Khutbah Jumaat 13 Februari 2015: “Haram Menyambut Hari Kekasih”
Jabatan Agama Islam Selangor

“HARAM MENYAMBUT HARI KEKASIH”









ِالسعَا َدة
َّ َوََأرِشَدَنَا َطرِيِق


 


.ِبِهِدَاَيةِ اِل ُقرِآن
  

 َسيِِّ ِدنَا 
. أَجِمَعِني وَأَصِحَابِهِ آلِهمُحَمَّدٍ َو
        تَعَالَى
   

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Marilah kita bersama-sama melazimi takwa kepada Allah SWT dengan
menerima syariat Islam sebagai cara hidup di samping tekun mengerjakan
segala perintah-Nya dan menghindari segala tegahan-Nya. Mudah-mudahan
kita akan dirahmati dalam kehidupan di dunia yang fana’ ini dan berbahagia
di akhirat yang kekal abadi.
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Menerima dan mengamalkan Islam sebagai Ad-Diin, iaitu sebagai cara
hidup adalah perlu dilaksanakan oIeh seluruh umat Islam, demi membuktikan
ketulusan dan keyakinan kita kepada ajaran suci yang dibawa oIeh
Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w.
Khutbah hari ini akan memperkatakan

Selari dengan tuntutan ini,

perihal: "Haram Menyambut Hari

Kekasih".
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan juga Jawatankuasa
Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa amalan merayakan
Valentine 's Day adalah kerana roh perayaan tersebut mempunyai unsurunsur ajaran Kristian dan amalannya juga bercampur dengan perbuatan
maksiat yang bercanggah dan dilarang oIeh Islam.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Hari Kekasih juga dikenali sebagai: “Valentine 's Day” yang disambut
pada 14 Februari setiap tahun adalah sambutan yang dinanti-nantikan
kebanyakan remaja bagi menyatakan rasa kasih sayang antara satu sama
lain. Ia disambut dengan pelbagai cara dan acara bermula dengan kiriman
kad dan bunga hingga majlis tari-menari. Malah ada yang menyambutnya
dengan pertemuan dan berakhir dengan perzinaan demi membuktikan cinta
dan kasih sayang mereka.

Jelas dan nyata sekali bahawa sambutan ini

bukan dari ajaran Islam yang suci, malah melanggar syariat dan
bertentangan dengan tatasusila fitrah murni manusia.
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Islam adalah Agama Fitrah yang praktikal, bukan menyekat kebebasan
tanpa sebab dan bukan membiarkan umatnya bebas tanpa pedoman. Islam
adalah agama yang mengatur kehidupan dengan lebih sempurna untuk
umatnya. Umat Islam hendaklah berpegang dengan kemurnian dan
kebersihan dalam Islam. Apa sahaja sambutan yang bertentangan dengan
agama dan terlibat dengan sebarang upacara yang berkaitan dengan agama
selain Islam adalah dilarang sama sekali.
Firman Allah SWT di dalam surah ar-Rum ayat 30:
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ٗ
َ
َ
َ
َ
َ
د
َ
َۡت ۡف َطر
َ
ۡ ِ ّللِ ۡٱل
ۡ ِيو ۡحيِيفا ۚ ۡف ِطرت ۡٱ
ِ فأك ِمۡ ۡوجهم ۡل ِل
َ َ َ َ ََ َ َ
َ
َ َٰ َ َ
َ
د
د
ِ اس ۡعليۡها ۚ َۡل ۡتب ِديل
ّۡۡللِۚ ۡذل ِم ۡٱلِيوۡ ۡٱلليِم
ۡ ِۡلل ِق ۡٱ
ۡ ٱنل
َ
ََ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َٰ
ۡ٣٠ۡاسَۡلۡيعلهون
ۡ ِ كوۡأكَثۡٱنل
ِ ول
“(Setelah jelas kesesatan syirik itu)maka hadapkanlah dirimu (engkau
dan pengikut-pengikut-mu wahai Muhammad) kearah agama yang jauh dari
kesesatan; (turutlh terus) agama Allah itu – iaitu agama yang Allah
menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk
menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu;
itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Sumber Catholic Encyclopedia menjelaskan bahawa Valentine adalah
nama seorang paderi Kristian yang giat menyebarkan agama itu di Rome
sehingga dia ditangkap dan diseksa dalam penjara. Selama dipenjara, ia
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tetap mengajar dan menyebarkan agama itu di kalangan banduan dan
membantu tawanan melepaskan diri dari penjara. Dikatakan juga bahawa
ketika dalam penjara, dia jatuh cinta dengan gadis, anak salah seorang
Pegawai Penjara. Di akhir hayatnya sebelum dibunuh, dia sempat menulis
sepucuk surat cinta kepada gadis itu yang bertandatangan “Daripada
Valentinemu”. Maka semenjak itu orang Kristian mengambil sempena hari 14
Februari untuk meraikan hari kasih sayang demi memperingati hari kematian
paderi mereka, Valentine ini.

Kaum Muslimin yang berbahagia,

Jelaslah bahawa Sambutan Hari Kekasih ini merujuk kepada kisah
tersebut dan sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah
dan kerasulan Muhammad s.a.w., wajarkah kita merayakan hari kekasih ini?,
patutkah kita mengambil peristiwa ini untuk disambut dan diraikan?.
Alangkah jahilnya kita sehingga tidak dapat lagi membezakan antara ajaran
agama kita dengan agama lain. Benarlah kenyataan hadith daripada Abu
Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Demi Allah yang nyawaku di dalam genggaman-Nya, pasti kamu akan
turut jejak langkah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal,
sehasta demi sehasta, sedepa

demi sedepa, sehingga kamu akan turuti

mereka walaupun mereka masuk ke dalam lubang dhab (biawak pasir).
Lantaran itu, sahabat bertanya: "Adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?"
Baginda menjawab: “Siapa lagi kalau bukan mereka?”.
Hadirin sidang jemaah sekalian,
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Apa yang lebih menyedihkan akibat dari merayakan sambutan hari-hari
seperti ini remaja Islam semakin liar dan semakin ramai yang terjebak
dengan gejala sosial serta keruntuhan moral

hinggakan Jabatan

Pendaftaran Negara pernah merekodkan lebih 257,000 Sijil Kelahiran telah
didaftarkan tanpa dicatatkan nama bapa. Rekod ini menggambarkan betapa
ramai anak-anak yang tidak sah taraf atau lahir secara luar nikah untuk
tempoh 9 tahun tersebut.
Justeru, setiap orang Islam khasnya golongan remaja seharusnya
meninggalkan budaya "Hari Kekasih" yang hanya membawa kerosakan
akhlak masyarakat Islam. Ingatlah sesungguhnya Yahudi dan Nasrani akan
terus berusaha sedaya-upaya untuk memperdaya umat
mengikut telunjuk dan kehendak mereka.

Islam supaya

Pelbagai cara dan jalan yang

mereka lakukan untuk merosakkan akidah dan keperibadian umat Islam.
Malangnya, masih ada umat Islam yang tidak menyedari hakikat ini.
Maka ,ramai dari kalangan umat Islam yang terikut-ikut dengan adat dan
budaya serta cara hidup mereka. Kononnya, menurut peredaran zaman,
sekalipun yang diikuti itu bertentangan dengan ajaran Islam dan budi pekerti
mulia. Harus diingat, meniru budaya asing, terutama dalam meraikan hari
tertentu tanpa mengetahui latarbelakang perayaan itu, yang jelasnya
bercanggah dengan akidah dan syariat Islam yang menjerumuskan umat
Islam kepada kesesatan dan kehancuran.
OIeh itu, sebagai umat Islam kita hendaklah sentiasa mengikut
landasan Islam yang sebenar. Bukankah lebih baik kita mengamalkan adat
dan budaya kita yang sopan dan tidak bertentangan dengan prinsip dan
ajaran Islam.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT,
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Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita renung
beberapa perkara penting sebagai rumusan dan peringatan bagi kita semua,
antaranya:
Pertama

:

Hari kekasih adalah sambutan penganut Kristian yang
mengenang hari kematian seorang paderi mereka. Umat
Islam adalah dilarang sama sekali menyambut

hari

tersebut, termasuklah memberi sokongan, mempromosikan,
mengajarkan dan menyebarkan apa-apa sambutan yang
berkaitan dengannya.
Kedua

:

Umat Islam digalakkan berkasih sayang sesama manusia
sepanjang masa tanpa membataskannya pada hari-hari
tertentu sahaja.

Ketiga

:

Umat Islam adalah dilarang sama sekali menyambut dan
menyertai apa jua upacara ibadah agama-agama bukan
Islam kerana boleh membawa kepada kegelinciran akidah.

َ
َ َٓ
َ
َ َ
َ َٰ َ
َ
ُّ
َ
َٰٓ
َۡۡۡلۡأعبدۡناۡتعبدون١ۡون
ۡ كلۡۡيأيهاۡٱلكفِر
َ َٓ َ
َ ََٓ
ََ۠ ٓ ََ
ََٰ
ۡ ۡ ۡوَل ۡأىا٣ۡ  ۡ ۡوَل ۡأىتم ۡعبِدون ۡنا ۡأعبد٢
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َ َٓ َ
َ ََٓ
ُّ َ َ َ ٞ َ
ََٰ
َۡلۡأىتمۡعبِدونۡناۡأعبد
ۡ ۡو٤َۡعبِدۡناۡعبدتم
َ
َ
َ
ۡ٦ِۡيو
ِ ۡۡلكمۡدِييكمۡو ِِلۡد٥
“Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir! Aku tidak

akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu
menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara
kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku.
(al-Kafirun- 1-6).
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اْلعَظِيِ ِم
ِوَال ِّذِ ْكر

ِِ بِاْل ُقر
ِ
اآل
ِوَإِيَّاكُمِ بِمَا فِِيه
 ِ
ِ
ِالْحَكِيِم
ُالسَّمِيِعُ اْلعَلِيِم
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KHUTBAH KEDUA



   

ٍمُحَمَّد
 ٍحسَان
ِ




.

ِ آلِهعَلَى


Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT,
Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajar umatnya
supaya bersikap sederhana dalam segala amalan dan tindakan. Pada masa
yang sama umat Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk perbuatan
ekstremis yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan,
keselamatan

ummah

dan

Negara.

Tindakan

ekstremis

juga

boleh

memberikan tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan agama
islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah dituntut agar menampilkan
kemuliaan akhlak, sikap dan keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar
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umum mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam yang
diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam.

       
.     
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سالغُور





غُور تغكوسَال





Ya Allah, Engkaulah
kehadrat-Mu yang

telah

Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur
mengurniakan

kami

rahmat

dan

nikmat,

sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara
umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera
dan berkebajikan.
Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami,
terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki
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Khutbah Jumaat 13 Februari 2015: “Haram Menyambut Hari Kekasih”
Jabatan Agama Islam Selangor

kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami
dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau
redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu yang berat
supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan
berkat.
Ya Allah, kami pohon kehadratmu, mantapkanlah pegangan kami
menurut ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan peliharalah kami daripada
amalan dan akidah yang menyeleweng dan sesat seperti fahaman syiah
yang melampau dan Qadyani serta lain-lain fahaman.
Ya Allah, bukakanlah hati

kami untuk mendirikan solat fardhu lima

waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Berkatilah hidup orangorang yang melaksanakan zakat dan menyayangi fakir miskin serta mereka
yang menginfakkan harta untuk Tabung Amanah Pembangunan Islam
Selangor dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat.
Demikian juga ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang
mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala
yang berkekalan hingga ke hari akhirat.



      

      
.      
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JAIS/Nurul



**

04.02.2015
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