AMALAN HARIAN AHLI SUFI
Q. Kenapa amalan harian begitu dititikberatkan dalam jalan
kerohanian?
A. Harus kita ingatkan bahawa jalan kerohanian bukan jalan
teori tetapi jalan amali dan praktikal. Kita tidak mahu banyak
berteori kerana teori hanyalah peringkat ilmu sahaja yang
tidak mencecah ke hati sanubari dan tidak mampu meninggalkan
bekas dan kesan pada nafsu. Tasawuf adalah ilmu amali yang
membersihkan hati dan mengawal nafsu. Manusia hari ini ramai
yang ada ilmu tetapi tidak ramai yang beramal dengan ilmunya.
Hatta di kalangan para asatizah sendiri termasuk al-faqir.
Umat Islam hari ini perlu beramal dengan ilmu yang dimiliknya
barulah ada kesan. Mengamalkan ilmu yang dimiliki akan memberi
bekas terhadap hatinya sehingga mampu menerima ilmu langsung
dari Allah SWT atau yang sering disebutkan ‘ilmu ladunni’.
Sebab itu dikatakan “Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia
ketahui, nescaya Allah akan mewariskan padanya ilmu yang dia
tidak ketahui”. Oleh itu, bagi mereka yang menjalani mana-mana
jalan tarekat muktabar, mereka akan diminta supaya melazimkan
dengan amalan-amalan harian tertentu sehinggakan seolaholahnya menjadi wajib atas diri mereka oleh para sheikh yang
murshid. Ianya umpama seorang guru sekolah yang mewajibkan
anak muridnya membuat kerja-kerja sekolah di rumah atau
ringkasnya dipanggil “kerja rumah” sebagai suatu usaha latihan
untuk beliau lebih mahir dan cekap dengan ilmu yang telah
dipelajarinya di sekolah.
Walaupun mungkin dari segi bilangan yang ditetapkan itu tiada
sandarannya dari mana-mana sumber, namun dari segi amalan itu
sendiri ianya merupakan nas umum dan terdapat galakan
menganjurkannya. Secara umumnya, kita pernah nyatakan sebelum
ini bahawa para murid dikehendaki mengerjakan semua yang
wajib, meninggalkan semua yang haram, ditambah lagi berusaha
sedaya upaya mengerjakan sebanyak mungkin semua amalan yang

sunat dan meninggalkan sebanyak mungkin amalan yang makruh.
Ini termasuklah mendirikan Solat Fardhu dan bagi lelaki
digalakkan berjemaah di masjid.
Mengqada’kan semua Solat Fardhu yang ditinggalkan dan
mendirikan Solat-Solat Sunat yang dianjurkan. Solat Tahajjud
merupakan amalan yang tidak sepatutnya ditinggalkan oleh
mereka yang ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT di mana
anjurannya terlalu banyak antaranya mafhum hadith yang
menyebut pada penghujung sepertiga malam, Allah SWT akan
berkata: “Adakah sesiapa yang memanggil Aku, agar Aku menjawab
panggilannya, adakah sesiapa yang meminta sesuatu dariKu, agar
Aku penuhi permintaannya, adakah sesiapa yang memohon
keampunan dariKu agar Aku
mengampuninya” [Bukhari,
2.66:1145]. Bangkit di malam hari bermunajat kepada Allah SWT
dan mengatakan kepadaNya bahawa kita cintakanNya, berterima
kasih atas segala nikmatNya, dan memohon keampunan darinya.
Apabila kita khuatir tidak mampu bangkit untuk Solat Tahajud
di sepertiga malam atau ketika dalam musafir dan dikhuatiri
kepenatan, maka solatlah sebelum tidur. Jangan sekali-kali
meninggalkan Solat Tahajud bagi mereka yang ingin mendekatkan
diri dengan Allah SWT kerana Solat Tahajut adalah kunci besar
dan rahsia untuk taqarrub kepada Allah. Begitu juga Solat
Dhuha, Solat Witir, Solat Hajat, Solat Istikharah dan lainlain hendaklah dilazimkan dan bukannya dikerjakan sekali
sekali sepertimana orang awam.
Q.? Apakah amalan harian turut melibatkan membaca al-Qur’an
A. Ya, sudah tentu. Hubungan akrab dengan Allah tidak mungkin
terjalin tanpa kita meluangkan masa membaca “pesanan-pesanan”
dan perintah yang diarahkan oleh Allah SWT. Membacanya bukan
seperti orang awam membaca, tetapi dengan hati yang merendah
diri dan takutkan Allah (tadarru’) dan khusyuk.
Sesekali
setelah berlalu satu atau dua muka surat, maka berhenti
sejenak memohon keampunan dariNya, memohon ganjaran syurga
dariNya dan dijauhi neraka. Bagi murid yang menjalani jalan
tarekat, kebiasaannya sheikh akan mengarahnya membaca al-

Qur’an bermula dari awal hingga akhir, dan bukannya “ditebuktebuk” hanya surah-surah tertentu sahaja. Ada riwayat yang
menyebut baginda Rasulullah SAW menganjurkan agar al-Qur’an
dikhatamkan sebulan sekali, bermakna satu juzuk sehari. Amalan
ini mungkin agak mudah bagi mereka yang lancer membaca alQur’an khususnya di kalangan orang Arab atau mereka yang
lancar bahasa Arabnya. Bagi mereka yang bukan berbangsa Arab,
Imam al-Nawawi menyebut dalam kitabnya al-Adhkar bahawa para
Salaf mengkhatam al-Qur’an sekurangnya sekali dalam masa dua
bulan – bermakna separuh juzuk sehari. Ada yang mencadangkan
tidak kurang dari suku juzuk sehari. Namun apapun, yang
penting adalah al-Qur’an hendaklah dibaca walaupun sedikit
setiap hari. Sebanyak mana seseorang itu mampu membacanya,
maka ianya bergantung kepada tawfiq yang dianugerahkan
kepadanya oleh Allah SWT. Lanjutan dari itu juga, mereka yang
menjalani jalan tarekat hendaklah mendalami ilmu tajwid agar
mampu membacanya baik sepertimana ianya diturunkan. Selain
dari itu, seseorang itu perlu turut memiliki naskhah tafsir
atau terjemahan ringkas yang menerangkan tentang makna bacaan
al-Qur’an tersebut sebagai contoh Tafsir al-Jalalayn oleh Imam
al-Suyuti.
Q.Apakah lagi amalan harian lain bagi para pengembara jalan
kerohanian?
A. Bagi mereka yang mengikut tarekat, maka selain menjaga
solat fardhu dan turut mendirikan solat-solat sunat sebaik
mungkin, membaca al-Qur’an yang kebiasaannya dituntut oleh
semua tarekat, amalan lain pula bergantung kepada tarekat
masing-masing. Di sana ada perbezaannya namun matlamatnya sama
untuk menyucikan hati.
Antara amalan-amalan yang biasa
diamalkan khususnya bagi pengikut tarekat Shadhaliyyah ,
misalnya adalah seperti berikut:
·

Selawat kepada Nabi SAW

·

Istighfar

·

La ilaha illallah

·
Sheikh al-Hashimi dalam kitabnya Miftah alJannah misalnya menyarankan sepuluh zikir yang sepatutnya
dibaca oleh setiap orang Islam sekurang-kurangnya sekali
seumur hidup seperti‘Audhu billah mina sh-Shaytani rajim,
Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Subhana -llah,
La hawla quwwata illa bi Llah, Allahu Akbar, Astaghfirullah
dan Selawat ke atas Junjungan Besar Nabi SAW.
·
Begitu juga melazimkan zikir-zikir harian yang mathurat
yang dituntut misalnya apabila mahu keluar dari rumah,
keluar/masuk tandar, memakai baju dan seumpamanya.
Q. Benarkah ada tuduhan yang mengatakan para sufi dan ahli
tarekat juga sering beramal dengan hizib-hizib, doa-doa
seperti Hizbul Bahr, Hizbul Nasr dan seumpamanya yang tidak
warid dari baginda SAW, dan adakah ini dibenarkan?
A. Ya, benar. Para pengikut tarekat, selain beramal dengan
doa-doa, wirid-wirid yang mathur dan jelas bersumberkan hadith
dari Baginda SAW juga turut beramal dengan doa-doa, wiridwirid atau hizib yang disusun oleh para ulama dan para imam
atau sheikh tarekat mereka. Wirid-wirid atau hizib ini
bukanlah suatu yang menyalahi syariat kerana kata-katanya
terkandung dalam al-Qur’an atau al-Hadith cuma susunannya
sahaja yang disusun oleh para ulama ini. Dalil yang
membenarkan perkara ini adalah sepertimana hadith Buraydah
r.a. yang menyebut:
“Ketika aku memasuki masjid bersama Baginda SAW, ada seorang
lelaki sedang berdoa “Wahai Allah, aku bermohon kepadaMu
dengan pengakuanku bahawa Engkaulah Allah, tiada tuhan
melainkan Engkau, Yang Esa, Yang Perkasa, yang tidak beranak
dan tidak diperanakkan dan tidak menyerupai sesuatu pun” lalu
Baginda SAW bersabda “Demi nyawaku dalam genggamanNya, lelaki
itu telah memohon dengan nama Allah Yang Maha Agung, yang
sekiranya beliau meminta dengannya pasti akan diberi dan jika

beliau berdoa
3:174:892.S]

dengannya

pasti

dikabulkan”

[Ibn

Hibban,

Peristiwa ini menunjukkan bahawa para Sahabah r.anhum menyusun
sendiri doa-doa atau wirid mereka selain dari doa atau wirid
yang diajarkan oleh Baginda SAW dan Baginda SAW sama sekali
tidak menegahnya bahkan menggalakkannya selama mana ianya
tidak bercanggah dengan syariat. Berdasarkan dalil ini, para
ulama berpendapat bahawa dibolehkan untuk menyusun sendiri
doa-doa atau wirid-wirid dan perkara ini terbukti telah
dilakukan oleh imam-imam besar termasuk Imam Nawawi, Imam alHaddad dan lain-lain. Walllahu ‘alam.
Wa ma tawfiqi illa billah. Wallahu’alam.
[Rencana ini disiarkan dalam majalah Q&A siri 19 terbitan
Galeri Ilmu Sdn.Bhd]

Sambut Hari Ibu Haram?
Ada segelintir para asatizah kita yang mendakwa haram hukumnya
untuk merayakan Hari Ibu kerana katanya ianya menyamai
sambutan orang bukan Islam. Ini kerana, kata mereka lagi
apabila menyamai amalan orang bukan Islam maka hukumnya Haram
berdasarkan hadith, mafhumnya:
“Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum itu , maka dia itu
termasuk di dalam golongan mereka”
[Hadits Sahih – diriwayatkan oleh Imam Abu Daud R.H dalam
sunannya, Imam Ahmad Bin Hanbal di dalam musnadnya dan Imam
as-Suyuti di dalam al-Jamie’ as-Shaghir]
Ada juga yang berhujah kononnya ianya ada kena mengena atau

berasal dari sambutan hari Mother’s Church dan pelbagai lagi
yang dikaitkan dengan ajaran Kristian. Ini menimbulkan
kegelisahan dan kekeliruan di kalangan masyarakat yang tidak
sepatutnya wujud. Pandangan ini sebenarnya tidak mewakili
pandangan ulama’ semasa yang majoritinya setelah mengkaji dan
meneliti perkara ini dengan teliti dan terperinci memutuskan
bahawa ianya dibolehkan atau harus. Rata-rata ulama’ mutakhir
melihat menyambut Hari Ibu ini dibenarkan dan tiada kena
mengena dengan ajaran Kristian seperti Mothering Sunday atau
Cybele oleh masyarakat Yunani Kuno atau sambutan Hilaria kaum
Romawi kuno, bahkan di Barat sendiri Mother’s Day zaman moden
ini tiada unsur agama lagi.
Di Barat sambutan Hari Ibu

(Mother’s Day) zaman moden ini

dimulakan oleh Anna Jarvis untuk merayakan ibunya pada tahun
1908. Anna seterusnya berjuang agar ianya menjadi hari tahunan
bukan sahaja untuk negara Amerika bahkan seluruh dunia.
Ulama terkenal, Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi misalnya tidak
melihat ianya sesuatu yang Haram walaupun berpandangan “setiap
hari itu ialah Hari Ibu”. Beliau berpandangan bahawa selagi
tiada nas atau dalil yang mengharamkannya, maka ianya adalah
mubah (harus). Terpulanglah mahu disambut atau tidak. Jika
disambut maka batas-batas syariat itu perlu dijaga sepertimana
kelaziman majlis-majlis lain.
Begitu juga mantan Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Wan Mohamad
Sheikh Abdul Aziz yang pernah dipetik berkata:
Islam tidak menolak apa sahaja yang baik yang datang dari
Barat apatah lagi jika ia berkaitan dengan berkasih sayang.
Kita menerima dan meraikan Hari Ibu dan Hari Bapa yang
mengingatkan kasih sayang kepada ibu dan bapa kita,” katanya
ketika merasmikan majlis pelancaran Kempen Awasi Jerat
Valentine’s Day.
Pandangan-pandangan yang membenarkan juga boleh dilihat pada
laman web Imam Suhaib Webb. Bahkan Imam Suhaib Webb

menjelaskan bahawa dalam hal seumpama ini para ulama
seringkali berbeza pandangan termasuk dalam isu sambutan hari
al-Rajabiyah yang dirayakan sebelum kedatangan Islam. Beliau
seterusnya mengungkapkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim
menyebut bahawa Rasulullah SAW juga pernah membenarkan
sambutan kemenangan kabilah Arab dalam Peperangan Bu’ath
sepertimana Hadith yang diriwayatkan oleh Aishah r.a.
Peperangan tersebut adalah antara kaum ‘Aus menentang kaum
Khazraj yang berlaku pada tahun 617M. Walaupun umat Islam
tidak terlibat dalam peperangan tersebut, namun Rasulullah SAW
menyetujui sambutan kegembiraan tersebut. Di sini jelas
menjadi dalil bahawa tidak semua yang asing itu haram,
bergantung kepada konteks dan suasana.
Begitu juga Dr. Zaharuddin Abdul Rahman turut melihat ianya
sesuatu yang baik sebagai tanda menghargai para ibu-bapa dan
tidak boleh dianggap meniru Barat.
Sebenarnya banyak benda dalam hidup kita dan budaya kita yang
kita tiru dan ambil dari bangsa lain, namun kerana ianya tiada
unsur-unsur agama dan baik dari segi semangatnya selari dengan
ajaran dan tuntutan Islam, ianya boleh diamalkan. Samalah
seperti sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Pekerja, Hari
Jururawat, Hari Belia, Hari Guru, Hari Polis, Hari Tentera,
Hari Radio, Hari Jadi (Birthday), Hari Ulangtahun Perkahwinan
dan 1001 macam hari lagi yang disambut di seluruh dunia yang
jika ianya baik dan tiada unsur-unsur agama asing / syirik/
khurafat maka ianya tiada halangan untuk diamalkan. Ada hadith
yang suruh sambut? Tiada. Tetapi ada hadith yang larang? Pun
tiada. Jadi kembali kepada kaedah “setiap sesuatu itu harus
melainkan ada dalil-dalil yang mengharamkannya”. Selama mana
tiada unsur-unsur yang menyalahi aqidah dan tidak menyamai
(tasyabbuh) amalan keagamaan orang bukan Islam, maka ianya
diharuskan selama mana batas dan adab syarak dijaga.
Untuk kita dihukum meniru dalam hal begini bukanlah termasuk
dalam hadith “tasyabbuh” atau meniru yang diharamkan oleh
Islam walaupun mungkin asalnya dari bangsa asing. Saya

teringat ketika belajar dulu pernah seorang rakan menanya
sheikh apakah hukum memakai pakaian berjenama “Nike” kerana
kalimah “Nike” itu sebenarnya dari segi etimologi berasal dari
Yunani kuno yang membawa maksud “Tuhan / Dewi Kejayaan”
(Goddess of Victory and Triumph). Sheikh tersebut menjawab,
masih adakah hari ini orang yang menggunakan produk berjenama
berkenaan beri’tiqad untuk memuja atau mengangungkan “Tuhan /
Dewi Kejayaan” tersebut? Rasanya tidak, bahkan mungkin tiada
orang pun yang peduli tentang asal usul berkenaan, jadi di
mana salahnya?
Di musim Sukan Olimpik yang dipertandingkan setiap empat tahun
sekali itu, kalau dikaji sejarah kunonya, ianya bermula dengan
kepercayaan masyarakat Yunani kuno terhadap mitologi kononnya
Dewa Heracles yang merupakan anak kepada Dewa Zeus yang
mengasaskannya dan Heraclas lah yang mula-mula memperkenalkan
kalimah “Olympic” itu. Itulah kepercayaan kuno dulu, tetapi
adakah mereka yang menyertai Sukan Olimpik moden hari ini
masih berpegang kepada kepercayaan kuno tersebut, termasuk
kontinjen negara umat Islam seperti Malaysia, misalnya?
Kalaulah diambil kaedah asal usul ini tanpa mengambikira
perkembangan semasa yang berubah dan sudah pun tiada kena
mengena dengan asal tersebut, maka memakai apa jua jenama
produk Nike itu juga haram kerana ianya berasal dari
kepercayaan agama Yunani kuno, begitu juga menyertai Sukan
Olimpik itu haram, dan begitu jugalah perkara-perkara lain
yang asing yang banyak akan jatuh haram. Kaedah fiqh juga ada
menyebut apabila berubahnya keadaan, hukum juga boleh berubah.
Kesilapan yang berlaku apabila ada yang mengaitkan Hari Ibu
dengan Mother’s Church atau Mothering Sunday sepertimana yang
didakwa oleh al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Hari Ibu atau
Mother’s Day dan Mothering Sunday merupakan sambutan dua hari
yang berbeza. Yang pertama tiada kaitan dengan agama, manakala
yang kedua ada.
Sebagai rumusan, kita nukilkan juga pandangan Mufti Wilayah

Persekutuan, Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Mohamad alBakri yang turut menfatwakan ianya harus dengan syarat-syarat.
Kesimpulannya, samada seseorang itu hendak sambut atau tidak
Hari Ibu atau Hari Bapa itu terpulanglah. Apa yang penting
jangan derhaka kepada kedua-dua ibubapa. Itu yang pasti HARAM.
wa-Llahu’alam.
Baca juga:
Can I Celebrate Mother’s Day? (Imam Suhaib Webb)
Opinions of scholars
______________________________________________________________
______
Di bawah ini disalin kembali dengan izin penulis, jawapan dari
al-Fadhil Ustaz Ayman al-Akiti hafizahullah, pelajar Sarjana
(MA) di Universiti of Hassan II, Casablanca Morocco. Beliau
mendapat pendidikan di pesantren di Kediri, Surabaya dan
Ijazah Sarjana Muda dari salah sebuah IAIN
di Indonesia.
Berpengalaman bertalaqqi dengan kiyai-kiyai di Indonesia
selama 13 tahun dan pakar rujuk Bahth al-Masail di Indonesia.
Jawapan dari al-Fadhil Ustaz Ayman al-Akiti:
Salah seorang kawan ana bertanyakan hukum merayakan hari ibu.
Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Menurut
pandangan ana, merayakannya adalah harus @ jawaz, selagi tidak
disertai perkara2 yang diharamkan. Ini disebabkan, perayaan
ini tidak ada kaitannya dengan unsur2 akidah agama lain,
walaupun mungkin dimulakan oleh orang non muslim. Apatah lagi,
perayaan ini sudah menjadi universal dan merentasi berbagai
budaya. Ini tentunya berbeza dengan valentines day yang jelasjelas menyimpan budaya maksiat yang tidak Islami juga
sejarahnya yang pahit. Hujjah precedent ana tidak lain sudah
dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar al-Haytami di dalam kitab alFatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah sebagai berikut:

 :ﻓﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺟﺰء  4ص  239اﻟﺒﻼق
ﺑﺎب اﻟﺮدة ( ) وﺳﺌﻞ ( رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ورﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﻞ ﻳﺤﻞ اﻟﻠﻌﺐ (
ﺑﺎﻟﻘﺴﻲ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ وﻻ ﺗﻘﺘﻞ ﺻﻴﺪا ﺑﻞ أﻋﺪت ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻜﻔﺎر
وأﻛﻞ اﻟﻤﻮز اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮخ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ وإﻟﺒﺎس اﻟﺼﺒﻴﺎن اﻟﺜﻴﺎب اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺮة ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻋﺘﻨﺎء اﻟﻜﻔﺮة ﺑﻬﺬه ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻋﻴﺎدﻫﻢ وإﻋﻄﺎء اﻷﺛﻮاب
واﻟﻤﺼﺮوف ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻮن أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺟﻴﺮا
ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻨﻴﺮوز وﻧﺤﻮه ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺮة ﺻﻐﻴﺮﻫﻢ وﻛﺒﻴﺮﻫﻢ
وﺿﻌﻴﻔﻬﻢ ورﻓﻴﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﻳﻌﺘﻨﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺴﻲ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ
وﺑﺄﻛﻞ اﻟﻤﻮز اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮخ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ اﻋﺘﻨﺎء ﻛﺜﻴﺮا وﻛﺬا ﺑﺈﻟﺒﺎس
اﻟﺼﺒﻴﺎن اﻟﺜﻴﺎب اﻟﻤﺼﻔﺮة وإﻋﻄﺎء اﻷﺛﻮاب واﻟﻤﺼﺮوف ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ
وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻋﺒﺎدة ﺻﻨﻢ وﻻ ﻏﻴﺮه وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺳﻌﺪ اﻟﺬاﺑﺢ ﻓﻲ ﺑﺮج اﻷﺳﺪ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إذا رأوا أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ
ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻔﺮ  ,أو ﻳﺄﺛﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ إذا ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﻴﺪﻫﻢ وﻻ اﻓﺘﺪاء ﺑﻬﻢ أو ﻻ ؟ ) ﻓﺄﺟﺎب ( ﻧﻔﻊ اﻟﻠﻪ
ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻛﻔﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺻﺮح أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺷﺪ اﻟﺰﻧﺎر ﻋﻠﻰ وﺳﻄﻪ  ,أو وﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ
ﻗﻠﻨﺴﻮة اﻟﻤﺠﻮس ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻤﺠﺮد ذﻟﻚ ا ﻫـ  .ﻓﻌﺪم ﻛﻔﺮه ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال
أوﻟﻰ وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﺮم إذا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺸﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺮ وإﻻ ﻛﺎن ﻛﻔﺮا ﻗﻄﻌﺎ ) (1ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ أﻧﻪ إن
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻌﺎر اﻟﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮ ﻗﻄﻌﺎ  (2),أو ﻓﻲ ﺷﻌﺎر
اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﺛﻢ ) (3وإن ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ
اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ أﺻﻼ ورأﺳﺎ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ رأﻳﺖ ﺑﻌﺾ أﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻘﺎل وﻣﻦ أﻗﺒﺢ اﻟﺒﺪع ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻲ أﻋﻴﺎدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺄﻛﻠﻬﻢ واﻟﻬﺪﻳﺔ ﻟﻬﻢ وﻗﺒﻮل ﻫﺪﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ
وأﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس اﻋﺘﻨﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ }
ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ { ﺑﻞ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺒﻴﻊ
ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻴﺪه ﻻ ﻟﺤﻤﺎ وﻻ أدﻣﺎ وﻻ ﺛﻮﺑﺎ وﻻ ﻳﻌﺎرون
ﺷﻴﺌﺎ وﻟﻮ داﺑﺔ إذ ﻫﻮ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ وﻋﻠﻰ وﻻة اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻊ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻣﻨﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺮوز ﺑﺄﻛﻞ اﻟﻬﺮﻳﺴﺔ
واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺨﻮر ﻓﻲ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات زاﻋﻤﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺴﻞ
واﻟﻤﺮض وﺻﺒﻎ اﻟﺒﻴﺾ أﺻﻔﺮ وأﺣﻤﺮ وﺑﻴﻌﻪ واﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺬي
ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﺖ اﻟﻨﻮر وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﺒﺖ اﻟﻈﻼم وﻳﺸﺘﺮون ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺒﺚ
وﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ وﻳﺠﻤﻌﻮن ورق اﻟﺸﺠﺮ وﻳﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎء
ﻳﻐﺘﺴﻠﻮن ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﺰوال اﻟﺴﺤﺮ وﻳﻜﺘﺤﻠﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻮر أﻋﻴﻨﻬﻢ
وﻳﺪﻫﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﺰﻳﺖ وﻳﺠﻠﺴﻮن ﻋﺮاﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺠﺮب
واﻟﺤﻜﺔ وﻳﻄﺒﺨﻮن ﻃﻌﺎم اﻟﻠﺒﻦ وﻳﺄﻛﻠﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ

 اﻟﺒﺪع اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﻋﻮﻫﺎ وﻳﺠﺐ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻋﻴﺎدﻫﻢ ا ﻫـ.

Dalam hal ini, Imam Ibn Hajar memberikan 3 dhabit menentukan
perayaan non Islam itu: 1- Haram dan jatuh kafir ketika
perayaan itu ada unsur menyamai mereka dan ridha dengan
kekafiran mereka serta berniat mensyiarkan kekufuran mereka.
2- Tidak jatuh kafir akan tetapi dosa ketika berniat
menghidupkan perayaan mereka tapi tidak di sisi kekafiran
mereka. 3- Harus ketika tidak ada niat menyamai mereka sama
sekali sama ada dari sisi perayaan mereka maupun kekafiran
mereka akan tetapi kebetulan yang sudah menyamai dengan budaya
yang universal.
Maka, hukum merayakan hari ibu adalah harus menurut ana,
kerana ia sama sekali bukan perayaan non muslim, baik dari
sisi agama mereka, maupun dari sisi budaya khusus mereka. Ia
adalah perayaan yang universal untuk mengenang jasa-jasa Ibu
yang kalau kita nak merayakannya setiap hari lebih bagus
seperti kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wallahu
a’lam bisshawab.

