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HUKUM TURUT SERTA DALAM PERAYAAN NATAL DAN TAHUN BARU
Sangat disesalkan, banyak kaum muslimin yang ternyata ikut-ikutan gembira dan ikut-ikutan
merayakan hari raya/hari besar kaum kaﬁr. Di antara adalah perayaan Natal dan Tahun Baru.
Yang lebih parah adalah Tahun Baru, karena banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti
bahwa itu termasuk perayaan/hari besar orang-orang kaﬁr. Mereka beralasan bahwa Tahun
Baru bersifat universal. Di samping tidak sedikit dari kaum muslimin yang ikut meramaikan
perayaan Natal, atau sekadar membantu tetangganya yang beragama kristen untuk
merayakan Natal, berupa turut membantu memasak, hadir dalam undangan Natal, turut
mengucapkan selamat, dan lain-lain. Ini semua termasuk turut andil dalam perayaan hari
besar agama kaﬁr.
Semestinya seorang muslim menimbang segala ucapan dan perbuatannya dengan
timbangan syari’at Allah. Bagaimana Islam mengatur hubungan dengan orang-orang kaﬁr.
Apakah boleh turut andil atau turut kerja sama, atau sekadar ikut meramaikan acara
perayaan orang-orang kaﬁr? Termasuk bolehkah ikut meramaikan atau ikut-ikutan senang
dengan perayaan Natal dan Tahun Baru?
Berikut penjelasan seorang ‘ulama besar international, Asy-Syaikh Al-’Allamah‘Abdul
‘Aziz bin Baz rahimahullah, Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia (kini telah wafat).
 أو،  أو اﻟﻴﻬﻮد،  ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ وﻻ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺼﺎرى: ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز
 واﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،  ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺮك ذﻟﻚ ؛ ﻷن ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة ﻓﻲ أﻋﻴﺎدﻫﻢ
 وأن ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه،  ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ذﻟﻚ، – ﺣﺬرﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﻬﻢ واﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﻢ
،  وﻻ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻫﻠﻬﺎ،  وﻳﻘﻴﻤﻬﺎ أﻋﺪاء اﻟﻠﻪ ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻬﺎ، اﻷﻋﻴﺎد ﺑﺄي ﺷﻲء ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﻋﻴﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮع اﻟﻠﻪ
ﻀﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻪ
ً  وأﻳ.  وﻧﺤﻮﻫﺎ،  وﻻ ﺑﺄي ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻛﺎﻷواﻧﻲ،  وﻻ ﺑﺎﻟﻘﻬﻮة،  ﻻ ﺑﺎﻟﺸﺎي، وﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﺄي ﺷﻲء
. [ 2 :  ] اﻟﻤﺎﺋﺪة. ﴾ ان
ِ َﻘْﻮَى وَﻻ َ ﺗَﻌَﺎوَﻧُﻮا ْ ﻋَﻠَﻰ اﻹِﺛْﻢ ِ وَاﻟْﻌُﺪْوﺒﺮ وَاﻟﺘ
 ْ  ﴿ وَﺗَﻌَﺎوَﻧُﻮا ْ ﻋَﻠَﻰ اﻟ: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺮة ﻓﻲ أﻋﻴﺎدﻫﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان
. ﺗﺮك ذﻟﻚ
 وأن ﻳﻤﺘﺜﻞ أﻣﺮ،  اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع إﻟﻰ اﻹﺳﻼم وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻐﺘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ – ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ن وأن ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻣﻮر اﻟﻨﺎس ﻓﺈن أﻛﺜﺮ اﻟﺨﻠﻖ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﺷﺮع اﻟﻠﻪ
َ
ْ َ
َ ﻮﻀﻠ
 ﴿ وَ َﻣﺎ أَﻛْﺜ َ ُﺮ:  وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ. [ 116 :  ] اﻷﻧﻌﺎم. ﴾ ِﻴﻞ اﻟﻠﻪ
ِ ُض ﻳ
َ ك ﻋَﻦ
ِ ِ ﺳﺒ
ِ  ﴿ وَإِن ﺗُﻄِﻊْ أﻛﺜ َ َﺮ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻷ ْر: – اﻟﻌﻈﻴﻢ
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. [ 103 :  ] ﻳﻮﺳﻒ. ﴾ ﻴﻦ
َ ْﺎس وَﻟَﻮ
ُ ِﺖ ﺑ
َ ﺻ
ْ ﺣ َﺮ
َ ِ ﻤﺆْ ِﻣﻨ
ِ  اﻟﻨ
 وﻳﺰن أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس وأﻗﻮال،  واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺰن أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻗﻮاﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ وإن ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس
 وإن،  ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ – ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم – ﻓﻤﺎ واﻓﻘﻬﻤﺎ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻘﺒﻮل. اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
.  وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻤﺎ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺮدود وإن ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻨﺎس، ﺗﺮﻛﻪ اﻟﻨﺎس
Samahatul Imam Al-’Allamah Asy-Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz rahimahullah :
Tidak boleh bagi muslim dan muslimah untuk ikut serta dengan kaum Nashara, Yahudi,
atau kaum kaﬁr lainnya dalam acara perayaan-perayaan mereka. Bahkan wajib
meninggalkannya. Karena barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk
kaum tersebut. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperingatkan kita dari sikap
menyerupai mereka atau berakhlaq dengan akhlaq mereka. Maka wajib atas setiap mukmin
dan mukminah untuk waspada dari hal tersebut, dan tidak boleh membantu untuk
merayakan perayaan-perayaan orang-orang kaﬁr tersebut dengan sesuatu apapun, karena
itu merupakan perayaan yang menyelisihi syari’at Allah dan dirayakan oleh para musuh
Allah. Maka tidak boleh turut serta dalam acara perayaan tersebut, tidak boleh bekerja
sama dengan orang-orang yang merayakannya, dan tidak boleh membantunya dengan
sesuatu apapun, baik teh, kopi, atau perkara lainnya seperti alat-alat atau yang semisalnya.
Allah juga berﬁrman :
ْ  واﻟﺘ
﴾ ان
ِ و
َ ْواﻟ ْ ُﻌﺪ
َ ِ ﺎوﻧُﻮا ْ ﻋَﻠَﻰ اﻹِﺛْﻢ
َ وﻻ َ ﺗ َ َﻌ
َ ﻮى
َ ﻘ
َ ﺒﺮ
 ْ ﺎوﻧُﻮا ْ ﻋَﻠَﻰ اﻟ
َ وﺗ َ َﻌ
َ ﴿
“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan jangalah kalian tolong
menolong dalam dosa dan permusuhan” [Al-Ma`idah : 2]
Ikut serta dengan orang-orang kaﬁr dalam acara perayaan-perayaan mereka merupakan
salah satu bentuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka wajib atas setiap
muslim dan muslimah untuk meninggalkannya.
Tidak selayaknya bagi seorang yang berakal jernih untuk tertipu dengan perbuatanperbuatan orang lain. Yang wajib atasnya adalah melihat kepada syari’at dan aturan yang
dibawa oleh Islam, merealisasikan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan sebaliknya tidak
menimbangnya dengan aturan manusia, karena kebanyakan manusia tidak mempedulikan
syari’at Allah. Sebagaimana ﬁrman Allah :
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َ
َ  ﻀﻠ
﴾ﻪ
ِ ﻊ أَﻛْﺜ َ َﺮ َﻣﻦ
ِ ﻴﻞ اﻟﻠ
ِ ُض ﻳ
ْ ِوإِن ﺗُﻄ
َ ﻮك ﻋَﻦ
ِ ِ ﺳﺒ
َ ﴿
ِ ﻓﻲ اﻷ ْر
“Kalau engkau mentaati mayoritas orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah.” [Al-An’am : 116]
Allah juga berﬁrman :
َ
ْ ﻤ
﴾ ﻴﻦ
َ ﻮ
َ ﺻ
َ ِ ﺆ ِﻣﻨ
ُ ِﺖ ﺑ
ْ ﺣ َﺮ
ْ َ وﻟ
َ ﺎس
َ ﴿
ِ  و َﻣﺎ أﻛْﺜ َ ُﺮ اﻟﻨ
“Kebanyakan manusia tidaklah beriman walaupun engkau sangat bersemangat (untuk
menyampaikan penjelasan).” [Yusuf : 103]
Maka segala perayaan yang bertentangan dengan syari’at Allah tidak boleh
dirayakan meskipun banyak manusia yang merayakannya. Seorang mukmin
menimbang segala ucapan dan perbuatannya, juga menimbang segala perbuatan dan
ucapan manusia, dengan timbangan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Segala yang sesuai dengan
Al-Qur`an dan As-Sunnah atau salah satu dari keduanya, maka diterima meskipun
ditinggakan manusia. Sebaliknya, segala yang bertentangan dengan Al-Qur`an dan AsSunnah atau salah satunya, maka ditolak meskipun dilakukan oleh manusia.
[Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah rahimahullah: I/405]
Sumber: http://mahad-assalafy.com/2014/12/23/hukum-turut-serta-dalam-perayaan-natal-da
n-tahun-baru/

Related Posts
BOLEHKAH TURUT SERTA MERAYAKAN HARI RAYA ORANG KAFIR
BOLEHKAH TURUT SERTA MERAYAKAN HARI RAYA ORANG KAFIR Asy Syaikh Abdul Aziz bin
Abdillah bin Baz  رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Sebagian kaum Muslimin ikut serta dalam…
Haramnya Turut Serta Merayakan Hari Raya Orang Kaﬁr
PENGINGKARAN SALAFUSH SHALEH TERHADAP HARI RAYA ORANG KAFIR Umar Ibnul
Khotthob berkata: “Janganlah kalian masuk bersama musyrikin di gereja-gereja mereka pada
hari raya mereka karena…
Hukum Perayaan Ulang Tahun
HUKUM PERAYAAN ULANG TAHUN Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta’ yang
saat itu diketuai [1] oleh Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibnu Abdillah ibnu Baz…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

Hukum Turut Serta Dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru

Sikap Seorang Muslim Terhadap Hari Raya Orang-orang Kaﬁr
SIKAP SEORANG MUSLIM TERHADAP HARI RAYA ORANG-ORANG KAFIR Penulis: Asy Syaikh
Soleh Al Fauzan haﬁzhahullah Di negeri kaum muslimin tak terkecuali negeri kita ini,
momentum hari…
Hukum Bekerja Dengan Orang Kaﬁr
HUKUM BEKERJA DENGAN ORANG KAFIR Dijawab oleh al-Ustadz Qomar Suaidi Tanya:
Bolehkah bekerja dengan orang kaﬁr dan apakah bekerja dengan orang kaﬁr berarti berloyal
dengan…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

