SEBUAH RENUNGAN, PERAYAAN TAHUN BARU

SEBUAH RENUNGAN, PERAYAAN TAHUN BARU
Ditulis: Oleh Al Ustadz Qomar ZA, Lc.
Anda ikut merayakan tahun baru, mengikuti siapa?
Perayaan tahun baru ternyata bukan sesuatu yang baru, bahkan ternyata itu adalah budaya
yang sangat kuno, bebarapa umat melakukan. Perayaan itu, diantaranya adalah hari raya
Nairuz, dalam kitab al Qomus. Nairuz adalah hari pertama dalam setahun, dan itu adalah
awal tahun matahari.
Orang-orang Madinah dahulu pernah merayakannya sebelum kedatangan Rasulullah. Bila
diteliti ternyata ternyata itu adalah hari raya terbesarnya orang Persia bangsa Majusi para
penyembah api, dikatakan dalam sebagian referensi bahwa pencetus pertamanya adalah
salah satu raja-raja mereka yaitu yang bernama Jamsyad.
Ketika Nabi datang ke Madinah beliau mendapati mereka bersenang–senang merayakannya
dengan berbagai permainan, Nabi berkata: ‘Apa dua hari ini’, mereka menjawab, ‘Kami biasa
bermain-main padanya di masa jahiliyah’, maka Rasulullah bersabda:
َ
ﺤﻰ وَﻳَﻮْ َم اﻟ ْ ِﻔﻄْﺮ
َ ﻤﺎ
َ ﺿ
ْ َ ﻤﺎ ﻳَﻮْ َم اﻷ
 ِإ
َ ُﺧﻴ ْ ًﺮا ِﻣﻨْﻬ
َ ِﻢ ﺑِﻬ
ْ ُ  َﻪ ﻗَﺪ ْ أﺑْﺪَﻟَﻜ ن اﻟﻠ
“Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari itu dengan yang lebih baik
dari keduanya yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. [Shahih, HR Abu Dawud disahihkan
oleh asy syaikh al Albani]
Para pensyarah hadits mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua hari yang sebelumnya
mereka rayakan adalah hari Nairuz dan hari Muhrojan [Mir’atul mafatih]
Di samping majusi, ternya orang-orang Yahudi juga punya kebiasaan merayakan awal tahun,
sebagian sumber menyebutkan bahwa perayaan awal tahun termasuk hari raya Yahudi,
mereka menyebutnya dengan Ra’su Haisya yang berarti hari raya di penghujung bulan,
kedudukan hari raya ini dalam pandangan mereka semacam kedudukan hari raya Idul Adha
bagi muslimin.
Lalu Nashrani mengikuti jejak Yahudi sehingga mereka juga merayakan tahun baru. Dan
mereka juga memiliki kayakinan-keyakinan tertentu terkait dengan awal tahun ini. [Bida’
Hauliiyyah]
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Tidak menutup kemungkinan masih ada umat-umat lain yang juga merayakan awal tahun
atau tahun baru, sebagaimana disebutkan beberapa sumber. Yang jelas, siapa mereka?,
tentu, bukan muslimin, bahkan Majusi penyembah api nasrani penyemabah Yesus dan
Yahudi penyembah Uzair.
Jadi siapa yang anda ikuti dalam perayaan tahun baru ini?
Lebih dari itu, ternyata perayaan tahun baru ini telah dihapus oleh Rasulullah Shallahu alaihi
wa sallam, bukankah anda ingat hadits di atas?, Nabi menghapus perayaan Nairuz dan
Muhrojan dan mengganti dengan idul Fitri dan Adha.
Lalu, kenapa muslimin menghidup-hidupkan sesuatu yang telah dimatikan Rasulullah
Shallahu alaihi wa sallam. Kata Ibnu Taimiyyah, Allah Subhanahuwata’ala mengganti (Abdala)
konsekwensi dari kata Abdala (menggati) adalah benar-benarnya terhapus hari raya yang
dulu dan digantikan dengan penggatinya, karena tidak bisa
berkumpul antara yang menggati dan yang digantikan.
Tapi, kenyataannya justru tetap saja umat ini merayakan tahun baru, melanggar sabda
Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam, sungguh benar berita kenabian Rasulullah Shallahu
alaihi wa sallam
َ ﺳﻮ
، ِﻪل اﻟﻠ
ِ ِ ﺷﺒ ْ ًﺮا ﺑ
ِ ﻢ
 ﺿ
َ ﺤ َﺮ
ْ ﺟ
ُ ﺳﻠَﻜُﻮا
َ ، اع
ُ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳَﺎ َر. « ُﻤﻮه
َ َﺐ ﻟ
َ ْﻰ ﻟَﻮﺣﺘ
َ ﻦ
ُ ُ ﺴﻠَﻜْﺘ
ْ ُ ﻦ ﻗَﺒْﻠَﻜ
ْ ﻦ َﻣ
َ َ ﺳﻨ
 ُﺒِﻌ» ﻟَﺘَﺘ
ٍ  وَذِ َراﻋًﺎ ﺑِﺬِ َر، ٍﺸﺒْﺮ
َ ﺎرى ﻗَﺎ
«ﻦ
َ َل » ﻓ
َ  اﻟْﻴَﻬُﻮد َ وَاﻟﻨ
ْ ﻤ
َ ﺼ
“Benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian, sejengkal demi
sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga bila mereka masuk ke lubang binatang dhob
(semacam biawak), maka kalian juga akan memasukinya. Kami berkata: Wahai Rasulullah
Yahudi dan nashrani? Beliau berkata: Siapa lagi?.” [shahih, HR al Bukhori Muslim dan
yang lain]
Kaum muslimin…
Belum lagi, apa yang mereka lakukan dalam perayaan tahu baru? Bukankan berbagai
kemungkaran yang sangat bertolak belakan dengan ajaran agama. Kalau anda dari jenis
orang yang pobhi dengan ajaran agama, saya katakan, bukankah dalam acara itu banyak
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Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka
mengingat Allah Subhanahuwata’ala dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada
mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al
Kitab kepadanya (Yahudi dan Nashrani), kemudian berlalulah masa yang panjang atas
mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orangorang yang fasik.[QS :al Hadid:16]
Ingat, liang lahat menunggu kita semua…
Wassalamu alaikum…
***
sumber: http://salafy.or.id/
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