
Pembaca Zanjabil yang mulia, minggu lalu Penga-
jian Zanjabil berlangsung di rumah Ustadz Dr Ab-
durrahman  Haqqi.  Masih  dalam  suasana  bulan 
Syawwal,  Ustadz Haqqi memberikan pencerahan 
tentang  tradisi  halal  bi  halal di  kalangan 
masyarakat Indonesia. 

Mari kita mulai dengan esensi 'Aidil Fitri. Dalam Is-
lam kita mengenal dan merayakan dua hari raya, 
yaitu  hari  raya  'Aidil   Fitri dan  hari  raya  'Aidil  
Adha.  

Sebelum  Rasulullah  SAW  hijrah  ke  Madinah, 
belum adal  istilah  'Aid.  Setelah Rasulullah  SAW 
hijrah  ke  Madinah,  beliau  menyaksikan 
masyarakat Madinah merayakan dua macam per-
ayaaan  (hari  raya),  yaitu  Nairus dan  Nahrayan.  
Mereka  merayakan  hari Nairus atau  Nahrayan 
dengan  cara  bersenang-senang,  foya-foya  dan 
mabuk-mabukan.  Rasulullah  SAW  kemudian 
menggantikan kedua hari tersebut dengan 2 hari 
yang mulia, yaitu hari raya 'Aidil  Fitri dan hari raya 
'Aidil   Adha.  Sejak  penggantian  hari  raya  itu, 
masyarakat  Madinah  meninggalkan  perayaan 
Nairus dan Nahrayan.

Pada bulan ke 17 setelah Nabi SAW hijrah, perin-
tah berpuasa di bulan Ramadhan diturunkan untuk 
ummat  Islam  (QS  2:183-185).  Nama  bulan  Ra-
madhan,  bukanlah  istilah  baru,  nama  bulan  ini 
telah  dikenal  masyarakat  Arab  pada  masa  itu. 
Nama-nama bulan hijriah dalam masyarakat Arab 
adalah nama-nama-nama bulan yang telah mere-
ka sepakati.  

Nama-nama tersebut  adalah  Muharram –  nama 
yang diberikan  atas dasar  tradisi  pada bulan ini 
tidak  boleh  perang.  Safar –  pada  saat  bulan 
Muharram habis dan berganti bulan baru, mereka 
menyaksikan cuaca yang sangat cerah (berwarna 

kuning).  Kemudian  mereka  menamakan  bulan  baru 
tersebut  dengan  nama  Safar  yang  artinya  kuning. 
Pada saat bulan ketiga muncul, terjadi musim bunga, 
maka mereka beri  nama Rabi.  Namun, setelah bulan 
berganti musim bunga masih berlangsung, maka bulan 
ketiga  mereka  beri  nama  Rabiul  Awwal dan  bulan 
keempat mereka beri nama Rabiuts Tsani. Kemudian 
bulan  ke  lima muncul  dan  musim sudah berganti  ke 
musim  dingin,  sehingga  bulan  tersebut  mereka  beri 
nama Jamad yang artinya beku (sangat dingin). Bulan 
ke lima usai, masuk bulan ke enam, namun musim din-
gin masih berlangsung. Masyarakat kemudian memberi 
nama  bulan  ke  lima  Jamadil  Awwal dan  bulan  ke 
enam  Jamadil Akhir. Pada bulan ke enam ini musim 
dingin berakhir.

Bulan ke tujuh adalah bulan pemimpin Bani  Mudhar. 
Pada saat  itu  Bani  Mudhar  adalah bani  yang sangat 
disegani  dan  pemimpin  bani  ini  menjadi  pemimpin 
bangsa  Arab.  Nama pemimpin  Bani  Mudhar  saat  itu 
adalah Rajab. Oleh karena itu bulan ke tujuh ini diberi 
nama  Rajab.   Pada bulan ke delapan terjadi  pemba-
gian kelompok-kelompok dalam masyarakat, oleh kare-
na  itu  mereka  namakan  bulan  ke  delapan  ini  bulan 
Sya'ban yang artinya bagian.  Bulan berikutnya,  yaitu 
bulan ke sembilan,  saat  itu cuaca sangat  panas,  se-
hingga  mereka  namakan  bulan  tersebut  dengan  Ra-
madhan, yang artinya panas. Pada bulan ke sepuluh, 
mereka mulai menghunus pedang lagi, siap-siap untuk 
perang,  maka  mereka  memberikan  nama  bulan  ke 
sepuluh ini dengan nama Syawwal. 

Pada bulan ke sebelas, masyarakat Arab pada saat itu 
tidak bepergian, karena mereka siap-siap untuk berhaji 
pada bulan berikutnya. Mereka namai bulan ke sebelas 
ini dengan  Dzulkaidah, artinya tidak bepergian. Bulan 
ke duabelas adalah bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah, 
artinya bulan haji.
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Setelah ummat Islam selesai melaksanakan perin-
tah Allah untuk berpuasa sebulan penuh di bulan 
Ramadhan,  Rasulullah  SAW  menetapkan  1 
Syawwal  adalah  'Aidil  Fitri.  Jika hari raya Nairus 
atau Nahrayan dirayakan dengan cara foya-foya 
dan  mabuk-mabukan,  maka  Aidil  Fitri dirayakan 
dengan  mendekatkan  diri  kepada  Allah  dengan 
membaca  takbir  dan  melaksanakan  shalat  'Aidil  
Fitri,  suatu  perubahan  yang  sangat  mendasar. 
Kata  'aid berasal  dari  kata  'ada  –  ya'udu yang 
artinya  kembali  dan  fitri  artinya  fitrah,  dengan 
demikian  'Aidil  Fitri artinya kembali  ke fitrah cip-
taan Allah, yakni tunduk dan patuh kepada Allah. 

Lalu bagaimana kaitannya dengan teradisi  saling 
memaafkan dan istilah  halal bi halal. Apakah tra-
disi ini didukung syariat atau ada dasarnya?

Ummat  Islam yang  telah  berhasil  melaksanakan 
ibadah puasa sebulan penuh, pada bulan Syaw-
wal,  khususnya  1  Syawwal,  bergembira  karena 
telah kembali kepada fitrah. Kesalahan dan dosa 
dimaafkan  Allah,  sehingga  kembali  lagi  dalam 
keadaan suci.  Dalam keadaan suci  dan berseri-
seri masyarakat saling mengunjungi, bersilaturrah-
mi  dan  memanfaatkan  suasana  yang  sejuk  dan 
gembira  tersebut  untuk  saling  memaafkan.  Mo-
ment yang dipakai sungguh sangat tepat. Meminta 
maaf  dan  memaafkan  bukanlah  perbuatan  yang 
mudah  dilakukan.  Namun,  dalam  suasana  'Aidil  
Fitri,  saling  memaafkan sangat  mudah dilakukan 
semua  orang  Islam  siap  minta  maaf  dan 
memaafkan.

Tujuan berpuasa adalah untuk meraih takwa (QS 
2:183).  Tiga  sifat  utama orang  bertakwa  adalah 

berinfak,  menahan  amarah  dan  memaafkan  (QS 
3:133-134). 

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan-
mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit  dan 
bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertak-
wa, [QS 3:133]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 
di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 
menahan  amarahnya  dan  memaafkan  (kesalahan)  
orang.  Allah  menyukai  orang-orang  yang  berbuat  
kebajikan. [QS 3:134]

Oleh  karena  itu,  memaafkan  kesalahan  orang  pada 
saat 'Aidil Fitri dan hari-hari setelahnya adalah penge-
jawantahan sifat orang yang bertakwa. 

Jadi tradisi  saling memaafkan atau menghalalkan ke-
salahan atau disebut halal bi halal (halal dengan halal, 
atau  saling  memaafkan)  adalah  tradisi  yang  sangat 
baik yang memiliki dasar yang kuat.

Mengapa memaafkan itu dianjurkan? Memaafkan be-
rarti  menghilangkan  kekesalan,  sakit  hati  bahkan 
menghapus  dendam.   Dengan  demikian  orang  yang 
bersifat  pemaaf  memiliki  hati  yang  tenteram,  cermin 
hati  yang  bersih.  Allah  menyukai  atau  bahkan 
menghormati   hambaNya yang bersifat  pemaaf.  Kata 
Rasulullah  SAW  orang  pemaaf  tempatnya  di  “alun-
alun” sorga. 

Wallahu ‘alam bish shawab.

Disarikan oleh m.nabil almunawar

 
Zanjabil,  7 Nopember  2008        HARAP LETAKKAN BULETIN INI DI TEMPAT YANG BAIK                         9   Dzulkaidah    1429     2 

BERITA MINGGUAN

Pengajian Zanjabil Berikutnya

Tanggal 13 Nopember 2008 di kediaman keluarga Mohd Nabil Almunawar, No 6 Spg 504 Jalan Jerudong, Jerudong, 
telp 2611112/8825711. Bagi yang ingin menjadikan rumahnya sebagai “taman-taman surga” tempat penyelenggaraan 
pengajian Zanjabil dapat menghubungi Ustad Muhammad Zaki pada HP: 8836721.

PERINGATAN 20 TAHUN PERSATUAN MASYARAKAT INDONESIA DI BRUNEI

Puncak peringatan 20 tahun Persatuan Masyarakat Indonesia (PERMAI) di Brunei Darussalam akan diadakan pada 
tanggal 15 Nopember 2008 (Sabtu malam) di Songket Ballroom, Hotel Rizqun, Gadong. Dalam acara “ Malam Gebyar 
Indonesia” yang akan dihadiri Bapak Duta Besar Indonesia tersebut akan menampilkan berbagai tarian dan nyanyian 
dari Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan tiket masuk, harap segera menghubungi Sdri 
Pipih (telp 8772561). Harga tiket $30 untuk dewasa dan $15 untuk anak-anak. Harga tiket sudah termasuk makan 
malam, door prize dan buku 20 tahun Permai. Jangan lewatkan, jumlah tiket sangat terbatas!


