
Hukum Valentine’s Day 

 

Bukti yang jelas terang dari Al-Quran dan Sunnah – dan ini adalah yang disepakati oleh 

consensus (Ijma’) dari ummah generasi awal muslim- menunjukan bahwa hanya ada dua macam 

led.hari Raya (yang diakui) dalam Islam: ‘Led Al-Fitr (setelah Puasa Ramadhan) dan ‘Led Al-

Adha. 

Maka seluruh Led perayaan yang lainnya –apakah itu adalah buatan seseorang, kelompok, 

peristiwa atau even lain- yang diperkenalkan sebagai hari Raya/led. Tidaklah diperkenankan bagi 

muslimin untuk mengambil bagian didalamnya, termasuk mengadakan acara yang menunjukan 

sukarianya pada even tersebut, atau membantu didalamnya (Apapun bentuknya) sebab hal ini 

telah melampaui batas-batas syari’ah Allah Ta’ala, “itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri” (Surat At-Tharaq:1) 

Jika kita menambah-nambah Led yang telah ditetapkan, sementara faktanya bahwa jari raya ini 

merupakan hari raya orang kafir, maka yang demikian termasuk berdosa. Disebabkan perayaan 

led tersebut meniru-niru (tasyabbuh) dengan perilaku orang-orang kafir dan merupakan jenis 

Muwaalaat (Loyalitas) kepada mereka. dan Allah Ta’ala telah melarang untuk meniru-niru 

perilaku orang kafir tersebut dan termasuk memiliki kecintaan, kesetiaan kepada mereka, yang 

termaktub dalam Al-Quran. Ini juga ketetapan dari Nabi bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa 

meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut”. 

Led Al-Hubb (Perayaan Valentine’s Day) datangnya dari kalangan apa yang telah disebutkan, 

termasuk salah satu hari besar/hari libur dari kaum peganis Kristen. Karenanya, diharamkan 

untuk siapapun dari kalangan muslimin, yang dia mengaku beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir, untuk mengambil bagian didalamnya, termasuk memberi ucapan selamat (kepada 

seseorang pada saat itu). Sebaliknya, adalah wajib untuknya menjauhi dari perayaan tersebut- 

sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya dan menjaga jarak dirinya dari kemarahan 

Allah dan hukuman-Nya. Lebih-lebih lagi, hal itu terlarang untuk seorang muslim untuk 

membantu atau menolong dalam perayaan ini, atau perayaan apapu juga termasuk terlarang, baik 

berupa makanan ataupun minuman, jual atau beli, produksi, ucapkan terima kasih, surat-



menyurati, pengumuman, dan lain-lain. Semua hal ini dikaitkan sebagai bentuk tolong menolong 

dalam dosa serta pelangaran, juga sebagai bentuk pengingkaran atas Allah dan Rasulullah. Allah, 

Dzat yang Maha Agung dan Maha Tinggi, berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya 

(QS. Al-Maa’idah:2) 

Demikian juga, termasuk kewajiban bagi tiap-tiap muslim untuk memegang teguh atas Alquran 

dan Sunnah dalam seluruh kondisi –terutama saat terjadi rayuan dan godaan kejelekan-. Maka 

semoga dia memahami dan sadar dari akibat turutnya dia dalam barisan sesat tersebut yang Allah 

murka padanya (Yahudi) dan atas mereka yang tersesat (Kristen), serta orang-orang yang 

mengikuti hawa nafsu diantara mereka,  yang tidak punya rasa takut maupun harapan dan 

pahala- dari Allah Ta’ala, dan atas siapa-siapa yang memberi perhatian sama sekali atas Islam.  

Maka hal ini sangat penting bagi muslim untuk bersegera kembali ke jalan Allah, yang Maha 

Tinggi, mengharap dan memohon Hidayah-Nya (Bimbingan) dan Tsabbat (Keteguhan) atas 

jalan-Nya. Dan sungguh, tidak ada pemberi petunjuk kecuali Allah, dan tak seorangpun yang 

dapat menganugerahkan keteguhan kecuali dari-Nya. Dan kepada Allah-lah segala kesuksesan 

dan semoga Allah Ta’ala memberi sholawat dan salam atas Nabi kita beserta keluarganya dan 

rekannya. (Fatwa Lembaga Tetap Pengajian Ilmiah dan riset Saudi Arabia Fatwa Nomor 

21203.) 

 (Sumber: Buletin Istiqomah edisi 60) 

 

Dapatkan artikal dan ebook gratis di website 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 


