagian orang meyakini bulan

Shafar penuh dengan kebaikan. Ini
adalah keyakinan yang tidak

benar.



14
Semua hadits yang menyebutkan
peristiwa -peristiwa yang terjadi
di masa depan dengan menyebut
tanggal tertentu secara khusus,
baik di bulan Shafar atau bulan
lainnya, maka semuanya adalah

kebohongan atas nama
Rasulullah .c



15
Oleh karena itu, kita seharusnya
berhati-hati dalam menyebarkan
hadits-hadits yang tidak jelas

sebelum memastikan
keshahihannya.
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