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Setiap kaum mempunyai hari raya yang dirayakan oleh
mereka, dan kaum musl imin telah dianugerahkan oleh Al lah
dua hari raya yang mulia. Anas radhiyallahu ‘anhu berkata:
“Rasulul lah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah
sementara mereka mempunyai dua hari yang mereka
bermain padanya. Bel iau bersabda, 'Dua hari apa ini?'
mereka menjawab, 'Kami dahulu merayakannya di masa
jahiliyah.' Rasulul lah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
'Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian
yang lebih baik dari keduanya, yaitu ‘idul adlha dan ‘idul
fithr'” (HR. Abu Dawud)1 .

Hadits ini menunjukkan bahwa penentuan hari raya
adalah termasuk pensyari ’atan, dan hak pensyari ’atan
hanyalah mil ik Al lah 'Azza wa Jalla semata, tidak diserahkan
kepada adat istiadat tidak pula pemikiran manusia.

Saudaraku, disana ada beberapa perkara yang
hendaknya kita perhatikan dalam berhari raya. Di antaranya
adalah:

1 . Mengikuti keputusan pemerintah

Rasulul lah

shallallahu ‘alaihi wa

sallam bersabda:

“Berpuasa itu pada

hari kalian

berpuasa, berbuka

itu pada hari kalian

berbuka, dan

ber’iedul adlha itu

pada hari kalian

ber’iedul adlha.”

HR At Tirmidzi.

MENDULANG PAHALA
DI HARI RAYA

bagus. Dari Ibnu Abbas berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di
hari raya memakai baju burdah yang
berwarna merah” (HR Ath Thabrani
dengan sanad jayyid).

Makan sebelum keluar shalat di hari
raya ‘idul fitri . Anas radhiyallahu ‘anhu
berkata, “Rasulul lah shallallahu ‘alaihi wa
sallam tidak pergi pada hari raya ‘idul fitri
sampai makan beberapa butir kurma” (HR
Bukhari) .

Mengambil jalan berbeda antara
berangkat dan pulangnya. Jabir
radhiyal lahu ‘anhu berkata, “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila di hari
raya suka mengambil jalan yang berbeda”
(HR Bukhari) .

Berjalan kaki bukan berkendaraan.
Ibnu Umar berkata, “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam keluar menuju ‘id dengan
berjalan kaki dan pulang dengan berjalan
kaki” (HR. Ibnu Majah dan dihasankan
oleh Syaikh Al Albani).

Saling mengucapkan selamat
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

rahimahullah berkata, “Adapun tahniah
(mengucapkan selamat) pada hari raya
dengan mengucapkan: “Taqqabalallahu
minna waminkum” dan “Ahaala ‘alaika”
atau yang lainnya setelah shalat, telah
diriwayatkan dari beberapa shahabat
bahwa mereka melakukannya. Para
ulama pun memberi rukhshah padanya
seperti imam Ahmad. Namun bel iau
berkata, “Saya tidak mau memulai, bila
ada yang memulai maka saya akan

menjawabnya” (Majmu’Fatawa, 23/253).

Al Hafidz Ibnu hajar dalam Fathul Bari
(2/51 7) berkata, “Telah diriwayatkan
kepada kita dalam Al Mahamil iyat
dengan sanad hasan dari Jubair bin
Nufair berkata, “Dahulu para Shahabat
apabila bertemu di hari raya, mereka
sal ing mengucapkan, “Taqabbalal lahu
minna waminka.” Dan Ibnu Qudamah
juga menukil dari Abu Umamah dari para
shahabat dalam kitab AlMughni (2/259).
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Rasulul lah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: “Berpuasa itu pada hari kalian
berpuasa, berbuka itu pada hari kalian
berbuka, dan ber’idul adlha itu pada
hari kalian ber’idul adha” (HR. At
Tirmidzi)2.

Imam At Tirmidzi setelah
meriwayatkan hadits ini berkata,
“Sebagian ahl i i lmu menafsirkan hadits
ini, ia berkata, “makna hadits ini adalah
bahwa berpuasa dan ber-’idul fithr
hendaknya bersama al jama’ah dan
mayoritas manusia.”

Abul Hasan As Sindi rahimahullah
berkata dalam Hasyiyah Ibnu Majah,
“Yang tampak maknanya adalah bahwa
urusan ini tidak boleh dicampuri oleh
siapapun. Mereka tidak boleh
bersendirian dalam menentukannya.
Urusan ini hanya diserahkan kepada
pemimpin dan Al Jama’ah (pemerintah).
Atas dasar ini, apabila ada orang yang
melihat hilal lalu imam menolak
kesaksiannya hendaklah ia tidak
menetapkan apapun dan ia berkewajiban
mengikuti al jama’ah dalam masalah ini.”3

Fatwa para ulama di zaman ini pun
menunjukkan bahwa hendaklah kaum
musl imin berpuasa dan berhari raya
bersama negaranya masing-masing.
Sebagaimana yang di fatwakan oleh
Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz dalam Majmu’
Fatawa beliau (3/1 75), Syaikh Shal ih
Fauzan dalam Al Muntaqa (3/1 24), Syaikh
Al Albani dalam Tamamul Minnah . Ini
lebih mewujudkan persatuan kaum
musl imin dalam berpuasa dan berhari
raya, sehingga kita tidak akan melihat
persel isihan yang terjadi di negeri kita
tercinta ini akibat setiap individu dan

organisasi merasa punya hak untuk
menentukan Ramadhan dan hari raya.

2. Bertakbir
Bertakbir dalam hari raya adalah syi’ar

islam yang dianjurkan oleh islam. Dalam
masalah ini kita akan membahas dua
permasalahan yang berhubungan
dengan takbir.

Waktu dimulainya takbir di hari raya ‘iedul
fitri

Para ulama berbeda pendapat, kapan
dimulai takbir pada hari raya ‘idul fitri .
Sebagian ulama berpendapat bahwa
takbir dimulai dari sempurnanya jumlah
bulan Ramadlan, baik dengan melihat
hilal , atau menyempurnakan jumlah
bulan, sampai imam keluar menuju
shalat. Ini adalah pendapat Imam Asy
Syafi ’i dan lainnya. Pendapat inilah yang
dirajihkan oleh Syaikhul Islam ibnu
Taimiyah rahimahullah , bel iau berkata:
“Dan takbir (‘idul fitri) dimulai dari
semenjak terl ihatnya hilal , dan diakhiri
dengan selesainya (shalat) ‘id, yaitu
selesainya imam dari khutbah atas
pendapat yang shahih”4.

Dal i l pendapat ini adalah firman Allah
Ta’ala yang artinya: “Dan hendaklah
kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungkan Allah
atas petunjuk-Nya yang diberikan
kepadamu, supaya kamu bersyukur”
(QS. Al Baqarah: 1 85). Namun Imam
Nawawi mengatakan bahwa pendal i lan
dengan ayat ini lemah, karena wawu
tidak menunjukkan urutan.

Sementara Imam Malik, Imam Ahmad,
Al Auza’i dan Ishaq berpendapat bahwa

takbir ‘idul fitri dimulai di pagi hari ‘idul
fitri . Namun hadits yang menjadi
sandaran lemah sehingga tidak dapat
menjadi penguat. Akan tetapi perbuatan
salafus shal ih menunjukkan kepada
pendapat ini seperti yang diriwayatkan
dari perbuatan Ibnu Umar radhiallahu
'anhu.

Lafadz takbir hari raya yang shahih

Tidak ada satupun hadits marfu’ yang
shahih tentang lafadz-lafadz takbir, akan
tetapi telah ada dari Ibnu Mas’ud
radhiallahu 'anhu bahwa bel iau berkata:

ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR

LAA ILAAHA ILLALLAHUWALLAHU AKBAR

ALLAHU AKBAR WA LILLAHIL HAMD

“Al lah Maha Besar 2x, tidak ada ilah
yang berhak untuk disembah kecual i Dia,
dan Al lah Maha Besar, dan bagi Al lah

segala puji”

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah
dalam Mushannaf-nya, 2/1 65, no. 5679,

dengan sanad yang shahih)

Adapun Ibnu Abbas, bel iau bertakbir:

ALLAHU AKBAR KABIRA ALLAHU AKBAR KABIRA

ALLAHU AKBARWA AJAL

ALLAHU AKBARWA LILLAHIL HAMD

“Al lah Yang pal ing besar dari semua
yang besar 2x Al lah yang pal ing besar

dan pal ing agung, Al lah yang Maha besar
dan baginya segala puji”.

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah
dalam Mushannaf-nya, 2/1 68, no. 5701 )

3. Shalat ‘id dan adab-adabnya
Shalat id adalah shalat yang amat

ditekankan oleh Rasulul lah shallallahu
‘alaihi wa sallam untuk dikerjakan.
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Sampai-sampai bel iau menyuruh wanita
haid dan gadis-gadis pingitan untuk
keluar menyaksikan seruan kaum
musl imin.

Shalat ‘id disunnahkan dilaksanakan di
lapangan terbuka dan bukan di masjid,
karena itu yang senantiasa dilakukan oleh
Rasulul lah shallallahu ‘alaihi wa sallam
dan para shahabatnya tanpa adzan dan
iqamah. Jabir bin Samurah radhiallahu
'anhu berkata, “Aku shalat dua hari raya
bersama Rasulullah berkali-kali dengan
tanpa adzan dan iqamah” (HR. Musl im)

Shalat ‘id adalah dua raka’at dengan
tujuh kal i takbir di raka’at pertama dan
l ima kal i takbir di raka’at kedua. Tidak
mengapa mengangkat tangan di setiap
kal i bertakbir karena adanya atsar yang
menunjukkan kepada hal itu. Wallahu
a’lam .

Kemudian disunnahkan setelah shalat
untuk berkhutbah dengan sekal i khutbah
berdiri di atas kaki (tanpa mimbar)
sebagaimana yang dilakukan oleh
Rasulul lah dan para Khulafa Ar Rasyidin
setelahnya. Tidak disunnahkan shalat
sebelum dan setelah shalat ‘id. Ibnu
Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata,
“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam sholat dua raka’at pada hari raya,
beliau tidak sholat sebelumnya dan tidak
pula setelahnya” (HR. Bukhari) .

Adab-adab shalat ‘ied

Disunnahkan mandi sebelumnya.
Ali bin Abi Thal ib radhiyallahu ‘anhu
ditanya tentang mandi, bel iau menjawab,
“Mandi hari jum’at, hari Arafah, Hari idul
fitri dan Adlha” (HR. Al Baihaqi).

Memakai pakaian yang paling




