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HUKUM MEMUKUL REBANA DALAM MASJID
Asy-Syaikh Muqbil bin Hady al-Wadi’i rahimahullah
Pertanyaan:
ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﺿﺮب اﻟﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟
Apakah boleh memukul rebana dalam masjid?
Jawaban:
 وﻫﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ،اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺮﺑﻮن اﻟﺪﻓﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺒﺎدة
Kaum suﬁ merekalah yang memukul rebana-rebana dalam masjid-masjid dengan niat
beribadah. Dan mereka tergolong para ahli bid’ah.
Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“”إﻧﻤﺎ ﺑﻨﻴﺖ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ
“Sesungguhnya masjid-masjid ini dibangun untuk mengingat Allah.”
Bahkan Allah Taala berﬁrman :
َ
َ
ﻤ ُﻪ
ٍ ُ ﻓﻲ ﺑُﻴ
َ ِﻮت أذ
ْ ن اﻟﻠ ّ ُﻪ أن ﺗ ُ ْﺮﻓَﻊَ وَﻳُﺬ ْﻛ َ َﺮ ﻓِﻴﻬَﺎ ا
ُ ﺳ
“Di dalam rumah-rumah yang Allah perintahkan untuk ditinggikan dan disehut nama-Nya di
dalamnya.” (QS. An-Nuur 36)
Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap orang yang mencari barang
hilangnya di masjid:
ﻻ ردﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ
“Semoga Allah tidak mengembalikan Barang hilangmu.”
Beliau juga bersabda:
 ﻻ أرﺑﺢ اﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻚ: إذا راﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﺘﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻘﻮﻟﻮا
Jika engkau melihat ada seorang yang menjual atau membeli (barang) di masjid, maka
katakanlah oleh kalian: “Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualanmu.”
 وإﻻ ﻓﻼ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل إﻧﻪ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻟﻮ راﻳﺖ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻓﺴﺄﻣﻨﻌﻪ وﻻ أﻗﺮه ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﺮم إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﺎدات
Bersamaan dengan itu, seandainya aku melihat seseorang yang melakukan hal itu, maka aku
akan mencegahnya, dan aku tidak akan menyetujuinya, akan tetapi karena alasan
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mengagungkan syi’ar-syiar Allah. Hanya saja aku tidak bisa mengatakan itu haram
hukumnya, jika memang hal itu adalah adat.
 ﻓﻘﻴﺾ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ أﻧﺎﺳﺎ ً ﻣﻦ، وﻗﺪ أﻧﻜﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ أن رآﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم وﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺨﻴﻒ وﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎت
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﻓﺮﻗﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻀﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﺪف ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺤﺞ
Dan Ibnul Qoyyim rahimahullah telah mengingkari kaum suﬁ tatkala beliau melihat mereka di
tanah Haram dan di masjid Khaif di Arafah. Lalu Allah membangkitkan beberapa orang
Ahlussunnah dan membubarkan mereka. Karena mereka ketika itu memukul rebana di harihari musim haji.
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ وﺟﺪﻧﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم ﻳﺮﻗﺼﻮن وﻫﻴﺄ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ
Dan segala pujian milik Allah, kami pun pernah mendapati mereka di tanah Haram sedang
menari, lalu Allah juga membangkitkan orang-orang yang menghentikan mereka dari menari.
[Gharah Al-Asyrithah 2/84]
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Link Download (Audio)
Sumber : http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3986
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