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ahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab memiliki dua 

hari raya yang biasa diperingati pada masa jahiliyah, yaitu 

hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam 

bahasa Persia artinya hari baru, maksudnya perayaan tahun baru. 

Adapun Mahrajan adalah gabungan dari kata „Mahr‟ yang artinya 

matahari dan „Jan‟ yang artinya kehidupan atau ruh. Dan hari 

Mahrajan adalah hari perayaan pada pertengahan musim gugur, 

dimana udara tidak panas dan tidak dingin. Atau juga merupakan 

istilah bagi pesta yang diadakan untuk hari bahagia. 

 

Kemudian setelah datangnya Islam, maka dua hari raya 

tersebut digantikan dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu „Idul 

Fitri dan „Idul Adh-ha. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas y  ia 

berkata;  

 “Rasulullah a tiba di Madinah dan mereka (penduduk Madinah) 

mempunyai dua hari untuk bermain-main. Maka beliau bersabda, 

“Dua hari ini hari apa?” Mereka menjawab, “Kami biasa bermain-

main didalamnya pada masa jahiliyah.” Rasulullah a bersabda, 

“Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari 

tersebut dengan dua hari yang lebih baik, (yaitu) „Idul Adh-ha dan 

„Idul Fitri.” (HR. Abu Dawud : 1134 dan Nasa’i : 1556) 

Hal-hal yang disunnahkan ketika Hari Raya, antara lain : 

D 
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MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT HARI 

RAYA DENGAN MENGUCAPKAN,  

“TAQABBALALLAHU MINNA WA MINKUM” 

 

 

Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memberikan 

ucapan selamat Hari Raya kepada muslim yang lain, dengan 

mengucapkan, “Taqabbalallahu minna wa minkum.” 

(Semoga Allah menerima (ibadah) kita). Berkata Al-Hafizh 

Ibnu Hajar t dalam kitabnya Fathul Bari 2/446; 

“Para sahabat Rasulullah a apabila bertemu pada Hari „Ied, 

maka berkata sebagian mereka kepada yang lainnya, 

“Taqabbalallahu minna wa minka.” 

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t; 

”Ucapan pada Hari Raya dimana sebagian orang mengatakan 

kepada yang lain jika bertemu setelah Shalat „Ied, 

“Taqabbalallahu minna wa minkum” dan “Ahalallahu 

„alaika,” dan sejenisnya, ini telah diriwayatkan dari 

sekelompok sahabat bahwa mereka mengerjakannya. Dan 

para imam memberi rukhshah (keringanan) untuk 

melakukannya, seperti Imam Ahmad t dan selainnya” 

4 1 



 

 

  

                     Silakan dibaca ketika          khatib belum berkhutbah 

 

3 

                          Silakan menyebar           luaskan buletin ini 

 

2 

 

1. Mandi 

Disunnahkan untuk melakukan mandi besar ketika akan 

berangkat Shalat „Ied. Sebagaimana „Ali bin Abi Thalib y pernah 

ditanya tentang mandi besar, lalu ia menjawab; 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari „Idul Adh-ha, dan Hari „Idul 

Fitri.” (HR. Asy-Syafi’i : 114) 

Diriwayatkan dari (Imam para tabi‟in) Sa‟id bin Musayyab 

t ia berkata; “Amalan Sunnah pada hari „Idul Fitri ada tiga, yaitu; 

berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum 

berangkat, dan mandi sebelum berangkat.” 

 

2. Mengenakan pakaian terbaik 

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik ketika keluar 

untuk melakukan Shalat ‟Ied, namun bagi kaum wanita tidak boleh 

bersolek dengan perhiasan yang mencolok dan tidak boleh memakai 

wewangian. Dari Ibnu „Abbas p ia berkata; 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari „Ied mengenakan burdah 

merah (bermotif).”  

(HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

t dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1279) 

 

3. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat ‘Ied 

Dari Anas y ia berkata; 

“Tidaklah Rasulullah a tidak keluar di pagi hari „Idul Fitri, 

melainkan beliau makan beberapa buah kurma (terlebih dahulu).” 

(HR. Bukhari Juz 1 : 910) 

Berkata Imam Al-Muhallab t; 

“Hikmah makan sebelum Shalat („Idul Fitri) adalah agar orang tidak 

menyangka masih diharuskan puasa hingga dilaksankan Shalat „Ied, 

seolah-olah beliau ingin menutup jalan menuju kesana.” 

4. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat dengan berjalan 

kaki 

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Umar p, ia berkata;  

“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) „Ied berjalan kaki dan pulang 

juga berjalan kaki.” 

(HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan  

oleh Syaikh Al-Albani t) 

Dan perkataan ‟Ali bin Abi Thalib y; 
 “Termasuk Sunnah (Rasulullah a) adalah keluar menuju (Shalat) 

„Ied dengan berjalan kaki.” 

(HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan  

oleh Syaikh Al-Albani t) 

 

5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan pulang) 

Dari Jabir y ia berkata; 

“Ketika Hari „Ied Rasulullah a mengambil jalan yang berbeda.” 

(HR. Bukhari Juz 1 : 943) 

6. Bertakbir 

Bertakbir merupakan bentuk pengagungan kepada Allah q. 

Membaca takbir secara jahr disunnahkan ketika Hari Raya bagi 

seluruh umat Islam, baik ketika; dirumah, dipasar, dijalan, dimasjid, 

dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya 

dengan suara keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan 

mahram. Allah q berfirman; 

“Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada 

kalian, agar kalian bersyukur.” (QS. Al-Baqarah : 185) 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
 

***** 


