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1. PERAYAAN TAHUN BARU HIJRIYAH

Di antara kaum muslimin ada yang merayakan tahun
baru Hijriyah pada setiap tahunnya, tepatnya pada hari
pertama di bulan Muharram, mereka menamakannya dengan
Hari Raya Tahun Baru Hijriyah. Dan mereka menyangka
bahwa hal itu merupakan bagian dari hari raya-hari raya
Islam. Hal ini adalah keliru, karena tidak ada keterangan dari
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, mengenainya, tidak juga keterangan dari para
Khalifahnya yang mendapat petunjuk, tidak juga dari para
Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik.
(Penentuan)

hari

raya

adalah

bersifat

tauqifiyyah

(mengikuti keterangan syar'i mengenainya), maka berhari
raya pada hari itu adalah termasuk perbuatan bid'ah, bahkan
seharusnya hari tersebut disamakan dengan hari-hari lainnya
dalam setahun, wallaahu a'lam.

2. PERAYAAN HARI KELAHIRAN PARA WALI

Sebagian orang-orang sufi merayakan kelahiran para
syaikh,

para

wali,

dan

orang-orang

shalih,

mereka

mengadakan kumpul-kumpul dalam perayaan ini, mendirikan
kemah, dan berdzikir kepada Allah dengan bergoyang dan

menari. Berkumpul pula para pedagang dan diadakanlah
pasar. Datang pula para murid (pengikut sufi) dari tempattempat yang jauh untuk menghidupkan malam kelahiran wali
fulan.
Semua itu bukanlah berasal dan ajaran Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, tidak
juga dari salah seorang Sahabatnya. Seandainya hal itu baik,
tentunya mereka telah lebih dahulu melakukannya.
Telah dimaklumi bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq  هنع هللا يضرadalah
manusia yang paling utama dari umat ini, setelah Nabi
mereka, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Akan tetapi ia tidak pernah
mengadakan perayaan hari kelahiran bagi dirinya, tidak juga
para Sahabatnya melakukan baginya setelah kematiannya.
Demikian juga sepuluh orang yang dijamin masuk Surga,
tidak

pernah

ada

keterangan

bahwa

para

Sahabat

mengadakan perayaan hari kelahiran mereka. Juga para
Sahabat yang lainnya yang utama, mereka seluruhnya
adalah sebaik-baik para wali, berdasarkan sabda Nabi ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ ِ َخْيـر الن
 ثُ َّـم الَّ ِذيْ َن يَـلُ ْونـَ ُه ْم،ِن
ْ َّاس قَـْر
ُ
"Sebaik-baik

generasi

adalah

generasiku,

kemudian

generasi setelah mereka."1
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Shahih. HR. Al-Bukhari (no. 3651) dan Muslim (no. 2533).

Maka jelaslah bahwa perayaan hari kelahiran ini adalah
perbuatan bid'ah, tidak ada contoh mengenainya.

3. SIBUK MENGUNJUNGI TEMAN
DARI BERSILATURRAHMI PADA HARI 'ID

Sebagian manusia sibuk dengan mengunjungi teman dan
karib kerabat pada hari 'Id dan melupakan mengunjungi
kedua orang tuanya, saudaranya, dan familinya di hari yang
diberkahi ini.
Maka seorang muslim harus mendahulukan kedua orang
tua dan saudaranya dalam bersilaturahmi dan berkunjung.
Tidak

mengapa

untuk

mengunjungi

teman

dan

karib

kerabatnya, akan tetapi tidak boleh melebihkan yang utama
dari yang paling utama, tidak juga mendahulukan yang
penting dari yang paling penting.
Allah Taala berfirman (dalam hadits Qudsi) mengenai
silaturahmi:

ِ
ِ من و
ُ َوَم ْن قَطَ َعك قَطَ ْعتُو،ُص ْلتُو
َ صلَك َو
َ َ َْ
"Barangsiapa yang menyambungmu (tali silaturahmi),
maka

Aku

akan

menyambung

dengannya

dan

barangsiapa

yang

memutuskanmu,

maka

aku

akan

memutuskan dengannya."2
Maknanya:
Barangsiapa
maka

yang

Allah

akan

menyambung

tali

menyambung

silaturrahminya,

dengannya,

yaitu

menyambungnya dengan ilmu, rizki, keberkahan, kebaikan,
dan dengan setiap kebalkan yang bermanfaat baginya, di
dunia dan di akhirat.

4. HARI IBU

Hari raya ini adalah berasal dari orang-orang kafir, di
mana pada hari itu seorang laki-laki memberikan berbagai
hadiah

kepada

ibunya,

membenkan

ucapan

selamat

kepadanya, dan mengunjunginya, kemudian setelah itu ia
memutuskan

hubungan

mengunjunginya

lagi)

dengannya

(dengan

tidak

sepanjang

tahun,

tidak

memperdulikannya.
Maka

sebagian

kaum

muslimin

pun

bertasyabbuh

(menyerupai/meniru) mereka, dan berbuat seperti perbuatan
kaum kafir, berupa memberikan berbagai hadiah kepada ibu
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Shahih. HR. Al-Bukhari (X/249) dan Muslim (no. 554).

mereka pada hari tersebut dan memberikan ucapan selamat
kepada mereka.
Sebagian
dalam

kaum

berbuat

muslimin

baik

kepada

menganggapnya
kedua

orang

termasuk
tua,

yang

diperintahkan oleh Islam. Hal ini adalah keliru, dikarenakan
beberapa sebab:
a. Karena Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada
kedua orang tua sepanjang tahun, bukan hanya dalam
satu hari saja.
b. Karena hari raya ini, berdasarkan cara dan bentuknya
adalah diadakan oleh orang-orang kafir, sedangkan kita
telah

dilarang

dan

bertasyabbuh

dengan

mereka,

berdasarkan sabda beliau ملسو هيلع هللا ىلص:

َم ْن تَ َشبَّوَ بَِق ْوم فَـ ُه َو ِمْنـ ُه ْم
"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia
adalah bagian dari mereka."3
Juga berdasarkan sabda beliau ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ
ِ لَي
َّص َارى
َ س منَّا َم ْن تَ َشبَّوَ بِغَ ِْْيَن َل تَ َشبَّـ ُهوا ِِبلْيَـ ُهود َوَل ِِبلن
َ ْ
3

Shahih. HR. Abu Dawud (no. 4031), dan dishahihkan oleh al-Albani.

"Bukan

termasuk

golongan

kami

orang

yang

bertasyabbuh dengan golongan selain kami, janganlah
kalian bertasyabbuh dengan Yahudi, tidak juga dengan
Nashrani!"4
c. Wajib menyelisihi mereka (khususnya) dalam merayakan
hari tersebut, berdasarkan sabda beliau ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ
ِ
!ْي
َ ْ َخال ُفوا الْ ُـم ْش ِرك
"Selisihilah orang-orang musyrik!"5
d. Hari

raya

ini

membuat

cemburu

anggota

keluarga

lainnya, di mana tidak ada hari raya untuk para bapak,
saudara laki-laki, paman dari pihak ibu dan dari pihak
ayah,

tidak

ada

juga

hari

raya

untuk

para

anak

perempuan, bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah.
Padahal mereka semua ini adalah orang-orang yang
harus disambung silaturahmi dengan mereka.
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz  رمحو هللاberkata, "Sesungguhnya
mengkhususkan dalam menghormati ibu pada satu hari
dalam setahun, kemudian menyia-nyiakannya pada tahun
lainnya disertai dengan adanya pemenuhan terhadap hak

4

Hasan. HR. At-Tirmidzi (no. 2695) dan dihasankan oleh al-Albani
dalam ash-Shahiihah (no. 2194).
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Shahih. HR. Al-Bukhari (no. 5892) dan Muslim (no. 259).

bapak dan famili lainnya (pada tahun-tahun lainnya itu)
adalah di antara bentuk (kebudayaan) yang diada-adakan
oleh orang barat.
Keburukan hal ini sudah sangat jelas bagi orang yang
memiliki

hati,

yaitu

berupa

kerusakan

yang

besar,

bersamaan dengan keadaannya yang menyelisihi syari'at
Ahkamul Haakimiin (Allah, Hakim Yang seadil-adilnya). Dan
hal

ini

menyebabkan

diperingatkan

oleh

terjatuh

pada

ar-Rasululal-Amin

perbuatan
ملسو هيلع هللا ىلص,

dimana

yang
beliau

bersabda:

 َح َّّت لَ ْو َد َخلُوا ُج ْحَر،ِ َح ْذ َو الْ َق َّذةِ ِِبلْ ُق َّذة،لَتَـْتـبَـعُ َّن َسنَ َن َم ْن َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم
َِّ ول
!! فَ َم ْن:ال
َ ََّص َارى؟ ق
َ  َي َر ُس: قَالُْوا.ُب لَ َد َخ ْلتُ ُم ْوه
َ
ُ  الْيَـ ُه،اّلل
َ ود َوالن
ّض
'Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum
kalian, sedikit demi sedikit, hingga seandainya mereka
masuk ke liang biawak pun, kalian niscaya kalian akan
masuk

ke

dalamnya.'

Mereka

bertanya,

'Wahai

Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan
Nashrani?' Beliau menjawab: 'Siapa lagi (kalau bukan
mereka)!!'6
Dalam riwayat lain disebutkan:

6
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ِ
ِ ِ
 َي: قَالُْوا.اعا بِ ِذ َراع
ً  َوذ َر، شْبـًرا شْبـًرا،لَتَأْ ُخ َذ َّن أ َُّم ِ ِْت َمأْ َخ َذ ْاْل َُمـ ِم قَـْبـلَ َها
ِ َِّ ول
!!  فَ َم ْن:ال
َ َس َوالُّْوم؟ ق
َ َر ُس
َ  فَار،اّلل
'Niscaya umatku akan mengikuti kebiasaan umat-umat
sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi
sehasta.' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah
mereka

itu

bangsa

Persia

dan

Romawi?'

Beliau

menjawab, 'Siapa lagi (kalau bukan mereka)!!'7
Dan telah terbukti apa yang telah diberitakan oleh ashShadiqul Mashduq ملسو هيلع هللا ىلص, yaitu mencontohnya umat (Islam) ini
(kepada orang-orang kafir itu), kecuali orang yang Allah
kehendaki (selamat darinya). Berupa mengikuti orang-orapg
Yahudi, Nashrani, Majusi, dan bangsa kafir lainnya, pada
kebanyakan akhlak dan perbuatan mereka, hingga nyatalah
keterasingan Islam ini, sehingga cara-cara orang-orang kafir,
yaitu akhlak dan perbuatan mereka, dinilai lebih baik dari
apa-apa yang datang dari Islam, oleh kebanyakan manusia
(orang Islam).
Sehingga berubahlah penilaian kebanyakan manusia, di
mana kebaikan dianggap sebagai sesuatu yang munkar dan
kemunkaran sebagai sesuatu yang baik, Sunnah dianggap
bid'ah, sedangkan bid'ah dianggap suatu hal yang Sunnah.

7

Shahih. HR. Al-Bukhari (no. 7319).

Dikarenakan

kebodohan

dan

menentang

apa-apa

yang

datang dari Islam, berupa akhlakul karimah dan amal shalih
yang lurus (benar), innaa lillaahi wa innaa ilahi raji'uun.
Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiq
kepada kaum muslimin pada kefahaman dalam agama dan
agar memperbaiki keadaan mereka."8
Syaikh Ibnul 'Utsaimin  رمحو هللاditanya mengenai perayaan
hari raya umat lain, beliau menjawab, "Setiap hari raya yang
menyelisihi hari raya yang telah disyari'atkan (Islam) adalah
bid'ah yang baru, tidak pernah dikenal pada masa Salafush
Shalih. Dan mungkin saja asal mulanya dari selain kaum
muslimin. Sehingga hal itu di samping sebuah kebid'ahan,
juga merupakan perbuatan menyerupai musuh Allah وجل
ّ
ّ عز.
Hari raya yang ada dalam Islam hanyalah:
1. 'Idul Fithri.
2. 'Idul Adh-ha.
3. Hari raya yang berulang setiap pekan, yaitu hari
Jum'at.
Tidak ada dalam Islam selain tiga hari raya tersebut.
Sehingga setiap hari raya yang diadakan, selain dari (tiga)
hari raya tersebut adalah tertolak, dikarenakan diada8

Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah (V/189) dalam
pembahasan mengenai al-Bida' wal Muhdatsaat, hal. 217.

adakannya hal itu, dan merupakan suatu hal yang bathil
dalam syari'at Allah وجل
ّ berdasarkan sabda Nabi ملسو هيلع هللا ىلص:
ّ عز,

ِ ِ َ َح َد
س فِ ِيو فَـ ُه َو َرد
ْ َم ْن أ
َ  َما لَْي،ث ف أ َْمرَن َى َذا
'Barangsiapa yang mengadakan suatu hal baru dalam
urusan (agama) kami ini, yang bukan berasal darinya,
maka hal itu tertolak.'9
Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan:

ِ من ع
 فَـ ُه َو َرد،س َعلَْي ِو أ َْمُرَن
ي
ل
ل
م
ع
ل
م
َ
ً
َ
ْ
َ
َ َ َْ
َ
'Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan, yang
bukan berasal dari (agama) kami, maka perbuatan itu
tertolak.'10
Apabila

hal

ini

telah

jelas,

maka

hari

raya

yang

disebutkan dalam pertanyaan itu, yang dinamakan dengan
Hari

Ibu

adalah

tidak

boleh,

dan

tidak

boleh

juga

mengadakan sesuatu yang menandakan hari raya, seperti
menampakan kegembiraan dan kebahagiaan, memberikan
hadiah-hadiah, dan sebagainya.

9

Shahih. HR. Al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718).
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Shahih. HR. Muslim (no. 1718).

Maka kewajiban seorang muslim adalah untuk merasa
mulia dan bangga dengan agamanya, dan hendaklah ia
membatasi diri pada apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala
dan Rasul-Nya

ملسو هيلع هللا ىلص, tidak menambah-nambah dan tidak

mengurang-nguranginya.
Juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk
tidak menjadi bunglon, dengan mengikuti setiap penyeru,
bahkan seharusnya ia membentuk kepribadiannya sesuai
tuntutan syari'at Allah Ta'ala. Sehingga ia pun menjadi orang
yang diikuti, bukan yang mengikuti, juga menjadi contoh
yang baik bukan orang yang mencontoh. Dikarenakan
syari'at Allah -alhamdulillaah- telah sempurna dari segala
sisi. Allah Ta'ala berfirman:

ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسلَ َم
ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَتْـ َم ْم
ُ الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل
ًِدينا
"Pada

hari

ini

telah

Ku-sempurnakan

untuk

kamu

agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu." (QS. AlMaa-idah/5: 3)
Seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk
dihormati, bukan hanya sehari dalam setahun, bahkan
seorang ibu memiliki hak terhadap anak-anaknya untuk

mengurusinya, pada setiap waktu dan tempat, memberikan
perhatian kepadanya, dan mentaatinya selama bukan dalam
11
kemaksiatan kepada Allah وجل
ّ
ّ عز."

5. HARI RAYA ORANG-ORANG BAIK

Syaikh 'Abdullah bin 'Abdil 'Aziz at-Tuwaijiri hafizhahullah
berkata, 'Di antara perkara baru yang bid'ah dalam bulan
Syawwal adalah Hari Raya Orang-orang Baik, yaitu pada
tanggal delapan di bulan Syawwal.'
Setelah

orang-orang

menyempurnakan

puasa

bulan

Ramadhan, dan berbuka di hari pertama di bulan Syawwal yaitu 'Idul Fithri-, mereka pun mulai berpuasa enam hari
pertama di bulan Syawwal. Pada hari kedelapan, mereka
telah selesai melaksanakan puasa enam hari di bulan
Syawwal, lalu mereka pun berbuka dan menamakan hari itu
dengan Hari Raya Orang-orang Baik."12
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Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il Ibnil 'Utsaimin (11/353).
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Sungguh dinegeri Bangkinang dan sekitarnya hari raya ini dinamakan
Hari

Raya

Enam,

paginya

beramai-ramai

ziarah

kubur,

menyediakan makanan, saling berkunjung, yang dari perantauan
pulang kampung, bagi sebagian mereka hari raya ini lebih meriah
dari hari raya Idhul Fithri, na'uudzubillaahi min dzaalik.

Ibnu Majjah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  رمحو هللاberkata, "Adapun
mengadakan hari raya selain hari raya yang disyari'atkan,
seperti beberapa malam di bulan Rabi'ul Awwal, yang
dinamakan malam Maulid13 atau beberapa malam di bulan
Rajab14 atau tanggal delapan belas Dzul Hijjah15 atau hari
Jum'at pertama di bulan Rajab atau tanggal delapan di bulan
Syawwal, yang dinamakan oleh orang-orang bodoh sebagai
Hari Raya Orang-orang Baik. Semua itu adalah termasuk
bid'ah yang tidak pernah dituntunkan dan dilakukan oleh
para Salaf, wallaahu Subhaanahu wa Ta'aala a'lam!16
Syaikhul Islam juga berkata, "Adapun tanggal delapan
dan bulan Syawwal, ia bukanlah Hari Raya Orang-orang Baik,
13

Yaitu malam dua belas Rabi'ul Awwal. Di mana sebagian manusia
berpesta di malam itu dengan memakan daging atau manisan
ataupun membaca sya'ir-sya'ir yang berisi pujian terhadap Nabi ملسو هيلع هللا ىلص,
dan hal-hal lainnya. Mereka menamakannya dengan Hari Raya Maulid
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Hari Raya tersebut adalah bid'ah. Bacalah kitab al-Akhthaaul Masaajid, point ke-52.

14

Yaitu malam 27 Rajab. Di mana sebagian manusia berpesta di malam
itu,

mereka

menamakannya

dengan

malam

Isra'

dan

Mi'raj.

Walaupun seandainya malam itu benar merupakan malam Isra' dan
Mi'raj, tetap tidak boleh mengadakan perayaan dengannya. Bacalah
kitab al-Akhthaa-ul Masaajid, point ke-54.
15

Yaitu malam kesembilan bulan Dzul Hijjah, bertepatan dengan
malam wuquf di 'Arafah. Pada malam itu sebagian manusia berpesta
dengan makan daging dan sebagainya. Pesta pada malam tersebut
adalah bid'ah.
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Majmuu 'al-Fataawaa (XXV/298).

tidak

juga

seseorang

Hari

Raya

meyakininya

Orang-orang
sebagai

hari

Jahat.

Tidak

raya,

boleh

tidak

juga

melakukan sesuatu yang menandakan hari raya."17
Asy-Syaqiri  رمحو هللاberkata, "Di antara perbuatan bid'ah
bahwa mereka mengadakan kumpul-kumpul dan hari raya
dan mereka menamakannya dengan Hari Raya Orang-orang
Baik."18[]

17

Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah, kitab ash-Shaum, hal. 111.

18

As-Sunan wal Mubtada'aat, bab Bida' Syahri Syawwal, hal. 157.

