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 Puasa yang paling utama    

dilakukan pada bulan Muharram 

adalah puasa ‘Aasyuura’ (puasa 

pada tanggal 10 Muharram), karena 

Rasulullah   shallallahu ‘alaihi wa 
sal lam  melakukannya dan          

memerintahkan para sahabat 

radhiya l lahu ‘anhum untuk         

melakukannya dan ketika Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya 

tentang keutamaannya  beliau 

bersabda, ‚Puasa ini menggugurkan 
(dosa-dosa) di tahun yang lalu‚.    

HR. Muslim. 

 Lebih utama lagi jika puasa 

t a n g g a l  1 0  M u h a r r a m                  

digandengankan dengan puasa 

tanggal 9 Muharram, dalam rangka 

menyelisihi orang-orang Yahudi 

dan Nashrani, karena Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika 

disampaikan kepada beliau bahwa 

tanggal 10 Muharram adalah hari 

yang diagungkan orang-orang    

Yahudi dan Nashrani, maka beliau 

bersabda, ‚Kalau aku masih 
hidup tahun depan, maka 
sungguh aku akan berpuasa 
pada tanggal 9 Muharram 
(bersama 10 Muharram).‛ HR 

Muslim. (red BAM) 

 Teman-teman, pada bulan          

Muharrom terdapat hari yang 

pada hari itu terjadi peristiwa 

yang besar dan pertolongan yang 

nyata, menangnya kebenaran    

mengalahkan kebatilan, dimana    

Allah telah menyelamatkan Musa 

‘Alaihis salam dan kaumnya dan             

menenggelamkan Fir’aun dan 

k a u m n y a .  H a r i  t e r s e b u t            

mempunyai keutamaan yang 

agung dan kemuliaan yang abadi 

sejak dahulu. Dia adalah hari      

kesepuluh yang dinamakan 

‘Aasyuura’ . [Durusun ‘Aaimun,   

Abdul Malik Al-Qosim, ha;. 10] 

 

 ‚Puasa yang paling utama 

setelah (puasa) Ramadhan adalah 

(puasa) di bulan Allah (bulan)     

Muharram, dan shalat yang paling 

utama setelah shalat wajib (lima 

waktu) adalah shalat malam.‚ HR. 

Muslim (no. 1163).  

 

 

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/keutamaan-puasa-di-bulan-muharram.html
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Wah..teman-teman pasti sudah 

tahu apa itu tisu.  

 

 Ya kertas tipis, ringan dan 

banyak gunanya, bisa untuk  

melap debu, ingus sampai     

kotoran. Harganyapun cukup 

terjangkau.  

 

 Tapi tahukah teman asal 

muasal tisu ini?. Tisu terbuat 

dari bubur kertas bernama pulp. 

Pulp lalu dibersihkan   memakai 

zat kimia diantaranya klorin.  

Selain dari bubur kertas,tisu ada 

juga yang terbuat dari kertas 

bekas yang juga diputihkan  

dengan klorin.  

 Jika tisu mengandung   

banyak klorin baunya tidak 

enak seperti bau minyak tanah.       

Biasanya bau ini ditutupi     

d e n g a n  m e n a m b a h k a n           

pewangi.   

 

 Jadi teman. Pakailah tisu 

seperlunya saja. Jika ada sapu 

tangan maka kotoran atau     

ingus di lap dengan sapu     

tangan saja untuk mencegah    

pemborosan tisu.   

 

Ingatlah bahwa tisu terbuat dari 

bubur kayu yang diambil dari 

ratusan pohon di Kalimantan, 

Sumatera dan Papua. Jadi, 

dengan menghemat tisu berarti 

k i t a  t e l ah  mengu rang i        

penebangan hutan, kita tahu 

bahwa   hutan sangat berguna 

sebagai paru-paru dunia. Dan, 

selain hemat di kantong, juga 

l eb i h  seh a t  b i l a  k i t a           

menggunakan sapu tangan, kan     

teman-teman…  

(ummu Zahwah) 



 

Nama shahabat Nabi shollallahu 'alaihi 
wasallam yg dijuluki sbg "Hibrul UmmaH” 
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 BUTIK UMMU 

Tok..tok….  

‚ A s s a l a a m u ’ a l a i k u m … ‛         
Terdengar suara pintu diketuk. 

 Nah, teman-teman, pasti 
pernah menerima tamu kan? 
Baik tamu orang tua kita, 
kakak, adik maupun teman kita 
sendiri. 

 Memuliakan tamu adalah 
sunnah Rosululloh Shalallaahu 
‘alaihi wassalaam. Memuliakan 
tamu bisa dengan penampilan  
wajah yang berseri-seri, atau 
jamuan makan dan minum    
sesuai kemampuan  terlebih jika 
tamu itu datang dari jauh. Dan 
janganlah kita mengangkat 
makanan dan minuman yang di-
hidangkan sebelum tamu selesai      
menikmatinya, ya. 

 Diantara adab memuliakan 
tamu yang lainnya adalah  
mengajak mereka mengobrol 
dengan pembicaraan yang 
menyenangkan, jangan telihat 
kita sedang tidak semangat 
ya... 

 Ketika tamu akan pulang, 
hendaknya kita mengantar 
tamu sampai ke depan rumah 
atau pagar. Perbuatan ini    
termasuk dalam bagian      
kesempurnaan menjamu tamu, 
dan kebaikan dalam  melayani 
tamu, teman-teman…  Alloohu 
a’lam. 

 

 

 
 
Kunjungi http://butikummu.blogspot.com 
 
Menyediakan: sprei polos yang warna nya bisa dipilih sendiri. 
Perlengkapan menyusui, dan lain-lain 
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Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat dari  dari  dari  
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Teman-teman, suka es krim, 
tidak? 
 Pasti kebanyakan dari 
teman-teman suka kan    
dengan es krim..… 
 Nah, pada Ruang bermain 
dan belajar kali ini teman-
teman dapat mewarnai es 
kim kesukaan teman-teman... 
 Oh ya, jangan lupa   
m e n g u c a p k a n              
Bismillahirohmanirrohiim terlebih 
dahulu, ya 

  
 Ikuti terus  JMK untuk meneruskan  
pelajaran menulis hijaiyah ya… . 
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