Bulan Shafar yang penuh kebaikan

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada penyakit menular (yang berlaku
tanpa izin Allah), tidak ada buruk sangka pada sesuatu kejadian, tidak ada kemalangan pada burung
hantu, tidak ada bala (bencana) pada bulan Safar (seperti yang dipercayai). (HR. Bukhari Muslim)
Sebelum kita membahas ma'na hadis di atas secara mendetail dan komprehensif, terlebih dahulu
kita harus mengetahui Asbaabul wuruud atau sebab-sebab adanya hadis tersebut. Adapun penyebabnya
adalah ketika masa jahiliyah orang Arab beranggapan bahwa bulan Shafar merupakan bulan yang tidak
baik. Bulan yang banyak bencana dan musibah, sehingga orang Arab pada masa itu menunda segala
aktivitas pada bulan Shafar karena takut tertimpa bencana. Begitu juga dalam amalan tradisi, banyak
hitungan-hitungan yang digunakan untuk menentukan hari baik dan hari tidak baik, hari keberuntungan
dan hari kesialan. Lalu bagaimana menurut syariah Islam?
Dalam hadits di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW meluruskan dan
menjelaskan tentang hal-hal yang merupakan penyimpangan akidah itu. Rasulullah bersabda. “Tidak ada
penyakit menular (yang berlaku tanpa izin Allah), tidak ada buruk sangka pada sesuatu kejadian, tidak
ada kemalangan pada burung hantu, tidak ada bala (bencana) pada bulan Safar (seperti yang
dipercayai). Kemudian seorang A’raby (penduduk pedesaan arab), bertanya kepada Rasulullah. “Wahai
Rasulullah, lalu bagaimana dengan onta yang semula sehat kemudian berkumpul dengan onta yang
kudisan kulitnya, sehingga onta tersebut menjadi kudisan pula?” Kemudian Rasulullah menjawab dengan
sebuah pertanyaan. “Lalu siapa yang menularkan (kudis) pada onta yang pertama?”
Ungkapan hadits laa ‘adwaa’ atau tidak ada penularan penyakit itu, bermaksud meluruskan
keyakinan golongan jahiliyah. Pada saat itu mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat menular
dengan sendirinya, tanpa bersandar pada ketentuan dari takdir ilahiyah. Oleh sebab itu, untuk meluruskan
keyakinan mereka, Rasulullah menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan pula. Jika penyakit kudis
onta yang sehat berasal dari onta yang sudah kudisan, onta yang kudisan dari yang lain, kemudian siapa
yang menularkan penyakit kudis pada onta yang pertama kali terkena penyakit kudis?
Sakit atau sehat, musibah atau selamat, semua kembali kepada kehendak Allah SWT. Penularan
hanyalah sebuah sarana berjalannya takdir Allah. Namun walaupun kesemuanya kembali kepada
Allah SWT, Manusia tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha agar terhindar dari segala
musibah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya :“Janganlah onta yang sakit
didatangkan pada onta yang sehat”.ataupun Hadis yang lain disebutkan juga : “Larilah dari orang yang
sakit lepra, seperti kamu lari dari singa.”
Adapun maksud hadits laa thiyaarota atau tidak diperbolehkan meramalkan adanya hal-hal buruk
adalah bahwa sandaran tawakkal manusia itu hanya kepada Allah, bukan terhadap makhluk atau ramalan.
Karena hanyalah Allah yang menentukan baik dan buruk, selamat atau sial, kaya atau miskin. Pada masa
peradaban Jahiliyyah, mereka menggantungkan nasib baik dan nasib buruk pada kepakan sayap seekor
burung. Jika mereka akan bepergian atau aktivitas yang lain, mereka melapaskan seekor burung. Apabila
burung terbang ke arah kanan atau belok ke arah kanan, maka pertanda nasib baik dan mereka akan
meneruskan perjalanannya. Begitu sebaliknya, jika burung yang dilepaskan terbang ke arah kiri atau
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belok kiri, maka pertanda nasib buruk dan mereka akan mengurungkan perjalanannya, karena mereka
meyakini bahwa hal itu pertanda buruk.
Dalam hadits riwayat Imam Thabrani, Rasulullah SAW bersabda. “Tidak akan mendapat derajat
tinggi orang pergi ke dukun, orang bersumpah untuk kepentingan pribadi, atau orang yang kembali atau
tidak jadi bepergian karena ramalan.” Maksud hadits walaa hammata adalah tidak baik dalam
berprasangka buruk akan datangnya bencana atau musibah. Ketika itu orang Arab mempercayai, “Jika
di malam hari ada burung hantu terbang di atas rumahnya, maka itu menandakan akan ada yang
meninggal dunia.”
Mereka juga mempercayai, jika ada pembunuhan yang belum terbalaskan, kemudian malam
harinya ada burung hantu yang terbang di atas rumahnya, itu menandakan ruh dari orang yang dibunuh
belum bisa tenang, masih melayang-layang menuntut pembalasan. Pemahaman dan kepercayaan
semacam ini amat sangat keliru, sehingga Rasulullah meluruskan dengan hadits diatas.
Walaa Shafara atau tidak ada keburukan dalam bulan Shafar. Hadits tersebut untuk mematahkan
keyakinan yang keliru di kalangan jahiliyah. Mereka menganggap bahwa bulan Shafar merupakan bulan
yang kurang baik, yang banyak musibah dan bencana, sehingga mereka menilai dan berprasangka buruk
terhadap bulan Shafar. Menurut Islam, semua bulan dan hari itu baik, masing-masing mempunyai sejarah,
keistimewaan dan peristiwa sendiri-sendiri. Jika bulan tertentu mempunyai sisi nilai keutamaan yang
lebih, bukan berarti bulan yang lain merupakan bulan yang buruk. Misalnya, dalam bulan Ramadhan ada
peristiwa Nuzul al Qur’an dan Lailat al Qadar, dalam bulan Rajab ada Isra’ dan Mi’raj dan dalam bulan
Rabi’ul Awwal ada peristiwa Maulid atau kelahiran Rasulullah SAW dan lain-lain.
Jikalau ada kejadian tragis atau peristiwa yang memilukan dalam sebuah bulan, itu bukan berarti
bulan tersebut merupakan bulan musibah atau bulan yang penuh kesialan. Namun kita harus pandaipandai mencari hikmah di balik peristiwa itu, dan amaliah apa yang harus dilakukan sehingga terhindar
dan selamat dari berbagai musibah.
Wallahu 'Alamu Bisshowaabb..
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