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MUQODDIMAH 

 

Alloh ًّ  bersumpah dengan zaman pada beberapa ػٓضوخ

tempat di dalam al-Qur'an. Perhatikanlah firman Alloh: 

ًِ.  َواٌَْىِرِش َواٌٖشْفِغ.  َػِشٍش وٌَََُبٍي.  َواٌَْفِدِش   ََِغِش ِئَرا َواٌَُِّ
Demi fajar. Dan malam yang sepuluh. Dan yang genap 

lagi yang ganjil. Dan malam apabila berlalu. (QS. al-Fajr 

[89]: 1-4) 

ِِّظ َ٘ب َواٌٖش َِّش.  َوُضَحب َ٘ب ِئَرا َواٌَْم َ٘ب ِئَرا َوإٌَٖهبِس.  َرال ًِ.  َخال  َواٌَُِّ

َ٘ب ِئَرا   ََِغَشب
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Dan bulan 

apabila mengiringinya. Dan siang apabila 

menampakkannya. Dan malam apabila menutupinya. 

(QS. asy-Syams[91]:1-4) 

ًِ   َرَدًٍَّ ِئَرا َوإٌَٖهبِس.  ََِغَشً ِئَرا َواٌَُِّ
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang). Dan siang 

apabila terang benderang. (QS. al-Lail [92]: 1 -2) 

ًِ.  َواٌٗضَحً   َعَدً ِئَرا َواٌَُِّ



Demi waktu dhuha (matahari sepenggalah naik). Dan 

demi malam apabila telah sunyi (gelap). (QS. adh-Dhuha 

[93]: 1-2) 

  َواٌَْؼِصِش
Demi masa. (QS. al-Ashr [103]: 1) 

Pada ayat-ayat di atas, Alloh Jil bersumpah dengan 

zaman. Hal ini tidak lain untuk menunjukkan kemuliaan 

zaman. Masuk dalam kategori zaman adalah umur dan 

waktu. Zaman merupakan pemberian yang amat mulia dari 

Alloh ًّ  untuk hamba-hamba-Nya, karena di dalamnya ػٓضوخ

manusia dapat melaksanakan peribadatan dan ketaatan 

kepada Alloh ًّ  sekaligus beramal untuk mendapatkan ,ػٓضوخ

surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. 

Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع bersabda: "Setiap manusia 

berusaha di waktu pagi, maka dia menjual dirinya, lalu 

memerdekakan dirinya dari adzab Alloh (dengan berbuat 

kebajikan dan ketaatan kepada-Nya), dan sebagian lagi 

menghancurkan dirinya (dengan berbuat kejelekan dan 

bermaksiat kepada Alloh). (HR. Muslim) 

 

 

 



ZAMAN BERADA DI BAWAH KEKUASAN ALLOH 

 

Zaman yang mempunyai nilai yang amat mulia bagi 

manusia, berada di bawah kekuasaan Alloh ًّ عجحبٔٗ و  Alloh .ػٓضوخ

 yang mengatur segala pergantiannya, sebagaimana رؼبىل

dalam firman-Nya: 

َُ٘ى ًَ أٌَّزٌ َو ًَ َخَؼ ِٓ ٔخٍَْفًخ َوإٌَٖهبَس اٌَُِّ َّ ْْ َأَساَد ٌٔ  َأَساَد َأِو ََزَّوََّش َأ

  ُشُىىّسا
Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih 

berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, atau 

orang yang ingin bersyukur. (QS.al-Furqon [25]: 62) 

َّ رٌََٔه َٗ ِثَأ ًَ َُىٌُٔح اٌٍَّ ًِ ٔفٍ إٌَٖهبَس َوَُىٌُٔح إٌَٖهبِس ٔفٍ اٌَُِّ َّ اٌَُِّ َٗ َوَأ  اٌٍَّ

ُّْٔغ   َثٔصرْي َع
Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Alloh 

(Maha Kuasa) memasukkan malam ke dalam siang, dan 

memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwasanya 

Alloh  Maha mendengar lag! Maha melihat. (QS. al-Hajj 

[22]: 61) 

Dan segala kejadian yang ada di muka bumi ini juga 

diatur di bawah kekuasaan Alloh. Alloh ًّ  :berfirman ػٓضوخ



َّ ُُ ِئ ُٗ َسٖثُى َّبَوأد َخٍََك أٌَّزٌ اٌٍَّ ٍَ ٔعٖزٔخ ٔفٍ َواألِسَض اٌٖغ ُٖ َأَٖب  اِعَزَىي ُث

َِِش ََُذثُِّش اٌَْؼِشِػ َػًٍَ ِٓ َِب األ ِٓ ِئال َشٔفٍُغ ِٔ ٗٔ َثِؼٔذ ِٔ ُُ ِئْرِٔ ُٗ رٌَُٔى ُِ اٌٍَّ  َسٗثُى

َْ َأَفال َفبِػُجُذوُٖ   َرَزوَُّشو
Sesungguhnya Robb kamu adalah Alloh, Yang 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 

kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur 

segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi 

syafa'at kecuali sesudah ada izin dari-Nya. (Dzat) yang 

demikian itulah Alloh, Robb kamu. Maka sembahlah Dia. 

Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran. 

(QS.Yunus [10]: 3) 

ًْ ِٓ ُل َِ ُِ َٓ ََِشُصُلُى َّبِء ِٔ َِ َواألِسِض اٌٖغ ِٓ َأ ٍُِّٔه َِ َِّغ ََ  َواألِثَصبَس اٌٖغ

ِٓ َِ ٍٖ َُِخِشُج َو َٓ اٌَْح َُِّّٔذ ِٔ ََُِّّذ َوَُِخِشُج اٌْ َٓ اٌْ ِٔ ٍِّ ِٓ اٌَْح َِ  ََُذثُِّش َو

َِِش َْ األ ُٗ َفَغَُُمىٌُى ًْ اٌٍَّ َْ َأَفال َفُم   َرٖزُمى
Katakanlah: "Siapakah yang memberikan rezeki kepada-

mu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa 

(menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan 

siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati 

dan me-ngeluarkan yang mati dari yang hidup dan 

siapakah yang mengatur segala urusan?"Maka mereka 



akan menjawab: "Alloh" Maka katakanlah:' 'Mengapa 

kamu tidak bertakwa kepada-Nya?"(QS.Yunus [10]:31) 

Zaman adalah ciptaan Alloh ًّ  yang tidak dapat berbuat ػٓضوخ

sesuatu, namun zaman adalah tempat dan waktu bagi 

perbuatan-perbuatan Alloh. Karena hal inilah, kita tidak 

boleh mencela zaman dengan menisbatkan kesialan ataupun 

kejelekan tertentu kepadanya, karena hal itu sama saja 

dengan menyakiti Alloh ًّ  Perhatikanlah sabda Rosululloh .ػٓضوخ

(yang artinya):  

ُٗ َلبَي َّ َػٖض اٌٍَّ ُٓ َُِإٔرًَِٕ َوَخ ََ اِث ِِ٘ش َخَُِجَخ ََب ََُمىُي آَد  اٌٖذ

"Alloh berfirman: Anak keturunan Adam menyakiti-Ku, 

dia mengucapkan: "Aduhai celakanya zaman ini." (HR. 

Muslim) 

Dan dalam riwayat imam Ahmad سمحٗ اهلل dengan lafadz 

(yang artinya): "Anak keturunan Adam menyakiti-Ku, dia 

mencela zaman, sedangkan Aku adalah penguasa zaman. Di 

tangan-Ku segala urusan. (Dan) Aku yang membolak-

balikkan siang dan malam." 

Dan sungguh betapa celakanya orang-orang yang 

mencela Alloh ًّ  .ػٓضوخ



َّ َٓ ِئ َْ أٌَّزَ َٗ َُِإُرو ُٗ اٌٍَّ ُُ َوَسُعىٌَ ُٗ ٌََؼَُٕه ُِ َوَأَػٖذ َوأِخَشٔح اٌٗذَُِٔب ٔفٍ اٌٍَّ  ٌَُه

  ُِِهُّٕب َػَزاّثب
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Alloh dan 

Rasul-Nya. Alloh akan melaknatnya di dunia dan di 

akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang 

menghinakan. (QS.al-Ahzab [33]:57) 

Inilah i'tiqod (keyakinan) mengenai zaman yang wajib 

diyakini oleh setiap umat manusia. Zaman tidaklah 

melakukan sesuatu, tetapi dia menjadi tempat dan waktu 

dari perbuatan Alloh ًّ  karena inilah maka dia tidak boleh ,ػٓضوخ

dicela. Hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan kaum 

jahiliyah, atau orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran 

mereka. 

 

  



KEYAKINAN KAUM JAHILIYAH TENTANG ZAMAN 

 

Berkata al-Allamah al-Aini سمحٗ اهلل dalam Umdatul Qori: 

"Berkata al-Khothobi سمحٗ اهلل: 'Orang-orang jahiliyah 

menisbatkan berbagai macam musibah kepada zaman, baik 

yang berupa malam atau siang. Mereka terdiri dari dua 

kelompok. Satu kelompok tidak beriman terhadap Alloh ًّ  ػٓضوخ

dan tidak mengetahui kecuali bahwasanya zaman (malam 

dan siang) adalah tempat berbagai peristiwa, serta tempat 

terjadinya qodho' dan qodar. Mereka menisbatkan hal-hal 

yang dibenci kepada zaman. (Mereka menganggap) zaman 

yang melakukan-nya, dan tidak ada pengatur selain zaman. 

Kelompok inilah yang dinamai dengan kelompok "Dahriyah" 

yang telah diterangkan Alloh ًّ  :dalam firman-Nya ػٓضوخ

ٍَ َِب َوَلبٌُىا ُّىُد اٌٗذَُِٔب َحَُبُرَٕب ِئال ٘ٔ َِب َؤَِحَُب َٔ ُِ٘ش ِئال َُِهٍُٔىَٕب َو َِب اٌٖذ  َو

ُِ ِٓ ِثزٌََٔه ٌَُه ِٔ ٍُ ْْ ٔػٍْ ُِ ِئ َْ ِئال ُ٘   ََُظٕٗى
Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah 

kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan 

tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa 

(zaman)." Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai 

pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah 

menduga-dugasaja. (QS.al-Jatsiyah [45]:24) 



Sedangkan kelompok yang lain, mereka mengetahui 

adanya Alloh ًّ  sebagai pencipta, dan menyucikan Alloh ػٓضوخ

ًّ  dari penisbatan sesuatu yang dibenci kepada-Nya, yang ػٓضوخ

kemudian membuat mereka menisbatkan setiap kejelekan 

kepada zaman. Dua bentuk keyakinan ini termasuk telah 

mencela zaman. Seorang di antara mereka mengatakan: 

"Aduhai betapa celakanya zaman ini!" atau "Aduhai betapa 

jeleknya zaman ini!." Maka Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع bersabda 

dalam rangka membatalkan i'tiqod ini, Alloh berfirman (yang 

artinya):"Janganlah seorang di antara kalian mencela zaman, 

sebab Aku adalah penguasa zaman." Maknanya -wallohu 

a'lam- Janganlah kalian mencela zaman, dengan keyakinan 

bahwa dia yang melakukan semua ini kepada kalian, namun 

Alloh-lah pelakunya. Jika kalian mencela zaman, maka 

sungguh celaan itu kembali dan terarah kepada Alloh ًّ  ".ػٓضوخ

(Lihat Aunul Ma'bud: 11/357) 

Dan dalam an-Nihayah dikatakan: "Adat orang Arab 

adalah mereka mencela zaman, ketika turun musibah dan 

peristiwa-peristiwa yang mereka benci." (Ta'wil Mukhtalaful 

Hadits: 1/67) 

 

  



BEBERAPA ZAMAN YANG DIANGGAP MEMBAWA 

KESIALAN 

 

Sebagian orang pada zaman sekarang, menyakini adanya 

hari, tanggal, dan bulan-bulan tertentu yang membawa 

kesialan. Barangsiapa yang melakukan haja-an di waktu-

waktu tersebut, akan tertimpa bencana. Berikut ini marilah 

kita simak beberapa contoh keyakinan tersebut: 

1. Hari yang tidak baik (dilarang bepergian): Ahad Pahing, 

Sabtu Pon, Jum'at Wage, Selasa Kliwon, Senen Legi, 

Kamis Wage. 

2. Hari yang sangat jelek (dilarang bepergian): Rabu Legi, 

Ahad Paing, Kamis Pahing, Selasa Wage, Sabtu Kliwon. 

3. Tanggal 29 atau 30 bulan Besar (dilarang mengadakan 

pernikahan dan sebagainya). 

4. Setiap tanggal tiga bulan Suro (dilarang mengadakan 

pernikahan dan sebagainya). 

1. Tanggal yang sangar (segala kepentingan hendaknya 

menghindari bulan, tanggal dan hari taliwangke, agar 

terhindar dari akibat yang timbul) (Lihat tabel 01). 

5. Sebagian mereka juga meyakini adanya perhitungan 

untuk suami-istri (apabila mereka bertemu dalam 

pernikahan, maka akan terkena akibat-akibat tertentu). 

(Lihat tabel 02). 



Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan lain yang 

berkaitan dengan hari, tanggal, bulan dan tahun yang 

dianggap sial. 

Tabel 01: Antara Bulan, Tanggal dan Taliwangke 

Bulan  Tanggal Hari 

Taliwangke 

Akibat yang 

Timbul 

Suro 17, 27, 11, 14 Rabu pahing Halangan lebih 

besar 

Sapar 12, 22, 1, 20 Kamis pon Sering sakit 

Rabi'ul Awal 13, 23, 10, 15 Jum'at wage Sakit perut 

Jumadil Awal 16, 26, 10, 11 Sabtu kliwon Sakit tulang 

Jumadil Akhir 11, 21, 3, 14 Senin kliwon Sakit ingatan 

Rejeb 2, 22, 11, 2 Selasa legi Keracunan 

Ruwah 14, 24, 19, 28 Rabu pahing Keracunan 

Poso 15, 25, 10, 20 Jum'at wage Sakit mata 

Syawal 17, 27, 2, 20 Senin kliwon Kena perkara 

Dzulkaidah 11, 21, 6, 12  Saling bergantian 

sakit 

Besar 13, 23, 1, 20 Selasa legi Kesusahan 
 

Tabel 02 : Antara Hari Kelahiran dan Nasib 

Ahad dengan Ahad Sering sakit 

Ahad dengan Senin Banyak penyakitnya 

Ahad dengan Selasa Miskin 

Ahad dengan Kamis Bertengkar 

Ahad dengan sabtu Miskin 

Selasa dengan Jum'at Bercerai 

Jum'at dengan Sabtu Celaka 



ASAL KEYAKINAN INI 

 

Keyakinan yang kami contohkan tersebut, berasal dari 

keyakinan Jawa Kuno, sebagaimana hal ini dijelaskan pada 

pengantar kitab Primbon Betaljemur Adammakna (edisi 

bahasa lndonesia): "Memenuhi banyaknya permintaan dari 

para peminat buku-buku kejawen, maka kitab Primbon 

Betaljemur Adammakna kami terbitkan juga dalam bahasa 

Indonesia, dengan maksud agar lebih memudahkan bagi 

para pecinta ilmu Jawa dalam mempelajarinya." (Kata 

pengantar kitab Betaljemur Adammakna Seri Adammakna, 

Ir. Wibatsu Harianto. Yogyakarta 25 Maret 1994) 

Maka jelaslah bahwa semua keyakinan itu bukan 

bersumber dari ajaran Islam. Dan apabila kita perh-tikan 

lebih teliti lagi, maka semua keyakinan ini akan kembali 

kepada keyakinan jahiliyah. 

Perhatikanlah perkataan Ummul Mukminin Aisyah  سضٍ اهلل

 :ػٕهب

ٗٔ َسُعىُي َرَضٖوَخٍِٕ ُٗ َصًٍَّ اٌٍَّ ٗٔ اٌٍَّ َُ َػٍَُِ  ٔفٍ ِثٍ َوَثًَٕ َشٖىاٍي ٔفٍ َوَعَّ

ٌٗ َشٖىاٍي ٗٔ َسُعىِي َِٔغبِء َفَأ ُٗ َصًٍَّ اٌٍَّ ٗٔ اٌٍَّ َُ َػٍَُِ َْ َوَعَّ ُٖ َأِحَظً َوب  ٔػَِٕذ

ٍِٕٚٔ 



Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع menikahiku di bulan Syawal, dan 

menggauliku layaknya suami-istri di bulan Syawal. Maka 

perempuan manakah yang lebih berbahagia di sisinya 

dibandingkan aku? (HR. Muslim) 

Berkata imam an-Nawawi سمحٗ اهلل: "Aisyah سضٍ اهلل ػٕهب 

memaksudkan dengan ucapannya ini untuk membantah apa 

yang ada pada kaum jahiliyah, dan apa yang dibayangkan 

oleh orang awam di hari ini, yaitu dibencinya menikah, 

menikahkan, serta menggauli istri - untuk pertama kalinya 

setelah menikah - di bulan Syawal. Ini adalah perkara yang 

batil, tidak ada asalnya dan ini merupa-an peninggalan-

peninggalan jahiliyah. Kaum jahiliyah, mereka menganggap 

sial dengan hal ini, karena Syawal bermakna mengangkat. 

(Syarh Shohih Muslim: 5/ 131) 

Berkata al-Qori سمحٗ اهلل: "Beliau (Aisyah سضٍ اهلل ػٕهب) 

mengucapkan kalimat ini dalam rangka menolak ucapan ahli 

jahiliyah yang mengatakan bahwa menikah di bulan-bulan 

haji tidaklah berbarokah" (Tuhfathul Ahwadziy: 3/ 160) 

Selain berasal dari peninggalan jahiliyah, keyakinan batil 

ini juga merupakan keyakinan yang diwarisi dari orang-orang 

kafir dahulu. Perhatikanlah firman Alloh ًّ  :ػٓضوخ



ُُ َفِاَرا ٖٔ ٌََٕب َلبٌُىا اٌَْحَغَُٕخ َخبَءِرُه ْْ َ٘ٔز ُِ َوِئ ُّىَعً ََطَُُّٖشوا َعَُِّئٌخ ُرٔصِجُه  ِث

ِٓ َِ ُٗ َو َّب َأال ََِؼ ُِ ِئٖٔ ُ٘ ٗٔ ٔػَِٕذ َطبٔئُش ٖٓ اٌٍَّ ُِ ؤٌََى ُ٘ َْ ال َأْوَثَش ُّى   ََِؼٍَ
Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, 

mereka berkata; "Itu adalah karena (usaha) kami". Dan 

jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab 

kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang 

besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka 

itu adalah ketetapan dari Alloh, akan tetapi kebanyakan 

mereka tidak mengetahui. (QS. al-A'rof [7]: 131) 

ُِ َرَطُِٖشَٔب ِئٖٔب َلبٌُىا ِٓ ِثُى ُِ ٌَٔئ ُِ َرَِٕزُهىا ٌَ َُّٕٖى ُِ ٌََِٕشُخ َّٖغُٕٖى  َػَزاْة ِٕٖٔب وٌَََُ

ُْ ُِ َلبٌُىا.  َأٌُٔ ُِ َطبٔئُشُو ِٓ ََِؼُى ُِ َأٔئ ًْ ُرؤِّشُر ُِ َث َْ َأُِٔز َْ َلِى   ُِِغِشُفى
Mereka menjawab:"Sesungguhnya kami bernasib malang 

karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti 

(menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan 

kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami" 

Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah 

karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan 

(kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum 

yang melampaui batas." (QS.Yasin [36]: 18-19) 



Dan keyakinan bathil ini pula yang dikembangkan oleh 

orang-orang munafiq pada masa Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع. 

Perhatikanlah firman Alloh ًّ  :ػٓضوخ

َّب ُُ َرُىىُٔىا َإََِٔ َِّىُد َُِذِسُوُى ُِ وٌََِى اٌْ ْْ َُِشَُٖذٕح ُثُشوٍج ٔفٍ ُوُِٕز  َوِئ

ُِ ٖٔ ََُمىٌُىا َحَغٌَٕخ ُرٔصِجُه ِٓ َ٘ٔز ٗٔ ٔػِٕٔذ ِٔ ْْ اٌٍَّ ُِ َوِئ ٖٔ ََُمىٌُىا َعَُِّئٌخ ُرٔصِجُه  َ٘ٔز

ِٓ ًْ ٔػِٕٔذَن ِٔ ٌّ ُل ِٓ ُو ٗٔ ٔػِٕٔذ ِٔ َّبِي اٌٍَّ َِ َُ٘إالِء َف َْ ال اٌَْمِى َْ َََىبُدو  ََْفَمُهى

  َحٔذًَثب
Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka 

mengatakan: "Ini adalah dari sisi Alloh" dan kalau 

mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan: "Ini 

(datang-nya) dari sisi kamu (Muhammad)" Katakanlah: 

"Semuanya (datang) dari sisi Alloh" Maka Mengapa 

orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak 

memahami pembicaraan sedikitpun?" (QS.an-Nisa [4]: 

78 

 

  



BERHATI-HATILAH DARI MENGIKUTI SUNNAH ORANG 

JAHILIYAH 

 

Apabila kita menganggap sial hari, tanggal, bulan, atau 

tahun tertentu, dan berkeyakinan bahwa waktu-waktu 

tersebut dapat membawa bencana, petaka, kesialan, atau 

menyakini waktu-waktu tersebut tidak berbarokah. Maka 

sesungguhnya keyakinan seperti ini sama saja dengan 

mengikuti hukum dan sunnah orang-orang jahiliyah, kafir, 

dan munafiq terdahulu. Dan telah jelas bahwa dengan 

diutusnya Rosululloh Muhammad bin Abdillah ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع, 

maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun keluar dari 

hukum-hukum Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع untuk kemudian 

berpegang terhadap hukum dan sunnah orang-orang jahiliah. 

Alloh ًّ  :berfirman ػٓضوخ

َُ ٍُٖ٘ٔٔٔخ َأَفُحْى َْ اٌَْدب ِٓ ََِجُغى َِ ُٓ َو َٓ َأِحَغ ِٔ ٔٗ ّّب اٌٍَّ ٍَ ُحْى َْ ٌَٔمِى   َُىٔلُٕى
Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan 

(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) 

Alloh bagi orang-orang yang yakin? (QS.al-Maidah 

[5]:50) 

Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع bersabda (yang artinya): "Orang 

yang paling dibenci oleh Alloh adalah orang yang mencari 

sunnah jahiliyah di dalam Islam, dan menuntut darah 



seseorang dengan tanpa hak untuk menumpahkan 

darahnya." (HR. Bukhori) 

 

KEYAKINAN INI, HANYA SANGKAAN BELAKA 

 

Keyakinan batil tersebut, juga berasal dari persang kaan 

dan terkaan semata. Sangkaan mereka ini disebabkan dari 

dua hal: 

1. Mereka memperhatikan beberapa peristiwa yang terjadi 

di sekitar mereka, kemudian menyimpulkan, dan mereka 

jadikan sebagai kaidah atau patokan. 

2. Mereka berpegang dan bersandar kepada ucapan tukang 

ramal dan juru tebak yang menggunakan ilmu nujum 

(perbintangan). Dan kedua sebab ini tidaklah membawa 

mereka kepada ilmu yakin, karena beberapa keyakinan 

tersebut berkaitan dengan masalah ilmu ghoib mutlak. 

Dan tentu saja semua hal yang berkaitan dengan ilmu 

ghoib mutlak, tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali 

Alloh ًّ  :sebagaimana dalam firman-Nya ,ػٓضوخ

ُُ ٗٔ َػًٍَ َُْظِهُش َفال اٌَْغُِِت َػبٌٔ   َأَحّذا َغُِِج
(Dialah Alloh) yang mengetahui perkara ghoib, maka Dia 

tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang 

ghoib itu. (QS.al-Jin [72]:26) 



Maka dalam masalah ini, mereka hanya bisa menyangka 

dan menerka. Alloh ًّ  :berfirman ػٓضوخ

ٍَ َِب َوَلبٌُىا ُّىُد اٌٗذَُِٔب َحَُبُرَٕب ِئال ٘ٔ َِب َؤَِحَُب َٔ ُِ٘ش ِئال َُِهٍُٔىَٕب َو َِب اٌٖذ  َو

ُِ ِٓ ِثزٌََٔه ٌَُه ِٔ ٍُ ْْ ٔػٍْ ُِ ِئ َْ ِئال ُ٘   ََُظٕٗى
Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah 

kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan 

tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa". 

Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan 

tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga 

saja" (QS.al-Jatsiyah [45]:24) 

ًَ َوِئَرا َّ ٔلُ ٗٔ َوِػَذ ِئ ُِ ٔفَُهب َسََِت ال َواٌٖغبَػُخ َحٙك اٌٍَّ ٍُْز  َِب َِٔذِسٌ َِب ُل

ْْ اٌٖغبَػُخ ٓٗ ِئ َِب َظٕ٘ب ِئال َُٔظ ُٓ َو ُِّغَزُِٔمِٕنَي َِٔح   ِث
Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja 

dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya). (QS. al-Jatsiyah 

[45]: 32) 

ْْ ٍَ ِئ َّبٌء ِئال ٘ٔ َ٘ب َأِع ُّى ُُِّٖز ُِ َع ُِ َأُِٔز ُٗ َأَِٔضَي َِب َوآَثبُؤُو ِٓ ِثَهب اٌٍَّ ِٔ 

ْٕ ْْ ُعٍَْطب َْ ِئ ٖٓ ِئال ََٖزِجُؼى َِب اٌظَّ ُِ وٌَََمِذ األُِٔفُظ َرِهَىي َو ُ٘ ِٓ َخبَء ِٔ ُُ  َسثِِّه

  اٌُْهَذي



Mereka tidak lain hanyalah. mengikuti persangkaan 

mereka, dan (mengikuti) apa yang diinginkan oleh hawa 

nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk 

kepada mereka dari Robb mereka. (QS. an-Najm [53]: 

23) 

 Sedangkan persangkaan mereka dalam hal ini, tidaklah 

mencukupi dari kebenaran, bahkan persangkaan seperti ini 

termasuk ucapan yang paling dusta. Alloh ًّ  :berfirman ػٓضوخ

ّٖب ُِ َفٍَ ُ٘ ُِ ِئَرا َأَِٔدب ُ٘ َْ َّب إٌٖبُط َأََٗهب ََب اٌَْحكِّ ِثَغُِِش األِسِض ٔفٍ ََِجُغى  ِئٖٔ

ُِ ُِ َػًٍَ َثِغُُُى ُٖ اٌٗذَُِٔب اٌَْحَُبٔح ََِزبَع َأُِٔفِغُى ُِ ئٌََُِِٕب ُث ُِ َِِشِخُؼُى َّب َفَُٕٕجُِّئُى  ِث

ُِ َْ ُوُِٕز ٍَُّى   َرِؼ
Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali 

persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak 

sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. 

Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang mereka 

kerjakan. (QS. Yunus[10]:36) 

Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع bersabda yang artinya:  

ُِ ٖٓ ِئَٖبُو َّ َواٌظَّ ٖٓ َفِا  اٌَْحٔذَٔث َأْوَزُة اٌظَّ

"Jauhilah sangka-sangka, sebab ia merupakan paling 

dustanya ucapan." (Muttafaqun 'alaihi) 



Dan apabila keyakinan-keyakinan tersebut didasarkan 

kepada ilmu perbintangan, maka sesungguhnya hal itu 

termasuk dari ilmu sihir. Dan di dalam hal ini Rosululloh  صًٍ اهلل

 bersabda: "Barangsiapa yang mempelajari ilmu nujum ػٍُٗ وعٍُ

berarti ia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir, 

bertambah sihirnya selaras dengan ilmu nujum yang 

dipelajarinya" (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu 

Majah) 

Rosululloh ٍُصًٍ اهلل ػٍُٗ وع secara tegas menyatakan bahwa 

orang yang mempelajari ilmu nujum termasuk orang yang 

mempelajari cabang ilmu sihir, dan Alloh ًّ  :berfirman ػٓضوخ

َُِّٕٔه ٔفٍ َِب َوَأٌِْك ٍَْمِف ََ َّب َصَُٕؼىا َِب َر  َُْفٍُٔح َوال َعبٔحٍش َوُُِذ َصَُٕؼىا ِئٖٔ

  َأَرً َحُُِث اٌٖغبٔحُش
Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja 

dia datang. (QS.Thoha [20]: 69) 

 

  



KONSEKUENSI DARI MENCELA ZAMAN 

 

Mereka yang menisbatkan kesialan atau kejelekan 

kepada zaman tertentu, maka sungguh mereka telah 

mencela zaman. Dan barangsiapa mencela zaman, maka 

sungguh ia telah mencela Alloh ًّ  Dan perlu diketahui .ػٓضوخ

bahwa mencela zaman terdapat tiga konsekuensi besar, 

yaitu: 

1. Mencela zaman berarti mencela sesuatu yang tidak 

seharusnya dicela, karena zaman adalah makhluk Alloh 

ًّ ًّ yang melaksanakan perintah Alloh ,ػٓضوخ  dan tunduk ,ػٓضوخ

di bawah pengaturan-Nya. Oleh karena itu, orang yang 

mencelanya lebih pantas untuk dicela. 

2. Celaan kepada zaman mengandung unsur kesyirikan, 

karena yang mencela beranggapan bahwa zaman dapat 

memberikan madhorot (bencana). Maka dia telah berbuat 

zholim karena menyandarkan kemadhorotan kepada 

masa, padahal masa tidak layak mendapatkannya, 

memberikan kepadanya sesuatu yang tidak pantas 

diterimanya, dan mengharamkan sesuatu baginya yang 

pengharaman itu tidak layak untuknya. Menurut para 

pencela, zaman merupakan sesuatu yang paling zholim. 

Banyak sekali orang jahil yang melaknat dan mencelanya. 

3. Celaan terhadap zaman berarti mencela Dzat yang 

mengaturnya. Andaikata kebenaran mengikuti hawa 



nafsu mereka, niscaya akan rusaklah langit dan bumi. 

Jika apa yang terjadi sesuai dengan hawa nafsu / 

keinginan mereka, maka mereka akan memuji zaman 

tersebut. Dan sebaliknya, apabila terjadi sesuatu yang 

tidak mereka inginkan, mereka mencelanya. Semua ini 

adalah keyakinan dan perbuatan bathil, karena 

sesungguhnya hanya Robb (Pencipta, Pemilik, dan 

Pengatur) zaman yang mampu memberikan sesuatu atau 

menahannya, mampu menurunkan atau mengangkat, 

dan mampu memuliakan sesuatu dan merendahkannya, 

sebagaimana dalam firman-Nya: 

ًِ ُٖ ُل ٍُّْٔه َِبٌَٔه اٌَُّه ٍَُّْه ُرِإٔرٍ اٌْ ِٓ اٌْ ٍَُّْه َوَرِِٕضُع َرَشبُء َِ ِٓ اٌْ ّٖ ِٔ 

ِٓ َوُرٔؼٗض َرَشبُء ِٓ َوُرٔزيُّ َرَشبُء َِ ًِّ َػًٍَ ِئَٖٔه اٌَْخُُِش ِثَُٔذَن َرَشبُء َِ ٍٍِء ُو  َش

  َلٔذَْش
Katakanlah: "Ya Alloh yang mempunyai kerajaan, Engkau 

berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, 

dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau 

kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau 

kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau 

kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

(QS.Ali Imron [3]: 26) 



Masa/zaman sedikitpun tidak kuasa melakukan semua 

ini. Dengan demikian, celaaan mereka terhadap zaman, 

sama saja dengan mencela Alloh ًّ  Karena Alloh-lah Dzat .ػٓضوخ

yang menciptakan, menguasai, dan mengatur zaman. 

Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa orang yang 

mencela zaman telah terjerumus ke dalam salah satu dari 

dua hal, yaitu kesyirikan atau mencela Alloh ًّ  Atau .ػٓضوخ

bahkan memungkinkan mereka terjerumus ke dalam 

keduanya. Wal 'iyadzu billah 

 

HUKUM MENCELA ZAMAN 

 

Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan hukum 

mencela zaman adalah sebagai berikut:  

Pertama, Orang yang hanya sekedar menyebutkan keadaan 

suatu masa. perbuatan ini kembali kepada niatnya. Dan hal 

ini diperbolehkan apabila sekedar memberikan informasi. 

Contohnya adalah seseorang yang mengatakan: "Kami capek 

karena panasnya hari ini, atau kami capek karena dinginnya 

hari ini."dan perkataan semisalnya. Sebagaimana yang 

diucapkan oleh Nabi Luth َػٍُٗ اٌغال: 



ّٖب ُِ ٔعٍَء ٌُىًطب ُسُعٍَُٕب َخبَءِد وٌََ ُِ َوَضبَق ِثِه َْ ََ٘زا َوَلبَي َرِسّػب ِثِه  ََِى

  َػٔصُْت
Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) 

itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit 

dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: 

"Ini adalah hari yang amat sulit." (QS. Hud [11]: 77) 

Kedua, Mencela zaman dengan keyakinan bahwa zaman 

adalah pelaku suatu peristiwa. Contohnya, seseorang 

mencela zaman dengan disertai keyakinan bahwa zamanlah 

yang dapat membalikkan perkara, dari baik menjadi jelek 

atau sebaliknya. Keyakinan seperti ini merupakan syirik 

besar karena berarti menyakini adanya pencipta selain Alloh 

ًّ  dan karena menyandarkan terjadinya peristiwa kepada ,ػٓضوخ

selain Alloh. Barangsiapa yang menyakini ada pencipta selain 

Alloh ًّ  maka ia kafir. Seperti orang yang menyakini ػٓضوخ

adanya orang yang berhak disembah selain Alloh ًّ  maka ػٓضوخ

ia kafir. 

Ketiga, Orang yang meyakini bahwa Alloh ًّ  adalah yang ػٓضوخ

mengatur setiap kejadian, tetapi dia tetap mencela zaman 

karena menganggap bahwa zaman adalah tempat dari 

sesuatu yang dibencinya. Hal ini tetap haram, walaupun 



tidak sampai kepada derajat syirik.1 Dan perbuatan ini 

termasuk kebodohan akal dan kesesatan dalam agama, 

karena hakekat celaannya akan kembali kepada Alloh ًّ  ,ػٓضوخ

sebab Alloh-lah yang membolak-balikkan zaman. Di 

dalamnya terjadi segala sesuatu yang baik maupun yang 

buruk sesuai dengan kehendak Alloh ًّ  Zaman tidaklah .ػٓضوخ

melakukan sesuatu pun. Celaan ini tidaklah mencapai derajat 

kufur, karena bukan merupakan celaan langsung kepada 

Alloh ًّ  al-Qoulul Mufid: 2/240, Syaikh Muhammad bin) .ػٓضوخ

Sholih al-Utsaimin سمحٗ اهلل) 

 

HUKUM MENDATANGI PERAMAL NASIB 

 

Karena adanya keyakinan hari, tanggal, bulan, dan tahun 

yang jelek atau sial, maka sebagian orang ada yang pergi ke 

tukang ramal, yang mereka istilahkan dengan orang pintar, 

orang tua, atau orang kesdik kang ngerti sakdurunge 

winarah (yang mengetahui sesuatu sebelum terjadinya 

sesuatu). 

Mereka kemudian menghitung-hitung hari baik yang 

sesuai untuk acara pernikahan, pindahan rumah, dan lain-

                                                           
1  Maksudnya adalah syirik besar, jika tidak maka ia merupakan syirik 

lafadz yang dikategorikan sebagai syirik kecil. (Lihat: I'anatul 

Mustafid jilid: 2 hlm. 178 karya Syaikh Fauzan bin Sholih al-Fauzan) 



lain. Bahkan sebagian mereka merasa tidak tenang dan tidak 

puas dalam menentukan hari hajatan, kecuali setelah 

meminta pertimbangan tukang ramal, atau orang yang ahli 

dalam menghitung hari baik dan buruk. Maka tidak ada 

keraguan lagi, bahwa orang yang mendatangi tukang ramal 

yang ahli menghitung hari ini, sama dengan hukum orang 

yang mendatangi dukun, peramal, dan tukang sihir. (Lihat 

kembali AL FURQON edisi 4 tahun keenam) 

 Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat 

menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dapat membentengi diri 

kita dari keyakinan-keyakinan batil yang ber-tentangan 

dengan tuntunan Alloh ًّ  Segala .صًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ dan Rosul-Nya ػٓضوخ

puji dengan penuh kecintaan dan pengagungan hanya bagi 

Alloh ًّ صًٍ  semata, sholawat serta salam untuk Rosululloh ػٓضوخ

 keluarga, sahabat, dan orang yang mengikuti ,اهلل ػٍُٗ وعٍُ

mereka dalam kebaikan hingga datangnya hari pembalasan. 

Wallohu a'lam wa billahit taufiq.[] 

 


