
Rebo We kasan

Se�ap memasuki bulan Shafar, sebagian 

umat Muslim terutama di Indonesia sering 

menanyakan tentang hukum Rebo Wekasan 

menurut Islam. Rebo Wekasan atau Rebo 

Pungkasan dalam hal ini merujuk hari Rabu 

terakhir pada bulan Shafar dalam kalender 

Hijriyah. Dalam catatan sejarah, masyarakat 

Arab kuno meyakini bahwa bulan Shafar 

adalah bulan sial. Anggapan sial (Tasa'um) ini 

telah populer pada masa itu dan sisa-sisanya 

masih ada di kalangan muslimin hingga saat 

ini. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana 

dengan firman Allah Ta'ala, yang ar�nya: 

''Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka 

alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-

ancaman-Ku, Sesungguhnya Kami telah 

menghembuskan kepada mereka angin yang 

sangat kencang pada _hari nahas yang terus 

menerus._ yang menggelimpangkan manusia 

seakan-akan mereka pokok kurma yang 

tumbang.” (QS. al-Qamar,) Imam al-Baghawi 

dalam tafsir Ma'alim al-Tanzil menceritakan, 

bahwa kejadian itu (fi yawmi nahsin 

mustammir) tepat pada hari Rabu terakhir 

bulan Shafar. Orang Jawa pada umumnya 

menyebut Rabu itu dengan is�lah Rabu 

Wekasan. Sehingga penafsiran ini hanya 

menunjukkan bahwa kejadian itu 

bertepatan dengan Rabu pada Shafar dan 

�dak menunjukkan bahwa hari itu adalah 

kesialan yang terus menerus. Is�lah hari 

nahas yang terus menerus atau yawmi 

nahsin mustammir juga terdapat dalam 

hadis Nabi dalam Faidh al-Qadir,  Rasulullah 

bersabda:  “Akhiru Arbi'ai fi al-syahri 

yawmu nahsin mustammir (Rabu terakhir 

se�ap bulan adalah hari sial terus).” Secara 

substansi, hadits tersebut bertentangan 

dengan hadits sahih riwayat dari Imam al-

Bukhari sebagaimana berikut ini: Abu 

Hurairah berkata, bersabda Rasulullah: 

“Tidak ada wabah (yang menyebar dengan 

sendirinya tanpa kehendak Allah), �dak 

pula ramalan sial, �dak pula burung hantu 

dan juga �dak ada kesialan pada bulan 
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Shafar. Menghindarlah dari penyakit kusta 

sebagaimana engkau menghindari singa.” 

(HR. Imam al-Bukhari dan Muslim). Apabila 

kedua hadits tersebut dikompromikan pun 

maknanya adalah bahwa kesialan yang terus 

menerus itu hanya berlaku bagi yang 

mempercayai. Bukankah hari-hari itu pada 

dasarnya netral, mengandung kemungkinan 

baik dan jelek sesuai dengan ikh�ar perilaku 

manusia dan ditakdirkan Allah. Selain itu, 

ada pula pendapat dalam Kanzun Najah 

Was-Surur fi Fadhail Al-Azminah wash-

Shuhur. Disitu dijelaskan: banyak para Wali 

Allah yang mempunyai pengetahuan 

spiritual yang �nggi mengatakan bahwa 

pada se�ap tahun, Allah  menurunkan 

320.000 macam bala bencana ke bumi dan 

semua itu pertama kali terjadi pada hari 

Rabu terakhir di bulan Shafar. Oleh sebab itu 

hari tersebut menjadi hari yang terberat di 

sepanjang tahun. Terdapat amalan yang bisa 

dilakukan, yaitu shalat sunnah 4 rakaat, pada 

se�ap rakaat setelah al-Fa�hah dibaca surat 

al-Kautsar 17 kali, al-Ikhlash 5 kali, al-Falaq 

dan surat an-Nash masing-masing sekali. 

Kemudian setelah salam membaca doa. 

Barang siapa melakukan amalan tersebut, 

maka Allah  dengan kemurahan-Nya akan 

menjaga orang yang bersangkutan dari 

semua bala bencana yang turun di hari itu 

sampai sempurna setahun. Mengenai 

tentang amalan-amalan tersebut, para 

ulama yang menolak adanya bulan sial dan 

hari nahas Rebo Wekasan berpendapat 

(diku�p dengan penyesuaian): Pertama, 

�dak ada nash hadits khusus untuk akhir 

Rabu bulan Shafar, yang ada hanya nash 

hadits dla'if yang menjelaskan bahwa 

se�ap hari Rabu terakhir dari se�ap 

bulan adalah hari nahas atau sial yang 

terus menerus, dan hadits dla'if ini �dak 

bisa dibuat pijakan kepercayaan.

Kedua, �dak ada anjuran ibadah khusus 

dari syara'. Ada anjuran dari sebagian 

ulama tasawwuf namun landasannya 

belum bisa dikategorikan hujjah secara 

syar'i. Ke�ga, �dak boleh, kecuali hanya 

sebatas shalat hajat lidaf'il bala' al-

makhuf (untuk menolak balak yang 

dikhawa�rkan) atau nafilah mutlaqoh 

(shalat sunah mutlak) sebagaimana 

diperbolehkan oleh Syara', karena 

hikmahnya adalah agar kita bisa semakin 

mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 

Adapun tentang hadits kesialan terus 

menerus pada Rabu terakhir �ap bulan 

berikut ini: “Nahas yang dimaksud adalah 

bagi mereka yang meyakininya, bagi yang 

mempercayainya, tetapi bagi orang-

orang yang beriman meyakini bahwa 

se�ap waktu, hari, bulan, tahun ada 

manfaat dan ada mafsadah, ada guna 

dan ada madharatnya. Hari bisa 

bermanfaat bagi seseorang, tetapi juga 

bisa juga nahas bagi orang lain, ar�nya 

hadits ini jangan dianggap sebagai suatu 

pedoman, bahwa se�ap Rabu akhir bulan 

adalah hari nahas yang harus kita 

hindari. Karena ternyata pada hari itu, 

ada yang beruntung, ada juga yang 

buntung. Tinggal kita berikh�ar meyakini, 

bahwa semua itu adalah anugerah Allah.” 

Wallahu 'A'lam.

M. Hasin



Kata adat berasal dari bahasa Arab “ 'audu 

“ mu'awwadah”  ( berulang-ulang ). 

Sedangkan terminologinya memiliki arti 

sesuatu yang menetap dalam hati yang 

dilakukan secara berulang-ulang serta 

diterima oleh akal sehat. Jadi, bisa 

disimpulkan, bahwa setiap sesuatu yang di 

lakukan secara berulang-ulang  yang 

diterima akal sehat, bisa disebut adat atau 

sebuah kebiasaan.

Di tinjau dari peletak hukumnya adat 

terbagi menjadi dua: Pertama adat syar'i,  

merupakan sebuah adat yang mana peletak 

atau penentu hukumnya adalah syar'i . 

Sehingga suatu hukum dalam adat ini, 

dapat diketahui dalam al_Qur'an dan 

Hadits. Sedangkan cara penentuan 

hukumnya adakalanya dengan perintah 

yang nantinya akan memberi hukum wajib, 

sunah, makruh, haram atau mubah padat 

adat tersebut. Kedua adat jariyah baina 

Indonesia terkenal dengan kekayaan adat 

istiadatnya. Sehingga setiap deerah 

memiliki adat istiadat yang berbeda beda, 

hal ini disebabkan bedanya karakter deerah 

di mereka tinggal. Fanatisme masyarakat 

yang tinggi terhadap adat memunculkan 

hukum adat yang sakral bagi mereka, 

sehingga tak jarang hukum adat 

didahulukan dari pada hukum yang lain. 

Lantas bagaimana pandangan islam terkait 

dengan ini? 

kholik  yaitu merupakan adat dalam 

peletakan atau penentuan hukumnya tidak 

ada dalil  syar'i.  sehingga penentuan hukum 

baik dan tidaknya adat dikembalikan 

terhadap masyarakat itu sendiri. Contoh, 

sebuah kebiasaan memakai kopyah, 

kebiasaan ini bisa saja dianggap baik atau 

buruk dibeberapa deerah. Karena mengenai 

penutup kepala ini tidak ada dalam hukum 

syara', maka dikembalikan terhadap adat itu 

sendiri dan hukumnya berbeda antara satu 

deerah dengan yang lain. Terkait dengan 

adat jariyah tadi, ada sebuah kaidah dalam 

fiqih yang berbunyi  “Al-'adatu 

Muhakkamah”  yaitu sebuah kaidah yang 

menjadi alternatif para pakar fiqih dalam 

mencetuskan sebuah hukum pada masalah-

masalah yang tidak di singgung dalam al-

Qur'an maupun Hadits. Dalam hal ini ahli 

fiqh menjadikan adat sebagai landasan 

dalam mencetuskan hukum. Dan tentunya 

tidak sembarang adat bisa berperan seperti 

itu, ada beberapa kreteria yang harus 

dipenuhi yaitu: 1. Adat yang di gunakan 

harus masih berlaku, dengan artian adat 

yang akan di buat landasan sebuah hukum 

harus di akui keberadaannya oleh 

masyarakat, dengan cara mereka masih 

memperlakukan adat tersebut dalam 

kehidupan. Atau adanya adat lebih mashur 

dari pada adat yang lain yang bertentangan, 

seperti didaerah tersebut memiliki dua adat 

FIQIH MENYIKAPI ADAT?
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2. Adanya adat yang digunakan harus 

bersamaan atau lebih di awal dari tasharruf ( 

pemberlakuan hukum dari adat ). Sehingga, 

tidak bisa dianggap apabila adat itu baru 

muncul setelah tasharruf , karena terkesan 

dibuat-buat. Misalnya, kita bertransaksi tanpa 

menyebutkan jenis mata uangnya dengan 

artian memutlakkannya, kemudian oleh 

masyarakat dilarikan pada dollar dengan 

dalam  alat tukar, yang pertama misalnya yang 

dikehandaki dalam alat tukar adalah berupa 

rupiah sedangkan yang kedua adalah dollar. 

Jika adat yang pertama lebih masyhur atau 

terkenal, maka yang di anggap yang lebih 

pertama.

alasan adat yang berlaku adalah dollar. 

Padahal, sebelum dan saat kejadian adat yang 

berlaku adalah rupiah, namun setelah 

kejadian muncullah berupa dollar tersebut, 

sehingga yang seperti ini tidak bisa di anggap.

3. Adat yang di buat landasan hukum harus 

tidak bertentangan dengan nash syar'i. 

Karena sudah jelas bahwa syariat lebih kuat 

dari pada adat. Sehingga apabila keduannya 

bertentangan maka syariatlah yang 

dimenangkan. Dari sini kita bisa mengetahui 

bahwa hukum adat ada dalam islam dan 

pastinya memiliki konsekuensi yang berbeda 

dengan hukum adat non islam.

M. Jazuli

Jika bertanya siapa orang yang paling dekat 

dengan kita, baik secara fisik selain orang yang 

dekat karena anggota kekeluargaan? Tentu 

jawabannya adalah tetangga. Mungkin kita 

mempunyai kerabat , atau bahkan mempunyai  

teman dekat yang sangat kita sayangi, namun 

mereka tidak mungkin selalu  berada di dekat 

kita.

Kedekatan kepada tetangga dapat terjalin 

dengan menjaga  adat istiadat yang berada di 

lingkungannya. Selama hal itu tidak 

melanggar rambu-rambu agama. 

Adat merupakan suatu perekat yang dapat 

terwujud karena kesepakatan yang dilakukan 

oleh suatu penduduk itu sendiri. Maka untuk 

menjaga kerukunan antara bertetangga , 

salah satu cara yang baik adalah menjaga 

tradisi yang ada.

Yahya Farhani  

ADAT  VS KERUKUNAN


