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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BID’AH

A. PENGERTIAN BID‘AH

1. Pengertian Secara Etimologi

Menurut Ahmad al-Farâhidi, kata bid ‘ah berasal dari akar kata bada‘a

( بَدَعَ  ) yang aplikasi bahasanya dapat terbagi dalam dua bentuk. Pertama; al-bad‘u

( ْدعُ  َب ل (ا dan kedua ; al-bid‘u ( بِ  ل ْدعُ ا ).

Kata al-bad‘u ( ْدعُ  َب ل mengandung(ا pengertian;

183والذكر وال معرفةإحداث شيء لم يكن له من  قبل خلق

“Membuat sesuatu yang belum ada penciptaan sebelumnya, belum disebut
dan belum diketahui.”

Makna seperti ini terdapat dalam firman Allah swt. swt swt.



184

“Allah swt. swt pencipta langit dan bumi.”

Kata ”al-Badî‘ ” adalah salah satu asma Allah SWT. karena Dialah yang

menciptakan segala sesuatu. Dialah Pencipta pertama sebelum segala sesuatu ada.

Dialah Allah SWT. Pencipta yang mengada adakan sesuatu tanpa contoh terdahulu.185

Lafadz “Badî ‘” pada ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT. sebagai pencipta

langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.

183 Al-Farâhidi, Al-‘Ain, Jz. 1, Op. Cit., hlm . 121
184 QS. Al-Baqarah : 117
185 Ibnu al-Atsîr Al-Jaziri, Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsâr (Arab Sa’udi : Dâr

Ibn Jauziyyah, 1421 H), hlm . 67
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Kata al-bid‘u mengandung pengertian;

186الشئ الذى يكون اوال ىف كل امر

"Sesuatu yang menjadi pertama dalam setiap perkara.”

Makna ini seperti ditunjukkan dalam firman Allah SWT.


187

Artinya :
“Katakanlah,’Aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul”

Lafadz “Bid‘an minarrasûl”  pada ayat di atas, mengandung pengertian “yang

pertama dari rasul-rasul”. Artinya, tidak ada rasul sebelumnya. Jadi, maksud ayat di

atas adalah Muhammad bukanlah rasul yang  pertama  yang pernah  diturunkan Allah

SWT. tetapi pernah ada rasul-rasul yang diutus-Nya sebelumnya.

Sedangkan Menurut al-Râghib al-Ishfahâni kata al-bid‘ah itu berasal (البدعة)

dari kata al-ibdâ’ ( اعُ  َد ْب ِال ;yaitu (ا

بال احتذاء وال اقتداءصنعةنشاء إ
Artinya :

“Merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu
sebelumnya”

Berdasarkan pengertian ini, kata al-ibdâ‘ jika digunakan pada hak Allah

SWT. maka maknanya adalah penciptaan terhadap sesuatu tanpa alat, tanpa bahan,

tanpa masa dan tanpa tempat.188 Menurut al-Zuhri, kata al-ibdâ‘ lebih  banyak

186 Al-Farâhidi, al-‘Ain, Loc. Cit. 121.
187 QS. Al-Ahqâf : 09
188 Al-Râghib al-Ishfahâni, Mufradat al-Alfâzh  al-Qur’ân, Jz.  I, Cet. IV (Bairut : al-Dâr

asy-Syamiyah,  2009), hlm . 110-111



102

.

digunakan dari pada kata al-bad‘u, sekalipun penggunaan kata al-bad‘u tidak salah,

namun sedikit digunakan dalam percakapan.189

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kata bid‘ah,

secara bahasa memiliki dua kata asal, pertama; al-bad‘u yang diambil dari fi‘il

madhi bada‘a, seperti yang di sampaikan oleh al-Farâhidi dan kedua; al-ibdâ‘

yang diambil dari fi‘il madhi  abda‘a seperti yang disampaikan oleh al-Raghib al-

Ishfahâni . Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kata/’ibarat yang

memiliki makna tumbuhnya sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya, yang diada-adakan,

dan merupakan kreasi yang sebelumnya tidak ada. Jika dikatakan fulânun bada‘a fi hadzal amri

berarti orang yang pertama kali melakukannya dan belum ada orang lain yang melakukannya.

Adapun kata abda‘a wa ibtada‘a wa tabadda‘a berarti mengada-adakan bid‘ah, seperti yang

difirmankan Allah swt. swtSWT.




190

Artinya :
“Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya
kepada mereka.”

Dengan demikian bid‘ah secara bahasa adalah suatu kreasi baru yang

dibuat-buat tanpa ada contoh terdahulu atau sesuatu yang diadakan dengan bentuk

yang belum pernah ada tuntunan sebelumnya.191

Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa makna bid‘ah dalam

bahasa  terkadang baik dan terkadang buruk menurut pandangan syari’at. Secara

189 Al-Azhuri, Tahdzîb al-Lughâh, Juz 2, (Mesir: Al-Dâr al-Mishriyah, 1964), hal. 241
190 QS. Al Hadiid : 27
191 Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, Jld. VIII ( Bairut : Dâr al-Shâdir, tt), hlm   6.
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bahasa, bid‘ah mencakup hukum syari‘at yang lima : wajib (wujub), dianjurkan

(mustahab), boleh (mubah), dibenci (makruh), dan haram.192

2. Pengertian Secara Terminologi

Pengertian terminologis bid’ah secara umum sebagaimana   diungkapkan para ulama

berikut;

Abdurrahman al-Khalîl al-Farahidi dalam kitab al-‘Ain mendefinisikan bid’ah sebagai

berikut ;

193استحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه واله من أهواء وأعمال و جيمع على البدعما

Artinya :
“Sesuatu yang baru yang dikerjakan setelah masa Rasulullah SAW yang bersumber
dari hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan keseharian, dan dikumpulkan dalam
perkara yang diada-adakan”

Membaca definisi yang diungkapkan oleh Abdurrahman al-Khalîl dalam

kitab al-‘Ain dapat difahami bahwa perbuatan itu bisa digolongkan kepada bid’ah

bila mempunyai kreteria berikut :

 Perbuatan /perkara baru itumuncul setelah masa Rasulullah saw.

 Bersumber pada hawa nasfu

Muhammad al-Qâl’aji, dalam kitab Mu’jam Lughâh al-Fuqahâ’ mendefinisikan

bid’ah sebagai berikut;

ما مل يرد عن اهللا سبحانه وال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه بقكل حمدث جديدة على غري مثال سا

194وسلم وال عن أحد من فقهاء الصحابة

192 Abdul Ilah bin Husain al-‘Arfaj, Mafhûm al-Bid’ah (Yordan : Dâr al-Fath, 2012), hlm .
67.

193 Al-Farahidi, al-‘Ain, Op. Cit. Jld. I, hlm . 122



104

.

Artinya :
“Setiap Perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya, yang tidak datang dari
Allah swt. swt., Rasulullah saw. dan juga tidak dari seorang pun para ahli fiqih
Sahabat.”

Definisi yang disampaikan al-Qâl’iji mengandung pengertian bahwa yang termasuk bid’ah itu

adalah ;

 Perbuatan itu baru yang tidak ada contoh sebelumnya

 Tidak ada keterangan (nash) dari Allah SWT. juga dari Rasulullah SAW.

 Juga tidak ada contoh dari ahli fiqih pada masa sahabat

Al-Jurjâni (w. 816 H) mendefinisikan sebagai berikut;

مقال امام و هي االمر احملدث الذى للسنة مسيت البدعة الن قائلها ابتدعها من غري الفعل املخالف

195الصحابة والتابعون ومل يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي مل يكن عليه

Artinya :
" Perbuatan yang bertolak belakang dengan sunnah dinamakan bid’ah disebabkan
pembuatnya berkata bahwa ia menciptakan perbuatan yang  bukan berlandaskan
pada ketetapan imam mazhab. Dan bid’ah merupakan perkara baru yang belum ada
pada masa Sahabat, Tabi’in dan tidak ada dalil syar’i yang memperkuat”.

Definisi al-Jurjâni menginformasikan kreteria bid’ah sebagai sebagai berikut;

 Perbuatan itu bertolak belakang dengan sunnah

 Perbuatan itu tidak ada dasar dari para imam mazhab

 Tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tabi’in dan tidak ada dalil syar’i

Definisi bid’ah menurut al-Tharthûsyi (w. 525 H), sebagai berikut;

194 Muhamamad al-Qâl’iji, Mu’jam Lughâh al-Fuqahâ’, cet. I, ( Bairut : Dâr al-Nafâ’iz,
1996), hlm . 85

195 Al-Jurjâni, Mu’jam al-Ta’rifat, Jz. I (Kairo : Dâr al-Fadhîlah, tt.), hlm . 40



105

.

ومل جيد له سندا بل اصل من سنة النىب م عادة من سلوك الفرد اليومي أكل امر حمدث عقيدة كان 

196صلى اهللا عليه و سلم

Artinya :
“ Setiap perkara yang baru  baik berkaitan dengan aqidah maupun adat yang muncul
dari perbuatan harian individu yang tidak ada sandarannya bahkan tidak ada
sandaran dari sunnah Nabi saw”.

Al-Tharthûsyi dalam definisinya, selain urusan aqidah, juga  memasukkan adat (tradisi)

yang berlaku yang tidak ada sandaran dari syariah sebagai bid’ah.

Abû Syâmah al-Syâfi‘i (w. 665 H) menyatakan bahwa bid’ah itu adalah;

مل يكن ىف عصر النىب صلى اهللا عليه و سلم  مما فعله  او  اقر عليه او علم مع  قواعدشرعيته  ما 

197االذن فيه و عدم النكري عليه

Artinya :
“Sesuatu yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw baik berkaitan dengan
perbuatan Nabi  atau ketetapannya atau diketahui dengan kaidah-kaidah syari’ah
yang diakui dan tidak ada yang menigingkarinya.”

Definisi bid’ah Abu Syâmahmenggambarkan kreteria bid’ah sebagai berikut;

 Hal baru itu muncul setelah masa Nabi

 Tidak ada contoh atau sandaran dari nabi, baik berupa perbuatan maupun ketetapan

 Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syari’ah yang maklum

 Tidak ada yang mengingkarinya

Al-Syâthibi (w. 790 H) mengemukakan dua definisi bid’ah sebagai berikut;

196 Al-Tharthûsyi, Al-Hawadits wa al-Bida’, Cet. I ( Dâr al-Gharbi al-Islâmi, 1990), hlm .
30

197 Abu Syâmah, Al-Bâ’its ‘ala Inkâr al-Bidâ’ wa al-Hawâdîts (Mekah : Nahdhah al-
Hadîtsah, 1981), hlm . 18
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ْيِن ُخمْتَـَرَعٍة ُتَضاِهي الشَّْرِعيََّة  َها املَُباَلَغُة ِيف ِعَباَرٌة َعْن طَرِيـَْقٍة ِيف الدِّ يـُْقَصُد بِالسُُّلْوِك َعَليـْ

198التـََّعُبِد ِهللا ُسْبَحانَهُ 

Artinya :
“Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada
dalil) yang menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika
menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada
Allah swt. swt Ta’ala”.

Definisi di atas adalah untuk definisi bid’ah yang khusus berkaitan dengan

ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat (tradisi). Titik tekan pada definisi

diatas adalah;

 Perbuatan baru itu menyerupai syari’at

 Maksud mengerjakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah

kepada Allah SWT.

Definisi kedua yang disampaikan oleh imam al-Syâthibi adalah sebagai

berikut :

ْيِن ُخمْتَـَرَعٍة ُتَضاِهي الشَّْرِعيََّة يـُْقَصُد بِ  َها َما يـُْقَصُد بِالطَّرِيـَْقِة طَرِيـَْقٌة ِيف الدِّ السُُّلْوِك َعَليـْ

199الشَّْرِعيَّةِ 

Artinya :
“Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) dan
menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika melakukan
(adat tersebut) adalah sebagaimana niat ketika menjalani syari’at (yaitu
untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.)”.

198 Imam al-Syâthibi, al-I‘tishâm, Jld. I. (Arab Saudi : Maktabah al-Tauhîd, tt), hlm . 28
199 Ibid.



107

.

Definisi kedua memasukkan adat (tradisi) dalam makna bid’ah. Bid’ah

mencakup persoalan ibadah dan adat. Makna kata الطَّرِيـَْقةِ  menurut pengertian di

atas adalah sesuatu yang telah ditetapkan untuk dijalani, yang pelakunya

menyandarkan hal tersebut pada agama. Karena cara baru tersebut dalam masalah

keduaniaan tidaklah disebut bid’ah, seperti membuat perindustrian, mendirikan

Negara, meskipun hal itu belum dikenal sebelumnya. Makna ُتَضاِهي الشَّْرِعيَّةَ 

adalah yang menyerupai cara yang ada dalam syari’at yang sebenarnya tidak

termasuk syari’at. Jadi cara-cara tertentu yang tidak menyerupai syari’at  bukanlah

bid’ah melainkan hanya adat. Sedangkan maksud dari kalimat َما يـُْقَصُد بِالسُُّلْوِك َعَليـَْها

يـُْقَصُد بِالطَّرِيـَْقِة الشَّْرِعيَّةِ  adalah bahwa tujuan melaksanakan perbuatan itu adalah sama

dengan tujuan syari’at, kalau tidak sama dengan tujuan syari’at maka tidak

termasuk bid’ah.

Satu definisi, yang menurut hemat penulis cukup komprehensip adalah yang

dikemukakan oleh Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyah berikut :

اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة أَْو إْمجَاَع َسَلِف اْألُمَِّة ِمْن اِالْعِتَقاَداِت َواْلِبْدَعُة : َما َخاَلَفْت 

200َواْلِعَباَداتِ 

Artinya :
“Bid’ah adalah i’tiqad (keyakinan) dan ibadah yang menyelishi al-Kitab
dan al- Sunnah atau ijma’ (kesepakatan) salaf.”

200 Ibnu Taimiyah, Majmû’ al-Fatâwa Syeik Imam Ibn Taimiyah, Jz. VIII (Arab Sa’udi :
Mujami’ Malik Fahad Lithaba’i al-Mushhafi al-Syarîf, 2004), hlm . 346
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Definisi tersebut cukup padat dan menyeluruh  yang dengannya dapat

dengan mudah membedakan mana yang dikategorikan bid’ah dan mana yang

tidak termasuk bid’ah (ta’rîfun jâmi’un mâni’un). Kategori bid’ah menurut

definisi tersebut adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah

yang menyelisihi kitab dan sunnah serta ijma’ salaf.

B. PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MASALAH BID’AH

Variasi definisi bid‘ah yang sangat banyak merupakan efek dari

perbedaan dalam memahami cakupan bid‘ah dan mengeluarkan yang bukan

bid‘ah. Perbedaan ini terjadi disebabkan perbedaan mereka dalam menghukumi

hal-hal baru yang memiliki warna agama yang tidak dijumpai pada masa awal

islam, namun  tidak bertentangan dengan nushush syari’at Islam dan kaidah-

kaidahnya. Apakah hal baru seperti ini termasuk bid’ah sesat atau tidak? Dalam

hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat dalam

masalah bid’ah ini dapat di kelompokkan pada dua kelompok besar.

1. Kelompok Muwassi’ûn

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal baru, walaupun dalam masalah

agama, terkadang terpuji, terkadang tercela. Hal yang menjadi standar  dalam

penilaian adalah ijtihad dan penelitian dalam makna nushush syari’ah dan isyarat-

isyaratnya dalam masalah tersebut. Atau dikembalikan kepada masalah yang sama

yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah dengan memakai qiyas. Kalau sama
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dengan masalah yang diperbolehkan, maka hukumnya diperbolehan. Kalau sama

dengan masalah yang diharamkan, maka hukumnya haram.201

DR. Abdul  Ilah bin Husain al-‘Arfaj memberi nama pada kelompok ini

dengan istilah “ al-Muwassi’ûn” yaitu kelompok yang memaknai bid’ah secara

longgar.202

Menurut kelompok ini, bahwa segala sesuatu yang baru setelah masa Rasulullah

saw disebut bid’ah, baik yang bersifat terpuji maupun tercela. Bid’ah yang sesuai dengan

prinsip syari’ah disebut bid’ah hasanah (baik) sedangkan bid’ah yang bertentangan

dengan syari’ah  adalah bid’ah dhalalah (sesat). Pendukung kelompok ini antara lain;

a. Imam al-Syâfi‘i (w. 204 H)

Harmalah bin Yahya meriwayatkan bahwa ia mendengar Imam al-

Syâfi‘i berkata;

البدعة بدعتان: بدعة حممودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة، فهو حممود، وما خالف 

203السنة، فهو مذموم

Artinya :
“Bid’ah itu ada dua macam yaitu bid’ah mahmudah (yang terpuji) dan
bid’ah madzmumah (yang tercela). Jika suatu amalan bersesuaian dengan
tuntunan Rasul, itu termasuk amalan terpuji. Namun jika menyelisihi
tuntunan, itu termasuk amalan tercela.

Al-Râbi` juga meriwayatkan dari al-Imam al-Syâfi`i bahwa beliau berkata:

201 Ibid. 69.
202 Abdul Ilah ibn Husain al-‘Arfaj, Mafhûm al-Bid’ah wa Atsâruh fidhthirâb al-Fatâwa

al-Mu’âshirah, Cet. 2. (Yordan : Dâr al-Fath, 2012), hlm . 69
203 Abû Nu’aim al-Asfhâni, Hilyah al-Auliyâ’ wa Thabâqât al-Ashfiyâ’, Jz. IX, Op. Cit. hlm .

113.
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و أحدث خيالف كتابا أات من االمور ضربان : احدمها ما قال : احملدثحدثنا الشافعي 

حدث من اخلري ال خالف أما و الثانية : . فهذه البدعة الضاللة.مجاعاإو أثرا أو أسنة 

204هذه حمدثة غري مذمومة لواحد من هذا.  و فيه 

Artinya :
“Perkara baharu yang diada-adakan itu ada dua macam: Pertama,
perkara baru yang bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar
Sahabat atau ijma’ ulama’, maka bid‘ah itu adalah sesat (fa hadzihil-
bid‘atu dalalatun). Kedua, perkara baruyang diadakan dari segala
kebaikan (ma uhditsa min al-khair) yang tidak bertentangan dengan hal
yang disebutkan, yang ini bukan bid‘ah dicela (wahadhihi muhdatsatun
ghairu madzmumah).

Pengertian mâ wâfaqa as-sunnah adalah bahwa amaliyah tersebut secara

substansi  (dalil umum) sesuai  dengan sunnah namun segi teknisnya (dalil

khusus) tidak ada petunjuk khusus dari sunnah. Sehingga sisi teknis ini yang

menjadi ijtihad (innovasi) ulama. Imam al-Syathibi memberi istilah bid’ah

idhafiyah.205 Contohnya adalah perayaan Maulid, secara substansi Nabi

Muhammad SAW. merayakan kelahirannya dengan puasa pada hari Senin.

Kemudian ummat merayakan Maulidun Nabi SAW dengan berbagai acara, ada

pengajian, shalawatan, zikir bersama dan lain sebagainya. Innovasi inilah yang

dimaksud dengan bid’ah hasanah dalam konsep Imam al-Syafi’i. Amaliyah yang

termasuk dalam kategori innovasi ini sangat banyak. Seperti susunan bacaan

tahlil, bersalaman setelah shalat, zikir jahar lâ ilâha illallah setelah shalat dan lain

sebagainya.

204 Al-Baihâqy, Manâqib al-Syâfi‘I, Jz. I (Kairo : Dâr al-Turâts, 1970), hlm . 469.
205 Imam Al-Syathibi, Al-I’tishâm, terjm, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), hlm . 342
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Pengertian kalimat mâ khâlafa al-Sunnah adalah innovasi yang tidak ada

dasar sama sekali dari Sunnah, baik secara umum (substansi) maupun secara

khusus. Seperti shalat dengan menambahkan terjemahan bacaan shalat kedalam

berbagai bahasa.

b. Imam al- Nawâwi (w. 676 H )

Imam Muhaddits al-Hâfizh Abû Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawâwi

juga membagi bid’ah secara umum kepada dua bagian. Ketika membicarakan

masalah bid‘ah, beliau mengatakan:

صلى اهللا –َما ملَْ َيُكْن ِيف َعْهِد َرُسوِل اِهللا اَْلِبْدَعُة ِبَكْسِر اْلَباِء ِيف الشَّرِْع ِهَي ِإْحَداُث 

َقِسَمٌة ِإىل: َحَسَنٍة َوقَِبيَحة–عليه وسلم  206، َوِهَي ُمنـْ

Artinya :
“Bid’ah –dengan mengkasroh huruf ba– menurut syariat adalah segala
sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Bid’ah
terbagi menjadi dua, baik dan buruk”.

c. Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-‘Asqalâni (w. 852 H)

Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalâni, Ahli hadits dan ahli fiqih

bermadzhab al-Syâfi’i. Secara umum beliau membagi bid’ah menjadi dua;

Dalam kitabnya Fath al-Bâri, beliau mengatakan:

َها َما َيُكوُن  َها َما َيُكوُن َحَسًنا َوِمنـْ وَُكّل َما ملَْ َيُكْن ِيف َزَمِنِه ُيَسمَّى ِبْدَعًة ، َلِكنَّ ِمنـْ

207ِخبَِالِف َذِلك

Artinya :

206 Al-Nawâwi, Tahdzîb al-Asmâ’ wa al-Lughât, Jz. III (Bairut : Dâr al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, tt), hlm . 22

207 Ibn Hajar al-‘Ashqalâni, Fath al-Bâri, Jz. II (Riyadh: Al-Mâlik  Fahd al-Wathâniyyah,
2001), Bab”Azân Yaum al-Jumu’ah”, hlm . 458
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“Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW dinamakan bid’ah.
Akan tetapi sebagian bid’ah itu ada yang baik dan sebagian lagi ada yang
sebaliknya (buruk)”

Di tempat lain beliau berkata:

ُن َواْلِبْدَعُة َأْصُلَها َما ُأْحِدَث َعَلى َغْريِ ِمثَاٍل َساِبٍق َوُتْطَلُق ِيف الشَّرِْع ِيفْ ُمَقاِبِل السُّنَِّة فـََتُكوْ 

ِيف الشَّرْعِ َوالتَّْحِقْيُق أَنـََّها ِإْن َكاَنْت ِممَّا تـَْنَدرُِج َحتَْت ُمْسَتْحَسنٍ َمْذُمْوَمًة 

َحَسَنٌة َوِإْن َكاَنْت ِممَّا تـَْنَدرُِج َحتَْت ُمْستَـْقَبٍح ِيف الشَّرِْع َفِهَي ُمْستَـْقَبَحٌة َفِهيَ 

208َوِإالَّ َفِهَي ِمْن ِقْسِم اْلُمَباِح 

Artinya :
“Secara bahasa, bid’ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti
contoh sebelumnya. Dalam syariat, bid’ah diucapkan sebagai lawan
sunnah, sehingga bid’ah itu pasti tercela. Sebenarnya, apabila bid’ah itu
masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap baik menurut syariat, maka
disebut bid’ah hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang
dianggap buruk menurut syariat, maka disebut bid’ah mustaqbahah
(tercela). Dan bila tidak masuk dalam naungan keduanya, maka menjadi
bagian mubah (boleh). .”

d. Hujjatul Islâm Imam al-Ghazâli (w. 505 H)

Hujjatul Islam, al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazâli dalam

masterpiece-nya Ihyâ’ Ulûmiddîn menyatakan:

َوَما يـَُقاُل إنَُّه أُْبدَِع بـَْعَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فـََلْيَس ُكلُّ َما أُْبدَِع َمْنِهّياً، بَِل 

َقْد جيَُِب ِيف ْاملَْنِهيُّ ِبْدَعٌة ُتَضادُّ ُسنًَّة ثَابَِتًة َوتـَْرَفُع أَْمراً ِمَن الشَّرِْع َمَع بـََقاِء ِعلَِّتِه، َبِل ْاِإلْبَداُع 

209بـَْعِض ْاَألْحَواِل ِإَذا تـََغيـََّرِت ْاَألْسَبابُ 

208 Ibid. Jz. IV, Kitâb “Shalat Tarawih”, Bab “Fadl Man Qama Ramadhan” hlm . 298
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Artinya :
“Apa yang dikatakan bahwa itu (kenyang) adalah baru dilakukan setelah
Rasulullah maka tidaklah semua perkara bid’ah itu dilarang. Yang
dilarang adalah yang bertentangan dengan sunnah tsabitah dan
menghilangkan suatu perkara syariat bersama tetapnya illatnya. Bahkan
terkadang membuat hal baru (bidah) itu menjadi wajib ketika situasinya
berubah.”

Pada kesempatan lain, Imam al-Ghazâli berkata ketika mengulas masalah

penambahan titik pada al Quran:

اجلََْماعَاِت ِيف َوَال َميَْنُع ِمْن ذِلَك َكْونُُه ُحمَْدثًا َفَكْم ِمْن ُحمَْدٍث َحَسن َكَما ِقيَل يف ِإقَاَمِة 

َا اْلِبْدَعُة اْملَْذُموَمةُ  َما التـَّرَاِويِح ِإنـََّها ِمْن ُحمَْدثَاِت ُعَمَر رضي اهللا عنه َوأَنـََّها ِبْدَعٌة َحَسَنٌة. ِإمنَّ

210ُيَصاِدُم السُّنََّة الَقِدميََة َأْو َيَكاُد يـُْفِضي إىل تـَْغِيريَِها

Artinya:
“Hakikat bahwa ia adalah perkara baru yang diadakan tidaklah
menghalanginya untuk dilakukan. Banyak sekali perkara baru yang
terpuji, seperti sembahyang Tarawih berjamaah, ia adalah Bid’ah yang
dilakukan oleh Sayyidina Umar ra, tetapi dipandang sebagai Bid’ah yang
baik (Bid’ah Hasanah). Adapun Bid’ah yang dilarang dan tercela, ialah
segala hal baru yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW atau
yang bisa merubah Sunnah itu.

e. Imam Ibnu Atsîr (w. 833 H)

Imam al-Hâfizh Ibnu Atsîr al-Jazari, pakar hadits dan bahasa, juga

membagi bid’ah menjadi dua bagian; bid’ah hasanah (baik) dan bid’ah sayyi’ah

(buruk). Dalam kitabnya, Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar, beliau

mengatakan:

209 Al-Ghazâli, Ihyâ’ Ulûm al-Dîn, Jz. II (Bairut : Dâr al-Fikr, 1991), hlm . 4
210 Ibid. Jz. I, hlm 276
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َما َكاَن ِيفْ ِخَالِف َما أََمَر اُهللا بِِه َوَرُسْولُُه فـَُهَو اْلِبْدَعُة ِبْدَعَتاِن ِبْدَعُة ُهًدى َوِبْدَعُة َضَالٍل فَ 

ِمْن َحْيِز الذَّمِّ َوْاِإلْنَكاِر َوَما َكاَن َواِقًعا َحتَْت ُعُمْوٍم ِممَّا َنَدَب اُهللا إِلَْيِه َوَحضَّ َعَلْيِه اهللاُ 

ِمثَاٌل َمْوُجْوٌد َكنَـْوٍع ِمَن اجلُْْوِد َوالسََّخاِء َوِفْعِل َوَرُسْولُُه فـَُهَو ِيفْ َحْيِز اْلَمْدِح َوَما ملَْ َيُكْن لَُه 

اْلَمْعُرْوِف فـَُهَو ِيف ْاألَفـَْعاِل اْلَمْحُمْوَدِة َوَال َجيُْوُز َأْن َيُكْوَن َذِلَك ِيفْ ِخَالِف َما َوَرَد الشَّرُْع 

211ِبهِ 

Artinya :
“Bid’ah ada dua macam: bid’ah huda (sesuai petunjuk agama) dan bid’ah
dhalal (sesat). Bid’ah yang menyalahi perintah Allah swt. swt dan
Rasulullah, tergolong bid’ah tercela dan ditolak. Sedangkan bid’ah yang
berada di bawah naungan keumuman perintah Allah swt. swt dan sesuatu
yang dianjurkan oleh Allah swt. swt dan Rasul-Nya, maka tergolong
bid’ah terpuji. Sesuatu bid’ah (hal baru) yang belum pernah ada yang
serupa sebelumnya seperti jenis kedermawanan yang baru atau kebajikan
yang baru tentunya itu termasuk hal terpuji dan tidak mungkin
digolongkan kepada sesuatu yang menyalahi syariat.”

f. Imam Abû Syâmah (w. 665 H)

Imam Abû Syâmah, guru Imam al-Nawâwi, penolong sunnah dan

pembasmi bid’ah, dalam kitabnya tentang mengingkari bid’ah mengatakan:

َقِسَمٌة ِإَىل ِبدٍَع ُمْسَتْحَسَنٍة َوِإَىل ِبدٍَع ُمْستَـْقَبَحةٍ ُمثَّ (فصل فَاْلِبدَُع 212ْاَحلَواِدُث ُمنـْ

213ْاَحلَسَنُة ُمتـََّفٌق َعلى َجَواِز ِفْعِلَها َوْاِالْسِتْحَباِب َهلا َوَرَجاِء الثـََّواِب ِلَمْن َحُسَنْت نِيَُّتُه فيَها

Artinya :
“Fasal. Kemudian hal-hal yang baru itu terbagi menjadi bid’ah-bid’ah
yang baik dan bidah-bid’ah yang buruk. Adapun bid’ah yang baik maka
itu disepakati kebolehan melakukannya dan kesunahannya dan

211 Ibnu Atsîr, Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar, Loc. Cit. hlm 67.
212 Abû Syâmah, Al-Bâ‘its ‘ala Inkâri al-Bida‘i wa al-Hawâdits, Op. Cit. hlm . 20
213 Ibid. 21
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mengharapkan imbalan pahala bagi orang yang baik niatnya dalam
melakukannya”.

g. Imam al-Dimyâti (w. 1310 H)

Imam al-Dimyâti, ahli fiqih madzhab Syâfi’i dalam kitab monumentalnya

I`ânat al-Thâlibin menyatakan:

، وَملَْ يـَْلَزمْ  َا، َوِهَي َما َواَفَق َشْيًئا ِممَّا َمرَّ ِ ِمْن ِفْعِلِه َواْحلَاِصُل َأنَّ اْلِبدََع ْاَحلَسَنَة ُمتـََّفٌق َعَلى َنْد

َها َما ُهَو فـَْرُض ِكَفايٍَة ، َكَتْصِنيِف اْلُعُلومِ  214َحمُْذوٌر َشْرِعيٌّ. َوِمنـْ

Artinya :
“Kesimpulannya bahwa bidah-bid’ah hasanah disepakati kesunahannya.
Bid’ah hasanah adalah apa yang sesuai dengan dalil yang telah
disebutkan. Dan perbuatannya tidak mengakibatkan hal yang terlarang
secara syariat. Sebagian dari bid’ah ada yang hukumnya fardhu kifayah
seperti penulisan ilmu-ilmu”.

h. Ibnu ‘Âbidîn al-Hanafi (w. 1252 H)

Ibnu ‘Âbidîn dalam Hasyiyah Ibnu ‘Âbidîn al-Hanafi , menyatakan:

فقد تكون البدعة واجبة كنصب األدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعّلم النحو املفهم 

للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث حنو رباط ومدرسة، وكل إحسان مل يكن يف الصدر 

215األول، ومكروهة كزخرفة املساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ املآكل واملشارب والثياب

Artinya :
“Bid'ah terkadang wajib hukumnya seperti membuat dalil pada kelompok
sesat, belajar ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran dan Hadits. Bid'ah
terkadang hukumnya sunnah seperti mendirikan pesantren dan sekolah,
dan setiap kebaikan yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Bid'ah itu
bisa juga hukumnya makruh seperti mengukir dan menghias masjid.

214 Dimyathi, Haasiyyah I‘anah ath-Thalibin, Jz. I (Bairut : Daar al-fikr,1993 ), hlm . 313
215 Ibnu ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr al-Masyhûr bi Hâsyiyah Ibnu ‘Âbidîn, Jz. 2 (Riyadh :

Dâr ‘Âlam al-Kutub, 2003), hlm . 299
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Bid'ah hukumnya mubah (boleh) seperti berlapang diri dalam memakan
makanan lezat dan minuman enak dan pakaian bagus.”

i. Badruddin al-‘Aini al-Hanafi (w. 855 H)

Badruddin al-‘Aini dalam kitab ‘Umdatul Qâri Syarah Sahih Bukhâri

ketika mengomentari perkataan Umar bin Khattâb "Nikmatul bid'ah hâdzihi" saat

berkumpulnya manusia untuk shalat tarawih di belakang imam di mana

sebelumnya jamaah shalat tarawih dilakukan sendiri-sendiri:

لبدعة يف األصل إحداث أمر مل يكن يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وا

مث البدعة على نوعني، إن كانت مما تندرج حتت مستحسن يف الشرع فهي بدعة 

216حسنة وإن كانت مما يندرج حتت مستقبح يف الشرع فهي بدعة مستقبحة

Artinya :
“Bid'ah pada asalnya adalah membuat perkara yang tidak terdapat di
zaman Rasulullah. Bid'ah ada dua macam: apabila baik menurut syariah
maka disebut bid'ah hasanah (baik). Apabila buruk menurut syriah, maka
disebut bid'ah buruk (mustaqbihah).

j. Muhammad al-Zarqâni al-Mâliki (w.1122 H)

Muhammad al-Zarqâni dalam Syarah Muwaththa’, pada bab Shalat fi

Ramadhan ketika menjelaskan perkata Umar "sebaik-baik bid'ah adalah ini"

فسماها بدعة ألنه صلى الّله عليه وسلم مل يسّن االجتماع هلا وال كانت يف 

زمان الصديق، وهي لغة ما ُأحدث على غري مثال سبق وتطلق شرًعا 

216 Ahmad al-‘Aini, ‘Umdatul Qâri Syarh Shahih al-Bukhari, Jz. XI (Bairut : Dâr al-Fikr,
tt.), hlm . 126
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على مقابل السنة وهي ما مل يكن يف عهده صلى الّله عليه وسلم، مث تنقسم 

217.إىل األحكام اخلمسة

Artinya :
“Umar bin Khattab menyebutnya bid'ah karena Nabi tidak pernah
melakukan shalat taraweh secara berjemaah juga tidak di zaman Abu
Bakar Ash-Shiddiq. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat
tanpa ada contoh sebelumnya. Secara syariah bid'ah secara mutlak
bermakna sesuatu yang berhadapan dengan sunnah yang tidak ada pada
zaman Nabi. Bid'ah terbagi menjadi hukum yang lima”.

k. Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi al-Mâliki (w. 914 H)

Ahmad bin Yahya Al-Wansyarisi dalam Al-Mi'yâr al-Mu'rib,  menyatakan:

اوأصحابنا وإن اتفقوا على إن كار البدع يف اجلملة فالتحقيق احلق عندهم أ

مخسة أقسام ... فاحلق يف البدعة إذا ُعرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي 

القواعد اقتضتها أحلقت بـها، وبعد وقوفك على هذا التحصيل والتأصيل ال 

تشك أن قوله صلى اهللا عليه وسلم:" كل بدعة ضاللة"، من العام املخصوص  

218به األئمة رضوان اهللا عليهمكما صرح 

Artinya :

“Ulama mazhab Maliki walaupun mereka sepakat untuk mengingkari
bid'ah secara umum, namum kenyataannya adalah bid'ah menurut mereka
terbagi dalam lima bagian ... Yang benar dalam soal bid'ah adalah
apabila dihadapkan pada kaidah syariah maka dengan kaidah syariah
mana yang sesuai maka itulah hukumnya. Dari kesimpulan ini, maka

217 Muhammad Al-Zarqâni, Syarah Muwatha’, Jz. I ( Percetakan Khairiyyah, tt) , Bab
:“Shalat fi Ramadhan”,  hlm . 214

218 Yahya al-Wansyarisali, Al-Mi'yâr al-Mu'rib wa al-Jâmi’ al-Maghrib, Jz. I (Arab
Sa’udi:Wuzarât al-Auqâf wa Syu’ûn al-Islâmiyah , 1981), hlm . 357-358
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sabda Nabi bahwa "setiap bid'ah adalah sesat" itu termasuk dari kalimat
umum yang berlaku khusus sebagaimana dijelaskan oleh para ulama”.

l. Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Fath al-Ba'li al-Hambali (w. 709 H)

Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Fath bin Abu al-Fadhl

al-Ba’li al-Hanbali dalam Al-Muttali' ala Abwâb al-Muqni', menyatakan:

والبدعة مما ُعمل على غري مثال سابق، والبدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة 

219.بانقسام أحكام التكليف اخلمسةضاللة، والبدعة منقسمة 

Artinya :

“Bid'ah adalah perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya.
Bid'ah terbagi dua: bid'ah hidayah (huda) dan bid'ah sesat (dhalalah).
Bid'ah terbagi sesuai dengan pembagian hukum-hukum taklif yang lima
(wajib, sunnah, haram, makruh, mubah)”.

m. Al-Qâdhi Abû Bakar Ibn al-‘Arabi al-Mâliki. (w. 543 H)

Al-Qâdhi Abû Bakar Ibn al-‘Arabi al-Mâliki berkata ketika mengulas

masalah bid’ah:

ُحمدث ليس له أصل إال الشهوة :اعلموا علمكم اهللا أن احملدثات على قسمني

وُحمدث حبمل النظري على النظري، .اإلرادة، فهذا باطل قطعاً والعمل مبقتضى 

فهذه سنة اخللفاء، واألئمة الفضالء. وليس احملدث والبدعة مذمومًا للفظ 

ما يأتيهم فقد قال تعاىل: حمدث وبدعة وال ملعناها،

219 Syamsuddin Muhammad bin Abil Fath Al-Ba'li, Al-Muttali' ‘ala Abwâb al-Muqni'
(Bairut : Maktabah al-Islâmiyyah, 1981), Kitâb al-Talâq, hlm . 334
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م ُحمَدٍث، وقال عمر:نعمت البدعة هذه، وإمنا يُذم من البدعة  من ذِكـر ِمن ر

220خالف السنة، ويذم من احملدثات ما دعا إىل ضاللةما 

Artinya :
“Ketahuilah bahwa bid‘ah (al-muhdatsah) itu ada dua macam: Pertama,
setiap perkara baru yang diadakan yang tidak memiliki landasan agama,
melainkan mengikut hawa nafsu sesuka hati, ini adalah bid’ah yang sesat.
Kedua, perkara baru yang diadakan namun sejalan dengan apa yang
sudah disepakati, seperti yang dilakukan oleh para Khulafa’urrasyidin
dan para Imam besar, maka hal tersebut bukanlah bid‘ah yang keji dan
tercela. Ketahuilah, sesuatu itu tidak dihukumi bid’ah hanya karena ia
baru.

Allah SWT. berfirman:

ْم ُحمَْدٍث ِإالَّاْسَتَمُعْوُه َوُهْم يـَْلَعبـُْونَ  221َما يَْأتِْيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن َرِِّ

Artinya :
“Tidak datang kepada mereka suatu ayat al-Qur`an pun yang baru
(muhdats) dari Tuhan mereka, melainkan mereka men-dengarnya, sedang
mereka bermain-main”

Dan perkataan Sayyidina `Umar RA: “Alangkah bagusnya bid‘ah ini!”

Kesimpulannya, Bid‘ah tercela hanyalah perkara baru yang bertentangan dengan

Sunnah, atau perkara baru yang diadakan dan membawa kita pada kesesatan.”

n. Ibnu Hazm al-Zhâhiri (w 456 H)

Ibn Hazm al-Zhâhiri berkata:

عليهكل ما مل يأت ىف القران وال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اال ان منها ما يؤجر 

ويكون حسنا وهو ما  عليه صاحبه منها ما يؤجر وويعذر مبا قصد اليه من اخلري صاحبها 

220 Ibnu al-‘Arabi al-Maliki, ‘Aridhatul Ahwadzi bi Syarhi shahih at-Turmudzi, Jz. X
(Bairut : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), hlm . 147

221 QS. al-Anbiya`: 2
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" وهو ما كان نعمة البدعة هذهكما روي عن عمر رضي اهللا عنه "كان أصله االباحة  

فعل خري جاء النص بعموم استحبابه وان مل يقرر عمله ىف النص و منها ما يكون 

222مذموما وال يعذر صاحبه. وهو ما قامت احلجة على فساده فتمادى عليه القائل به

Artinya :
“Bid‘ah dalam agama adalah segala hal yang datang pada kita dan tidak
disebutkan didalam al-Qur’an atau Hadits Rasulullah SAW (secara
khusus). Ia adalah perkara yang sebagiannya memiliki nilai pahala,
sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina`Umar RA: “Alangkah
baiknya bid‘ah ini!.” Ia merujuk pada semua amalan baik yang
dinyatakan oleh nash (al-Qur’an dan Hadits) secara umum, walaupun
amalan tersebut tidak  dijelaskan dalam nas secara khusus. Namun,
diantara hal yang baru, ada yang dicela dan tidak dibolehkan apabila ada
dalil-dalil yang melarangnya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal

Pertama, Ruang lingkup bid’ah yang dibagi dua

Bahwa ruang lingkup bid’ah yang terbagi menjadi dua tersebut adalah

dalam masalah agama, bukan urusan dunia. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW.

223من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد: عن عائشة

Artinya :
“Barang siapa yang mengada-ngada hal baru dalam urusan (agama)
kami, yang bukan bagian darinya, ia tertolak”.

Pengertian  “mâ laisa minhu” adalah yang bukan dari agama. Maksudnya

amaliyah yang tidak ada dasar (dalil)  sama sekali baik, baik dari kitab, sunnah,

atsar shahabah, maupun dari ijma’, baik  secara umum (substansi) maupun secara

222 Ibnu Hazm, al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm, Jz. I (Bairut : Dâr al-Afâq al-Jadîdah, tt), hlm .
47

223 Imam Al-Bukhâri, Jz. II, Loc. Cit., hadits no. 2697,  hlm . 267. Lihat juga Shahîh
Muslim, Jilid II, hadits no 1718, Op. Cit.  hlm . 821-822.
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khusus (tekstual) maka amaliyah tersebut bukan bagian dari agama, sehingga

harus di tolak. Disinilah lahir istilah bid’ah hasanah dan bid’ah dhalâlah.

Kedua, definisi bid’ah hasanah dan bid’ah dhalalah

Bid’ah hasanah didefinisikan oleh Imam al-Syafi’i sebagai berikut :

و أثر االو أسنة الو أكتاب الحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد منأما 

224مجاعالا

Artinya :
“Perkara baru yang diadakan dari segala kebaikan (mâ uhditsa min al-
khair) yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar Sahabat
atau ijma’ ulama’

Makna mâ wâfaqa as-sunnah adalah amaliyah yang sesuai dengan sunnah

yaitu amaliyah tersebut secara substansi  (dalil umum) sesuai  dengan sunnah

namun segi teknisnya (dalil khusus) tidak ada petunjuk khusus dari sunnah.

Sehingga sisi teknis ini yang menjadi ijtihad (innovasi) ulama. Imam al-Syathibi

memberi istilah bid’ah idhafiyah.225 Contohnya adalah perayaan Maulid. Secara

substansi Nabi Muhammad SAW. merayakan kelahirannya dengan puasa pada

hari Senin. Secara umum ada dalil yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad

saw. merayakan kelahirannya. Kemudian ummat merayakan Maulid Nabi SAW

dengan berbagai acara; ada pengajian, shalawatan, zikir bersama dan lain

sebagainya. Innovasi inilah yang dimaksud dengan bid’ah hasanah dalam konsep

Imam al-Syafi’i.

224 Al-Baihâqy, Manâqib al-Syâfi‘I, Loc. Cit. hlm . 469.
225 Imam Al-Syathibi, Al-I’tisham, terjm, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), hlm . 342



122

.

Amaliyah yang termasuk dalam kategori innovasi ini sangat banyak.

Seperti shalat terawih berjamaah pada awal waktu (setelah isya) yang digagas oleh

Umar bin Khaththab ra., penambahan bilangan rakaat shalat terawih menjadi 20

rakaat oleh Umar ra. penambahan adzan jum’at oleh Khalifah Utsman bin

Affan ra. Pengumpulan dan penulisan al-Qur’an dalam satu mushhaf, susunan

bacaan tahlil, bersalaman setelah shalat, zikir jahar lâ ilâha illallah setelah shalat,

khutbah jumat dengan bahasa selain bahasa arab, berdoa dengan bahasa Indonesia

dan lain sebagainya.

Sedangkan bid’ah dhalalah didefinisikan sebagai berikut :

226ما احدث خيالف كتابا او سنة او اثرا او امجاعا

Artinya :
Perkara baru yang bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar
Sahabat atau ijma’ ulama’

Pengertian kalimat mâ khâlafa al-Sunnah adalah innovasi yang tidak ada

dasar sama sekali dari Sunnah, baik secara umum (substansi) maupun secara

khusus. Seperti shalat dengan menambahkan terjemahan bacaan shalat kedalam

berbagai bahasa.

Ketiga; Adat tidak termasuk bid’ah

Bid’ah tidak berlaku dalam adat kebiasaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan

biasa tidak berlaku bid’ah padanya. Bisa jadi hal itu merupakan perkara baru

tetapi tidak dapat dianggap bid’ah menurut  syari’at. Karna adat merupakan

ekspresi masyarakat yang bisa berkembang. Seperti acara tiga hari, tujuh hari,

226 Al-Baihâqy, Manâqib al-Syâfi‘i, Loc.Cit.
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empat puluh hari, seratus hari setelah kematian. Itu bagian dari adat atau cara

bagaimana mengekspresikan doa terhadap arwah yang telah meninggal. Acara

tujuh bulan (mitoni) kandungan dalam adat jawa itupun merupakan ekspresi

masyarakat dalam menyampaikan doa. Acara syukuran mau panen raya, sukuran

hasil laut, syukuran mau mendirikan rumah, syukuran kenaikan jabatan, syukuran

kelulusan dan lain sebagainya, itu semua adat yang merupakan ekspresi

masyarakat yang diwarnai dengan doa.

Keempat; Kreteria bid’ah hasanah

Kreteria bid’ah hasanah adalah bila bid’ah tersebut sesuai dengan sunnah,

maksudnya sesuai adalah adanya dalil secara umum yang menjelaskannya.

Ibnu Hajar al-Haitamy dalam Fath al-Mubin berpendapat bahwa amalan

yang tidak ada contoh dari Nabi SAW dapat diterima amalannya, asalkan ada dalil

syara’ yang bersifat umum mendukungnya. Beliau mengatakan :

“Adapun yang tidak bertentangan dengan agama, yakni yang didukung
oleh dalil syara’ atau qawaid syara’ maka tidak tertolak pelakunya,
bahkan amalannya diterima”.227

2. Kelompok Al-Mudhayyiqûn

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa bid’ah adalah seluruh hal baru dalam

agama, yang tidak dikenal di zaman Nabi saw., juga tidak dikenal di zaman

sahabatnya dan di zaman salafus-shalih. Karena itu, hal baru tersebut adalah bid’ah

tercela dan juga bid’ah sesat, karena tidak ada bid’ah kecuali bid’ah

madzmumah/tercela. Mereka tidak menerima adanya bid’ah hasanah. DR. Abdul  Ilah bin

227 Ibnu Hajar al-Haitamy, Fath al-Mubin, Cet. I (Saudi Arabia :Dâr al-Minhâj, 2008),
hlm . 222
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Husain al-‘Arfaj memberi nama pada kelompok ini dengan istilah “ Al-Mudhayyiqûn” yaitu

kelompok yang memaknaibid’ahsecara sempit.228

Ulama yang mendukung pendapat ini antara lain;

a. Imam Malik RA (w. 179 H)

Ibnual-Mâjisyûnberkata “Aku mendengar ImamMalik mengatakan;

. .من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة ، فقد زعم أن حممداً خان الرسالة

ألن اهللا تعاىل يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} . فما مل يكن يومئذ دينًا ، 

229فلن يكون اليوم دينا

Artinya :
“Barangsiapa membuat bid’ah dalam Islam, dan dia menyangka bid’ahnya itu baik,
maka berarti dia menuduh Muhammad mengkhianati (tidak menyampaikan)
risalah,”karena Allah swt. swttelah berfirman; “Pada hari ini telah aku sempurnakan
bagimu agamamu)

b. Ibnu Rajab Al-Hambali (w. 795 H)

من جوامع الكلم ال » كلُّ بدعة ضاللة: «-صلى اهللا عليه وسلم -فقوله 

خيرج عنه شيٌء ، وهو أصٌل عظيٌم من أصول الدِّين ... فكلُّ من أحدث شيئاً 

فهو ضاللٌة ، ه أصٌل من الدِّين يرجع إليه ، ونسبه إىل الدِّين ، ومل يكن ل

228 Abdul Illah ibn Husain al-‘Arfaj, Loc. Cit. 69.
229 Al-Syâthibi, Al-I’tishâm, Op. Cit. hlm . 62
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يُن بريٌء منه ، وسواٌء يف  ذلك مسائُل االعتقادات ، أو األعمال ، أو والدِّ

230األقوال الظاهرة والباطنة

Artinya :
"Maka sabda Nabi shallAllah swt. 'alaihi wa sallam "Semua bid'ah
adalah kesesatan" termasuk dari jawaami'ul kalim (kalimat yang singkat
namun mengandung makna yang luas-pen), tidak ada satupun yang
keluar darinya (yaitu dari keumumannya-pen), dan ia merupakan pokok
yang agung dari ushuul Ad-Diin... maka setiap orang yang mengadakan
perkara yang baru dan menyandarkannya kepada agama padahal tidak
ada pokok agama yang dijadikan sandaran maka ia adalah sesat, dan
agama berlepas darinya. Dan sama saja apakah dalam permasalahan
keyakinan atau amal ibadah baik yang dzohir maupun yang batin"

c. Imam Syâthibi (w. 790 H)

Imam Syâtibi dalam al-I’tishâm mengemukakan dua definisi, pertama

definisi berkaitan dengan ibadah saja dan kedua definisi dengan memasukkan

unsur tradisi (adat). Pada definisi pertama beliau mengatakan :

َها املَُبا ْيِن ُخمْتَـَرَعٍة ُتَضاِهي الشَّْرِعيََّة يـُْقَصُد بِالسُُّلْوِك َعَليـْ َلَغُة ِعَبارٌَة َعْن َطرِيـَْقٍة ِيف الدِّ

231ِيف التـََّعُبِد ِهللا ُسْبَحانَهُ 

Artinya :
“Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada
dalil, pen) yang menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan
ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah
kepada Allah swt. swt Ta’ala”.

Adapun definisi kedua yang memasukkan unsur adat (tradisi) dalam

makna bid’ah, beliau mengatakan ;

230 Ibnu Rajab al-Hambali, Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikâm, cet. I (Bairut : Dâr Ibn Katsîr,
2008), hlm . 597.

231 Imam Syâthibi, Loc.Cit. 43
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َها َما يـُْقَصُد  ْيِن ُخمْتَـَرَعٍة ُتَضاِهي الشَّْرِعيََّة يـُْقَصُد بِالسُُّلْوِك َعَليـْ َطرِيـَْقٌة ِيف الدِّ

232بِالطَّرِيـَْقِة الشَّْرِعيَّةِ 

Artinya :
“Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) dan
menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika melakukan
(adat tersebut) adalah sebagaimana niat ketika menjalani syari’at (yaitu
untuk mendekatkan diri pada Allah swt. swt)”.

Al-Syathibi mengatakan, pembagian bid’ah adalah pendapat yang dibuat-

buat, karena suatu perkara dihukumi wajib atau sunnah bila memang

diperintahkan syariat dan dihukumi mubah itu bila diberi pilihan oleh syariat

boleh melakukan atau tidak.233

Al-Syathibi mengingkari pembagian bid’ah menjadi mahmûdah dan

madzmûmah, karena menurutnya, semua bid’ah adalah madzmûmah. Namun dia

membagi madzmumah tersebut menjadi haram dan makruh, karena bid’ah adalah

sesuatu yang dilarang, sementara yang dilarang itu kemungkinannya hanya dua,

yaitu haram atau makruh.234

d. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H)

Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyah mengatakan,

ِمْن اِالْعِتَقاَداِت َواْلِبْدَعُة : َما َخاَلَفْت اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة أَْو إْمجَاَع َسَلِف اْألُمَِّة 

235َواْلِعَباَداتِ 

232 Ibid.
233 Ibid, hlm . 246
234 Ibid. Jz. 2. Hlm 36
235 Ibnu Taimiyah, Majmû’ al-Fatâwa Syeik Imam Ibn Taimiyah, Jz. VIII (Arab Sa’udi :

Mujami’ Malik Fahad Lithaba’i al-Mushhafi al-Syarîf, 2004), hlm . 346
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Artinya :
“Bid’ah adalah i’tiqod (keyakinan) dan ibadah yang menyelishi al-Kitab
dan al- Sunnah atau ijma’ (kesepakatan) salaf.”

Pada keterangan lain beliau menyampaikan;

النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم {ُكلُّ ِبْدَعٍة َأنَّ اْلُمَحاَفظََة َعَلى ُعُموِم قـَْوِل …

إَىل ”اْلِبدَعَ ” َضَالَلٌة} ُمتَـَعنيٌِّ َوأَنَُّه جيَُِب اْلَعَمُل ِبُعُموِمِه َوَأنَّ َمْن َأَخَذ ُيَصنُِّف 

236.…فـََقْد َأْخطَأَ … َحَسٍن َوقَِبيٍح 

Artinya ;
“Bahwa menjaga keumumanlafadz sabda Nabi saw. “kullu bid’atin dhalalah” adalah
hal yang jelas dan wajib untuk mengamalkan dengan keumumannya . Adapun
pembagian bid’ah menjadi  baik dan buruk adalah salah”

C. DALIL DAN ARGUMEN

Pada dasarnya dua kelompok tersebut sepakat bahwa agama Islam telah

sempurna, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Mâidah ayat 3. Namun

mereka bebeda dalam memahami ayat tersebut, bagi mudhayyiqûn kesempurnaan

berarti bahwa semua urusan agama telah diatur dalam al-Qur’an dan al- Hadits,

apa yang tidak diatur atau disebutkan secara jelas dan tegas dalam teks agama (al-

Qur’an dan al- Hadits ) maka bukan bagian dari agama, termasuk hal-hal yang

baru, walaupun itu perbuatan yang baik. Sedangkan bagi muwassi’ûn memahamai

makna kesempurnaan Islam adalah bahwa Islam mempunyai norma-norma atau

aturan-aturan dalam bentuk garis-garis besar yang menjawab persoalan-persoalan

yang muncul dari masa kemasa. Norma-norma atau aturan-aturan dalam bentuk

garis-garis besar tersebut dijadikan acuan oleh ulama guna menjawab sebagian

236 Ibid. Jz. X, hlm . 370
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persoalan-persoalan yang muncul yang belum ada jawaban dari nash sharih dari

syara’. Untuk menggalinya dengan menggunakan ijtihad. Dalam berijtihad, para

ulama, disamping mempedomani kepada nash syari’at (al-kitâb dan al-sunnah)

secara khusus, juga mempedomani kepada nash-nash yang bersifat umum,

meskipun kadang-kadang produk ijtihad tersebut tidak ada contoh secara khusus

dari perbuatan Rasulullah SAW (al-sunnah al-fi’li). Dalam konteks inilah

munculnya pembahasan apa yang sering disebut oleh ulama sebagai bid’ah

hasanah.

Dalil yang dijadikan sandaran oleh kelompok Al-Muwassi’ûn dan

kelompok Al-Mudhayyiqûn sebenarnya sama-sama mendasarkan pendapatnya

pada Hadits. Hanya saja, mereka berbeda dalam memahami keberlakuan hukum

dalam Hadits tersebut. Perbedaan itu muncul berawal dari perbedaan dalam

memahami makna “kullu.” Apakah lafadz “kullu” dalam Hadits “kullu bid’atin

dhalâlah” itu berlaku umum secara mutlak, ataukah bentuk umum yang telah di-

takhshîsh. Masing-masing memberikan argumen untuk menguatkan pendapatnya.

Hadits-Hadits itu antara lain sebagai berikut;

ُخْطَبِتِه، َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِيف :قَالَ ابن عبد اهللاَعْن َجاِبرٍ 

ِلْلُه َفَال َحيَْمُد اللََّه، َويـُْثِين َعَلْيِه ِمبَا ُهَو َأْهُلُه، ُمثَّ يـَُقوُل: َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيضْ 

اْألُُموِر َهاِدَي َلُه، ِإنَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اللَِّه، َوَأْحَسَن اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد، َوَشرُّ 

، وَُكلُّ َضَالَلٍة ِيف النَّاِر، ُمثَّ يـَُقوُل: بُِعْثُت أَنَا وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضَالَلةٌ ُحمَْدثَاتـَُها، وَُكلُّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، 

َغَضُبُه، َكأَنَّهُ َوالسَّاَعُة َكَهاتـَْنيِ، وََكاَن ِإَذا ذََكَر السَّاَعَة اْمحَرَّْت َوْجَنَتاُه، َوَعَال َصْوتُُه، َواْشَتدَّ 
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َنِذيُر َجْيٍش، يـَُقوُل: َصبََّحُكْم َمسَّاُكْم، ُمثَّ قَاَل: َمْن تـََرَك َماًال َفِألَْهِلِه، َوَمْن تـََرَك َديـًْنا أَْو 

، َوأَنَا أَْوَىل بِاْلُمْؤِمِننيَ  237َضَياًعا فَِإَيلَّ أَْو َعَليَّ

Artinya :

“Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah SAW berkata dalam khutbahnya,
beliau memuji Allah swt. dan menyanjung-Nya dengan sanjungan yang layak bagi-
Nya. Kemudian beliau bersabda: Barangsiapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah
swt., maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa
yang disesatkan-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya
petunjuk. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Seutama-
utama petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah
perkara yang baru (yang tidak dikenal dalam agama), dan setiap yang baru itu
bid’ah, setiap yang bid’ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Kemudian
beliau bersabda: aku diutus, sedangkan hari kiamat itu seperti ini, (seraya beliau
menggabungkan jari telunjuknya dan jari tengahnya). Rasulullah SAW jika
menyebut hari kiamat, maka kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan
kemarahannya memuncak, seakan-akan beliau sedang memberikan komando perang
kepada tentara, dengan mengatakan: selamat pagi dan selamat sore. Kemudian
beliau bersabda: barangsiapa yang meninggalkan harta, maka (harta itu
diwariskan) untuk keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan utang atau
tanggungan, maka bagiku (kewajibankulah untuk melunasinya). Dan aku lebih
berhak terhadap orang-orang mukmin (daripada dirimerekasendiri)".

Berawal dari perbedaan dalam memahami lafadz “Kullu” pada kalimat

“Kullu bid’atin dhalâlah” terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ma’na

bid’ah.  Bagi kelompok Al-Mudhayyiqûn lafadz “Kullu” diberlakukan

keumuman lafadz tersebut,238 sehingga maknanya semua hal baru (dalam agama)

adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat. Sedangkan bagi kelompok Al-

Muwassi’ûn memandang bahwa tidak semua lafadz “Kullu” itu berlaku

keumumannya, jika ada qarînah yang men-takhshish. Dalam pandangan Al-

237 Imam al-Nasâ’i, Al-Sunan al-Kubra li al-Nasâ’I, Loc. Cit. Juz II, Kitab “ Shalah  al-‘Idain”
Bab “ Kaif  al-Khutbah”, hal. 308. Disebutkan juga dalam kitab Shahih Muslim “Kitâb : Jum’at”,
“Bab :Takhfîf al-Shalâh wa al-Khutbâh”, hal. 385

238 Ibnu Taimiyyah, Loc. Cit. Jz. X, hlm . 370
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Muwassi’ûn lafadz “Kullu” pada hadits “Kullu bid’atin dhalâlah” adalah lafadz

umum yang di takhshîsh,239 sehingga tidak bisa diberlakukan keumumannya.

1. Argumen Kelompok Al-Muwassi’ûn

Argumen; pertama

Kelompok al-Muwassi’ûn yang merupakan pendukung adanya bid’ah hasanah

memahami Hadits “Kullu bid’atin dhalâlah” sebagai dalil umum yang telah di-takhshîsh

(dikhususkan) dengan Hadits lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi

ketika mengomentari hadits ini.240

Hadits yang men-takhshîsh adalah sebagai berikut:

Haditspertama :Hadits tentang pelaksanaan salat tarawih berjama’ah

Perkataan sahabat Umar bin Khaththâb “Ni’mat al-bid’atu hadzihi”, inilah sebaik-

baik bid’ah. Hadits tersebut akan dapat dipahami secara lengkap, jika diawali dengan Hadits

fi’liyah Rasul dalam melakukan qiyâm Ramadhan sebagai berikut:

Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Aisyah ra.

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنها أخربته عائشة أن عروة أخربين 

خرج ليلة من جوف الليل فصلى يف املسجد وصلى رجال بصالته فأصبح 

منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر

فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى 

239 Imam Nawâwi, Syarah Shahîh Muslim, Jz. 6, cet. 2 (Muassasah al-Qurthûbah,. 1994),
hlm . 220

240 An-Nawawi, Syarah Muslim, Juz. VI, Loc. Cit.   Hal. 220-221.
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فصلوا بصالته فلما كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله حىت خرج لصالة 

الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد مث قال أما بعد فإنه مل خيف 

ي مكانكم ولكين خشيت أن تفرتض عليكم فتعجزوا عنها فتويف رسول اهللا عل

241صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك 

Artinya :
“Diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Urwah, bahwasanya ‘Aisyah RA mengabarkan
kepadanya bahwa Rasulullah SAW keluar pada sepertiga malam yang akhir untuk
melakukan salat di masjid, lalu beberapa sahabat salat sebagaimana salat Nabi.
Pagi harinya, orang-orang membincangkan (salat Nabi itu), maka berkumpullah para
sahabat itu (pada malam berikutnya) dengan jumlah yang lebih banyak dari
sebelumnya, Nabi salat, lalu mereka salat bersama Nabi. Pagi harinya orang-orang
membincangnya, lalu pada malam ketiga jama’ah masjid semakin banyak. Nabi
keluar (dari rumah menuju masjid) lalu salat dan sahabat salat bersamanya. Pada
malam keempat, masjid penuh sesak jama’ah (menunggu kedatangan Nabi) sampai
masuk waktu subuh. Setelah salat subuh Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada
manusia (jama’ah), setelah membaca syahadat, Rasul mengucapkan: amma
ba’du sesungguhnya yang menghawatirkan aku bukan masalah kalian menunggu,
namun aku khawatir (qiyam al-lail fi ramadhan) dianggap wajib bagi kalian, lalu
kalian tidak mampu melakukannya. Lalu Nabi SAW wafat, dan perkara tetap
sebagaimana adanya.”

Pada masa sahabat Abû Bakar dan awal kekhalifahan Umar bin Khaththâb,

pelaksanaan qiyâm al-lail Bulan Ramadhan masih tetap sebagaimana zaman Nabi SAW.

Pelaksanaan qiyâm al-lail itu tidak dilakukan sebulan penuh dan tidak dilaksanakan secara

berjamaah dengan seorang imam saja. Dalam Hadis berikut inidigambarkan secara jelas.

، َخلطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنهُ " َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن اٍد الَقارِيِّ ، أَنَُّه قَاَل:َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعبْ َعْن 

َلًة ِيف َرَمَضاَن ِإَىل املَْسِجِد، فَِإَذا النَّاُس أَْوزَاٌع ُمتَـَفرُِّقوَن، ُيَصلِّي الرَُّجُل لِنَـْفِسِه، َوُيَصلِّي الرَُّجُل لَيـْ
241 Imam al-Bukhâri, Jz. II. Op.Cit. Hlm . 61. Hadits no. 2012, “Kitâb Shalâh al-Tarawih”
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، َلَكاَن ارٍِئ َواِحدٍ ، فـََقاَل ُعَمُر: "ِإينِّ أََرى َلْو َمجَْعُت َهُؤَالِء َعَلى قَ ُيَصلِّي ِبَصالَتِِه الرَّْهطُ فَـ 

َلًة ُأْخَرى ، َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ُمثَّ َعَزَم .أَْمَثل َفَجَمَعُهْم َعَلى ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، ُمثَّ َخَرْجُت َمَعُه لَيـْ

َها أَْفَضُل ِمَن الَِّيت يـَُقوُموَن ارِئِِهمْ َصَالِة قَ بِ  ، قَاَل ُعَمُر: "نِْعَم الِبْدَعُة َهِذِه، َوالَِّيت يـََناُموَن َعنـْ

.242يُرِيُد آِخَر اللَّْيِل وََكاَن النَّاُس يـَُقوُموَن أَوََّلهُ 
Artinya :
“Dari Abdurrahman bin Abd al-Qari’, dia berkata: Saya keluar ke masjid bersama Umar bin
Khattab pada bulan Ramadhan, ketika itu manusia berkelompok-kelompok secara terpisah,
ada seorang laki-laki salat sendirian, ada seorang laki-laki salat diikuti sekelompok orang
(antara 3 sampai 10 orang / al-rahthu). Kemudian Umar bin Khattab berkata: Demi Allah
swt. sesungguhnya ditunjukkan padaku (sesuatu), jika aku kumpulkan mereka (untuk
melakukan salat) dengan satu imam/qari’, tentu itu lebih utama. Kemudian beliau
mengumpulkan jama’ah dengan seorang imam Ubay bin ka’ab. Abdurrahman bin Abd al-
Qari’ berkata: Kemudian saya keluar lagi bersama ‘Umar bin Khattab pada malam yang
lain, dan manusia salat bersama seorang imam mereka. Lalu Umar bin Khattab berkata
“Sebaik-baik bid’ah (terobosan baru) adalah ini”. Salat yang dilakukan setelah tidur lebih
utama dari pada salat yang dilakukan sebelum tidur (awal malam), beliau menginginkan di
akhir malam, namun orang-orang melakukan salat di awal malam.”

Selain itu , Khalîfah Umar bin Khathâb menambahkan bilangan rakaat

menjadi 23 rakaat

"كان الناس يف زمن عمر يقومون يف رمضان بثالث وعشرين يزيد بن رومان قال:عن

243ركعة"

Artinya :

242 Ibid. hlm . 60. Lihat juga : Imam Malik, Al-Muwatha’, hlm . 116
243 Imam Malik, Op. Cit. hal. 116, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan redaksi

yang sedikit berbeda, lihat al-Sunan al-Kubra, Kitab “Al Haidh”, Bab “Ma Ruwiya fi ‘Adad
Raka’at Al Qiyam fi Syahri Ramadhan”, hadits nomor 4393. Hadits ini dinilai shahih oleh Imam
Nawawi, dalam kitab “Khulashatu al-Ahkam fi Muhimmat al-Sunan wa Qawa’id al-Islam”, Jz. I
(Mu’assasah al-Risalah, tt), hadits nomor 1961, hlm . 576
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“Dari Yazid Bin Ruman, beliau berkata: "Orang-orang pada masa Umar
melakukan Qiyamullail di Bulan Ramadhan dengan 23 rakaat". (HR.
Malik dalam Al-Muwaththo')

Dari Hadits di atas, tampak bahwa pada saat Umar bin Khattâb ra. menjadi khalifah,

keadaan salat tarawih masih tetap seperti masa Nabi SAW dan khalifah Abu Bakar ra., yaitu

tidak mengadakan salat tarawih dengan satu imam berjama’ah di masjid selama bulan

Ramadhan dan jumlah rakaatnya pun tidak ditetapkan dengan jumlah tertentu, mereka salat

dengan jumlah raka’at yang berbeda-beda. Melihat kondisi yang demikian itu, Khalifah

Umar bin Khattab mempunyai inisiatif yang baik untuk mengumpulkan mereka dalam satu

imam, dengan jumlah rakaat yang tetap dan dilakukan dengan berjama’ah di masjid

sepanjang malam Bulan Ramadhan. Cara itulah yang dinilai Umar lebih baik dan cara

itupun disetujui oleh semua sahabat, tidak satu pun sahabat yang memprotesnya. Akhirnya

ditetapkan salat tarawih dengan berjama’ah di masjid dalam satu imam, dengan jumlah

raka’at tertentu, 20 raka’at selain witir dan dilaksanakan sepanjang malam Bulan

Ramadhan.

Menurut pemahaman kelompok al-Muwassi’ûn yang mendukung adanya

bid’ah hasanah, cara yang dilakukan Umar itu merupakan terobosan baru yang sangat baik

dan belum pernah dilakukan pada masa Nabi maupun sahabat Abu Bakar RA. Di sinilah

terjadi adanya inovasi baru dalam hal ibadah. Jika saja umat Islam mengikuti apa adanya

fi’liyyah Rasul saw, tentu salat tarawih hanya akan dilaksanakan pada beberapa malam saja

di Bulan Ramadhan, dengan jumlah rakaat yang bervariasi dan pelaksanaan salat malam itu

akan terlihat tidak teratur.

Kelompok al-Muwassi’ûn memahami bahwa Hadis “Kullu bid’atin dhalâlah”

sebagai dalil umum yang sudah dikhususkan dengan dalil lain. Oleh karena tidak setiap
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“kullu” bermakna seluruh atau semua, ada kalanya berarti sebagian, yaitu ketika ada qarînah

(sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan) yang mendukung makna “sebagian” tersebut

berupa dalil lain yang bersifat khusus.244 Ada beberapa argumen yang mendukung pendapat

ini, baik melalui kajian ilmu balaghâh, mantiq, maupun pemahaman melalui pen- dekatan

kebahasaan.

Hadits kedua : hadits tentang memberi contoh perbuatan yang baik

َمْن َسنَّ ِىف ْاِالْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه قال : رضي اهللا عنه-بن عبد اهللا عن جرير 

َا بعده ِمْن َغْريِ اَْن يـَنـُْقَص ِمْن ُأُجْورِِهْم َشْيئ 245َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِ

Artinya :
“Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka ia
akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang turut
mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun.”
(HR Muslim)

Dalam mengomentari hadits di atas, Imam Nawawi mengatakan :

“Pada hadits tersebut ada ajakan sungguh-sungguh memulai melakukan perbuatan

kebaikan, melakukan sunnah yang baik dan menjauhi mengada-ada yang bathil

dan keji.” Selanjutnya beliau berkata :

“Hadits ini mengkhususkan sabda Rasulullah SAW ;

246كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة:َعْن َجاِبرٍابن عبد اهللا قَالَ 

244 An-Nawawi, Loc. Cit.
245 Imam Muslim, Op.Cit. hlm . 452 hadits no. 1017
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dalam pengertian hadits tersebut adalah muhdats yang bathil dan bid’ah yang

tercela.”

Al-Nawâwi telah menjadikan hadits riwayat Muslim tersebut, sebagai pen-

takhsîhs (yang mengkhususkan) hadits “semua bid’ah adalah sesat”. Dengan

demikian, beliau telah menafsirkan perkataan “sunnah hasanah” pada hadits

riwayat Muslim tersebut sebagai bid’ah hasanah.

Argumen; kedua

Hadits riwayat Aisyah, Rasulullah SAW bersabda :

من أحدث يف : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

247فهو ردأمرنا هذا ماليس منه

Artinya :
Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu (amalan) dalam urusan
(agama) kami yang bukan dari agama kami, maka (amalan) itu
tertolak.(H.R. Bukhari dan Muslim)

Argumen : ketiga

Sabda Nabi saw.

ومن ابتدع بدعة ضاللة ال ترضي اهللا ورسوله كان عليه :قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْمحَنِ عن 

ا ال ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا 248مثل آثام من عمل 

Artinya :

246 Imam al-Nasâ’i, Al-Sunan al-Kubra li al-Nasâ’I, Loc. Cit. Juz II, Kitab “ Shalah  al-‘Idain”
Bab “ Kaif  al-Khutbah”, hal. 308. Disebutkan juga dalam kitab Shahih Muslim “Kitâb : Jum’at”,
“Bab :Takhfîf al-Shalâh wa al-Khutbâh”, hal. 385

247 Imam Al-Bukhâri, Loc. Cit. Jz. II, hadits no. 2697,  hlm . 267. Lihat juga Shahîh
Muslim hadits no 1718, Op. Cit.  hlm . 821-822.

248 Al-Turmidzi, Al-Jâmi’ al-Kabîr li Sunan al-Turmidzi, Juz. IV, Cet. I ( Bairut : Dâr al-
Gharb al-Islami, 1996), No. Hadits : 2677,  Kitab “ al-‘Ilmu”, Bab “ Mâ jâ’a fi al-akhdzi bi al-
sunnati wajtinâbi al-bida’I”, hlm . 410
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Barangsiapa yang melakukan bid’ah dhalalah, maka Allah swt. dan
Rasul-Nya tidak akan merestuinya dan ia akan ditimpa dosa sebagaimana
dosa orang yang ikut melakukannya dengan tidak mengurangi dosa
manusia sedikitpun. (H.R. Turmidzi, beliau mengatakan : Ini hadits
hasan)

Yang dicela dalam hadits ini adalah bid’ah yang disebut dengan sifat

dhalâlah. Mafhûm mukhâlafah-nya, bid’ah yang tidak bersifat dengan dhalâlah,

yaitu bid’ah hasanah merupakan perbuatan tidak tercela.

Argumen; keempat

Kajian dengan pendekatan ilmu balâghah

Menurut kajian ilmu balâghah, “kullun” tidak selalu berarti semua, adakalanya

berarti sebagian, misalnya yang terdapat dalam al-Qur’an Surat al-Anbiya’ : 30:










249

Artinya :
“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi
itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara
keduanya, dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah
mereka tiada jugaberiman?”

Walaupun ayat ini menggunakan kata “kullu”, namun tidak berarti semua benda

yang ada di dunia ini Allah swt. ciptakan dari air. Buktinya adalah firman Allah swt.berikut

ini.

249 Al-Qur’an Surat Al-Anbiya’ : 30
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250ِمْن نَارٍ َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمْن َمارٍِج 

Artinya : “Dan Dia menciptakan jin dari nyala api.”

Dari dua ayat di atas jelas bahwa tidak semua yang hidup ini dicipta oleh Allah SWT.

dari bahan baku air, ada makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. dari percikan api. Hal

ini berarti kata “kullu” pada ayat pertama di- takhshish dengan ayat kedua karena ada

qarinah/petunjuk tentang pengkhushusan makna umum tersebut dari dalil ayat kedua.

Contoh lain dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi ;











251

Artinya :
“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan
aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja
yang merampas tiap-tiapbahtera.”
Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. ada

seorang raja lalim yang suka merampas perahu yang bagus, sedangkan perahu yang jelek

tidak dirampasnya. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan Allah SWT. itu

tidak dirampas karena dilubangi/dirusak oleh Nabi Khidir AS.

Penjelasan:
1. Kata “kullun”di sini tidak berarti semua.

2. Yang diambil secara paksa oleh raja hanya perahu yang baik-baik saja,

karenanya Nabi Khidir melakukan perusakan dengancara melubangi.

250 Al-Qur’an Surat Al-Rahmân : 15
251 Al-Qur’an Surat al-Kahfi : 79
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3. Jika pada ayat ini “kullun” berarti semua, berarti Nabi Khidir melakukan

kesalahan fatal, karena dirusak atau tidak, perahu tetapdijarah oleh raja.

4. Jika Nabi Khidir melakukan kesalahan, berarti Allah swt. salah memberikan

wahyu, karena pada ayat 82, dalam surat yang sama, Nabi Khidir menyatakan

“wamaa fa’altuhuu ‘an amrii”, dan tidaklah aku melakukan hal itu atas

kehendakku sendiri (melainkan atas kehendak Allah SWT.).

5. Dalam kalimat “wakaana waraa-ahum malikun ya’khudzu kulla safiinatin

ghashba”, secara harfiah tidak tertulis kalimat “hasanatin”, tetapi secara

maknawiah wajib adanya, kalau tidak, akan menjadikan salah arti. Jika

menyertakan makna “hasanatin” berarti kita membenarkan tindakan Nabi

Khidir merusak perahu, karena dengan dirusak perahu selamat dari rampasan sang

raja.

6. Jika ditulis secara lengkap beserta sifat yang tersimpan bunyinya “wakaana

waraa-ahum malikun ya’khudzu kulla safiinatin hasanatin ghashba”, dan makna

ini yangdipakaihampir semua ulama tafsir.

7. Bandingkan kalimat “kullu bid’atin dhalalah” (tiap-tiap bid’ah sesat), dengan

“ya’khudzu kulla safinatin ghashba” (mengambil tiap-tiap perahu secara paksa),

padahal tidak semua perahu yang diambil, tetapi dalam ayat ini menggunakan

kata “kulla”, karena memang tidak selaluberarti semua tanpa terkecuali.

8. Perhatikan pada dua Hadis berikut ini sebagai perbandingan pula bahwa “kullu”

tidak selalu berarti semua, sama dengan “kullu”padakalimat“kullubid’atin”.

Berikutnya hadits  riwayat Muslim



139

.

252احلياء كله خري او قال احلياء خري كله:ُحَصْنيٍ رضي اهللا عنه قَالَ عن ِعْمرَاَن ْبن 

“Malu itu semuanya baik/baik semuanya”

253احلياء ال يأتى اال خبري: عن ِعْمرَاَن ْبن ُحَصْنيٍ رضي اهللا عنه قَالَ 

“Malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan”

Pada Hadis riwayat Muslim tersebut, jika “Khairun kulluhu” diartikan semua malu

adalah baik, malu bersedekah baik, malu salat baik, malu berzakat baik, malu menuntut ilmu

baik, celakalah kita. Oleh karena itu, malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela.

Konsekuensinya orang yang mengartikan “kullu bid’atin dhalalah”, semua bid’ah sesat

tanpa terkecuali, harus mengartikan “al-haya’ khairun kulluhu”, semua malu baik tanpa

terkecuali.

Sungguh salah besar jika demikian, karena semua rasa malu untuk melakukan

kebaikan adalah tercela, dan bahkan Siti ‘Âisyah berkomentar secara khusus, dan

komentarnya dibahas secara khusus oleh Imam Bukhari, sebagaimana yang tertera dalam

kitab “Jawâhiral-Bukhâri”:

Mujâhid bin Jubair berkata: Tidak akan pernah dapat menuntut ilmu orang yang

pemalu dan orang yang sombong. Siti ‘Aisyah berkata: Sebaik-baik wanita adalah wanita

anshâr, mereka tidak pernah terhalang oleh rasa malu untuk memperdalam agama.”254

Sifat sombong adalah bencana terbesar atas ilmu, dan rasa malu di sini tercela,

karena ia menjadi sebab ditinggalkannya perintah syara”. Ibnu Bathâl berkata: “Imam

252 Imam Muslim,Op.Cit. hal. 38, “Kitâb :Imân, bab Syu’abul Iman”, hadits no. 38
253 Ibid. lihat juga Imam Bukhari, Jz. 4. Op.Cit. hal. 113, “Kitâb Adab, Bâb. Al-Hâyâ’”’

hadits no. 6117
254 Imam Bukhari, Op.Cit. Jz. I, Kitab al-Ilmu, bab al-Hayâ’ fil’ilmi, hlm.63
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Bukhâri dalam bab ini bermaksud menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat malu yang

menghalang-halangi menuntut ilmuadalah tercela.”

Dapat kita bandingkan, Hadis shahih yang menjelaskan tentang malu semuanya

baik, dan sama-sama menggunakan kata “kullu”, tetapi ada sekian banyak malu yang

tercela, bahkan setiap malu melakukan kebaikan adalah tercela.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Hadis “kullu bid’atin dhalâlah” walaupun

menggunakan kata “kullu” bukan berarti seluruh bid’ah terlarang. Oleh karena yang terlarang

adalah sebagian bid’ah saja, tidak semuanya. Hal ini bisa dibuktikan karena ternyata para

sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah

ada pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Misalnya usaha untuk membukukan al-

Qur’an pada masaKhulafa al-Rasyidin, dan lain-lain.

Kalau kullu pada Hadis itu diartikan keseluruhan, yang berarti semua bid’ah terlarang

berarti para sahabat telah melakukan dosa secara kolektif (bersama). Padahal, sejarah telah

membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah

SWT, dan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT. dan

rasul-Nya. Bahkan, di antara mereka sudah dijamin sebagai penghuni surga. Oleh karena itu,

tidak mungkin kalau para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak

mengindahkan larangan dalamHadis tersebut.

Contoh Bid’ah Hasanah:

1. Bersalaman setelah shalat

Mushâfahah atau berjabat tangan setelah shalat adalah perbuatan bid’ah

hasanah karena perbuatan itu tidak ada dalil secara khusus, namun secara umum

ada dalil  yang menunjukkan bahwa berjabat tangan seorang muslim dengan
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saudara muslim lainnya ketika bertemu hukumnya adalah mustahab (sunnah).

Sebab, mushâfahah bisa memperkuat persatuan dan kecintaan sesama kaum

muslimin. Banyak nash syariat yang menunjukkan bahwa mushafahah merupakan

kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari berikut.

أكانت املصافحة يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه ألنس قلت :قالقتادة عن 

255وسلم قال نعم

Artinya :

“Saya bertanya kepada Anas ra, apakah jabat tangan dilakukan oleh para
sahabat Nabi saw. Beliau menjawab”, Ya”

Pada hadits lain

هلما ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفرعن الرباء رضي اهللا عنه قَاَل:  

256قبل أن يتفرقا

2. Menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal.

Menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal sudah menjadi

amaliyah masyarakat muslim, khususnya pengikut madzhab Syafi’i. Adapun dalil-

dalil yang mendukung amaliyah ini adalah :

255 Imam Bukhâri, Jz. IV, Op.Cit., “Kitâb : Isti’dzân, “bab : al-Mushâfahah”. hadits no.
6263, hlm . 144

256 Al-Mubârakfûri, Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jâmi’ al-Turmudzi, Jz. VII (Bairut : Dâr al-
Fikr, tt), hlm . 517, “Kitab : Al-Isti’dzan wa al-Adab”, “bab : Ma Ja’a fi al-Mushafahati”. Hadits.
No. 2875
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Dalil pertama ;

َناُهْم ِمْن عَ  َمِلِهْم ِمْن َشْيٍئ  َوالَِّذْيَن آَمنـُْوا َواتـَّبَـْعُهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم بِِاْميَاٍن َاحلَْْقَنا ِِْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما اَلَتـْ

257ُكلُّ إْمرٍِئ ِمبَا َكَسَبْت َرِهْنيٌ 

Artinya :
“Dan orang – orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti
dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan
kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap – tiap
manusia terpikat dengan apa yang dikerjakannya”.

Dalil kedua;

258َناُئُكْم َالَتْدُرْوَن اَيـُُّهْم اَقـَْرُب َلُكْم نـَْفًعاأَبَاُئُكْم َوأَبْـ 

Artinya :
“Tentang orang tuamu dan anak –anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu”.
Dalil ketiga;

تُِلَتْت نـَْفَسَها َعْن َعاِئَشَة اَنَّ َرُجًال اََتى  النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يَا َرُسْوَل اِهللا ِإنَّ أُمَِّي افـْ

َها قَاَل نـََعمْ  259وَملَْ تـُْوِص َواَظُنـَُّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدََّقْت اَفـََلَها َاْجٌر ِاْن َتَصدَّْقُت َعنـْ

Artinya :
“Dan ‘Aisyah RA, “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, “Ibu
saya meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya
menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah.
Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya?”
Nabi menjawab, “Ya”.”

257 QS. Al-Thûr : 21
258 QS. Al-Nisâ’ : 11
259 Imam Muslim, Jld. I, Op.Cit., Kitab “Zakat” , Bab “Wushûlu tsawâb al-shadaqati ‘an al-

mayyit ilaih”,  hlm . 447,  Hadits ke 1004
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Dan masih banyak dalil lainnya yang tidak bisa di uraikan satu persatu,

karena bukan merupakan kajian utama dalam tulisan ini.

Contoh bid’ah hasanah lainnya adalah masalah tawassul dengan Nabi

saw, masalah tahlilan, perayaan hari besar Islam, Ziarah kubur para ulama dan

wali dan lain-lain.

2. Argumen Kelompok Al-Mudhayyiqûn

Pemahaman Al-Mudhayyiqûn yang memberlakukan keumuman lafadz

“Kullu” pada teks hadits “Kullu bid’atin dhalâlah” bersandarkan pada pemahaman bahwa

agama Islam telah sempurna sebelum wafatnya Rasulullah saw, tidak perlu adanya penambahan

maupun pengurangan.  Hal ini didasarkan pada beberapa dalil berikut ;

1) Al-Qur’an Surat al-Mâidah ayat 3







260

Artinya :
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku,dan telahKu-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Di atas telah disampaikan bahwa terkait dengan Surat al-Mâidah ayat 3 ini, Imam

Malik RA mengatakan, “Barangsiapa membuat bid’ah dalam Islam, dan dia menyangka

bid’ahnya itu baik, maka berarti dia menuduh Muhammad mengkhianati (tidak

menyampaikan) risalah karena Allah swt. telah berfirman, “Pada hari ini telah aku

sempurnakan bagimuagamamu.”

260 Al-Qur’an Surat al-Mâidah : 3
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Oleh karena itu, Imam Al-Syâthibi, pengikut Imam Mâlik, mengatakan bahwa apa

saja yang bukan merupakan agama pada hari itu, maka ia bukan termasuk agama pula pada hari

ini.261

Ibnu Hajar berkata, “Perkataan Nabi SAW “setiap bid’ah adalah sesat”, merupakan

suatu kaidah agama yang menyeluruh, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Adapun secara

tersurat, maka beliau bersabda, “Hal ini bid’ah hukumnya dan setiap bid’ah itu adalah

kesesatan”, sehingga ia tidak termasuk bagian dari agama ini, sebab agama ini seluruhnya

merupakan petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah terbukti bahwa suatu hal tertentu

hukumnya bid’ah, maka berlakulah dua dasar hukum itu (setiap bid’ah sesat dan setiap

kesesatan bukan dari agama), sehingga kesimpulannya adalah tertolak.262

Sebagaimana dikutip Abdul Qayyum Muhammad As-Sahibani, Muhammad bin

Shalih Al-’Utsaimin berkata, “Sesungguhnya perkataan beliau, Nabi SAW, “kullu bid’atin

dhalalah”, “setiap bid’ah sesat” merupakan ungkapan yang bersifat umum dan menyeluruh

karena diperkokoh dengan kata yang menunjukkan makna menyeluruh dan umum yang

paling kuat, yakni kata “kullu” yang berarti semua. Oleh karena itu, apa saja yang diklaim

sebagai bid’ah hasanah, maka hendaklah dijawab dengan dalil itu. Atas dasar itulah, maka

tidak ada sedikit pun peluang bagi ahli bid’ah untuk menjadikan bid’ah mereka sebagai bid’ah

hasanah. Oleh karena itu, di tangan kita terhunus pedang pamungkas yang berasal dari

Rasulullah SAW yakni kalimat “kullu bid’atin dhalalah”.263

261 Imam al-Syâthibi, Jz. I, Loc.Cit.. hlm . 62
262 Ibnu Hajar al-‘Asqalâni, Jz. XIII, Op. Cit.. hlm. 267
263 Abdul Qayyum Muhammad As-Sahibani, Mengapa Anda Menolak Bid’ah Hasanah? (Solo: Al-

Tibyan,2003),hlm.28.
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2) Hadits Nabi saw.

264َمْن َأْحَدَث ِىف أَْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌّ :قالت قالعن عائشة رضي اهللا عنها 

Artinya :

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini
(urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.”

Hadits senada yang mempunyai makna yang sama

265َمْن َعِمَل َعَمالً لَْيَس َعَلْيِه أَْمرُنَا فـَُهَو َردٌ :  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

Artinya :
“Barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada dalam agama kami,
makayang dikerjakan itu tertolak”.

Berkaitan dengan hadits tersebut, Imam al-Syaukâni berkomentar:

“Hadits ini merupakan salah satu pondasi agama, karena tak terhingga

banyaknya hukum yang masuk ke dalamnya. Alangkah jelasnya dalil ini sebagai

pembatal bagi apa yang dilakukan sebagian fuqaha’ ketika membagi bid’ah

menjadi macam-macam. Atau ketika mereka mengkhususkan jenis bid’ah tertentu

yang tertolak, tanpa bersandar pada dalil baik secara logika maupun riwayat.

Karenanya, ketika mendengar ada orang mengatakan, “Ini bid’ah hasanah”, wajib

bagi anda untuk menolaknya, yaitu dengan bersandar pada keumuman hadits ini

dan hadits-hadits senada seperti : “Kullu bid’atin dhalâlah”. Anda harus

menanyakan dalil mana yang mengkhususkan bid’ah-bid’ah lain yang masih

diperdebatkan, setelah disepakati bahwa hal itu merupakan bid’ah ? Kalau ia bisa

264 Imam al-Bukhâri, Op. Cit. II, hadits no. 2697,  hlm. 267. Lihat juga Shahîh Muslim
hadits no 1718, Op. Cit.  hlm. 821-822. It.

265 Imam Muslim, Loc. Cit, hadits no 1718,.  hlm. 821-822.
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mendatangkan dalilnya, kita akan terima. Namun jika tak mampu, maka anda

telah membungkamnya seribu bahasa, dan tak perlu melanjutkan perdebatan.266

Menurut Mudhayiqûn, syarat yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah ra.

لَْيَس ِمْنهُ  َما (sesuatu yang bukan bagian dari agama) adalah syarat yang lazim. Itu

adalah sifat yang pasti ada dalam  setiap hal baru (al-muhdats). Tidak pernah

terpisah dari bid’ah, bagaimanapun keadaannya. Artinya setiap hal baru pasti

bukan bagian dari agama. Hadits tersebut, menurut mereka, tidak bermakna

bahwa sebagian hal baru ada yang termasuk dalam agama.

3) Hadits Jarir bin Abdullah;

َمن َسنَّ يف اِإلسالم ُسنَّة َحَسَنة فله أجُرها وأجُر عن جرير رضى اهللا عنه قال: 

ا من بعده ، من غري أن  يـَنـُْقَص من أجورهم شيء ، ومن َسنَّ يف من عمل 

ا من بعده ، من غري أن  اِإلسالم ُسنَّة سيِّئة كان عليه ِوْزُرها َوِوْزُر َمْن عمل 

267ينُقَص من أوزارهم شيء

Artinya :
“Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah
(perbuatan) yang baik maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut,
dan pahala dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya,
tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa
merintis dalam Islam sunnah yang buruk maka baginya dosa dari
perbuatannya tersebut, dan dosa dari orang yang melakukannya
(mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka
sedikitpun”.

266 Muhammad ‘Ali al-Syaukâni, Nail al-Authâr, Jz. III (Arab Sa’udi : Dâr Ibn al-
Jauziyyah, 1427 H), “Kitab: al-Shalah”, “Bab : al-Shalah fi Tsaub al-Harir wa al-Maghshub”.
hlm. 337, Hadits no. 541.

267 Imam Muslim, Loc.Cit. “Kitâb : al-‘Ilmu”, hlm. 452
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Menanggapi  hadits ini, mereka mengatakan bahwa maksud “sunnah hasanah”

adalah sunnah yang sudah ada dan ditetapkan oleh nushush syari’ah. Akan tetapi, orang-orang

meninggalkannya sehingga punah atau hampir punah. Barang siapa menghidupkan kembali

sunnah ini, maka ia mendapatkan pahala dari melakukannya dan juga mendapat pahala dari

orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat.

Makna hadits harus dibatasi dalam menganjurkan sedekah dan tidak apa-apa kalau

maknanya meluas ke sunnah (kebiasaan) yang sudah punah.  Sunnah yang dibuat oleh

seseorang dan diciptakan tidak termasuk dalam hadits ini. 268

Dari beberapa pendapat ulama kelompok al-Mudhayyiqûn terlihat bahwa mereka

memahami kalimat “Kullu bid’atin dhalâlah” dalam Hadits sebagai berikut :

Bahwa semua dalil yang menjelaskan tercelanya bid’ah sebagaimana Hadits; “Kullu

bid’atin dhalâlah” adalah dalil umum yang berlaku tetap/mutlak. Oleh karena itu, tidak ada

bid’ah kecuali bid’ah dhalâlah, sekalipun shahibul bid’ah mengaku hasanah/baik. Istilah

bid’ah yang dipakai untuk melabeli bid’ah dalam agama, setelah Rasulullah wafat,

adalah kesimpulan melalui kekhususan dalil, bukan keumumannya. Sesungguhnya bid’ah

yang tercela, yang dimaksudkan menurut syara’ tidak menerima pembagian. Adapun bid’ah

yang oleh para ulama dibagi menjadi beberapa macam itu adalah bid’ah secara kebahasaan

yang memang berlaku lebih umum.269

3. Komparasi pendapat

Perbedaan pendapat antara kelompok al-Muwassi’ûn dengan al-

Mudhayyiqûn dapat disajikan dalam uraian berikut :

1) Perbedaan dalam memahami  Surat al-Maidah Ayat : 3

268 Abdul Illah bin Husain al-Arfaj, Op.Cit. hlm. 100.
269 Abdurrauf Muhammad ‘Utsman, Mahabbah  al-Rasul Baina al-Itba’ wa al-Ibtida’,

Juz I (Riyadh: Ruasât Idârat al-Buhuts al-’Ilmiyah wa al-Ifta’ wa al- Irsyâd, 1414 H), hlm. 302.
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ْسَالَم ِديًنااْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم  270اْإلِ

Kelompok Mudhayyiqûn

Mereka memandang, dengan turunnya ayat ini, menunjukkan agama Islam

telah sempurna. Imam Malik mengatakan “Barangsiapa membuat bid’ah dalam Islam,

dan dia menyangka bid’ahnya itu baik, maka berarti dia menuduh Muhammad mengkhianati

(tidak menyampaikan) risalah,”karena Allah swt telah berfirman; “Pada hari ini telah aku

sempurnakan bagimu agamamu).271 Imam Al-Syâthibi, pengikut Imam Mâlik,

mengatakan bahwa “Apa saja yang bukan merupakan agama pada hari itu, maka ia

bukan termasuk agama pula pada hari ini”.272

Kelompok Muwassi’ûn

Mereka memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makanai kesempurnaan

ayat tersebut.

Menurut Muwassi’un, adanya pemahaman bid’ah hasanah, tidak

mengurangi makna kesempurnaan agama Islam. Karena kesempurnaan agama

Islam tentunya bukan dengan adanya semua peraturan yang detil yang mengatur

jalan hidup manusia. Namun kesempurnaannya itu datang dengan adanya aturan-

aturan atau norma secara garis besar yang menjadi acuan ijtihad para ulama

sebagai pewaris Nabi SAW. Pemahaman adanya bid’ah hasanah yang didasarkan

kepada dalil-dalil atau qawaid yang bersifat umum merupakan penjabaran dari

pemahaman kesempurnaan agama Islam dengan adanya aturan-aturan atau norma

270 QS. Al-Maidah : 3
271 Al-Syâthibi, Al-I’tishâm, Op.Cit. hlm . 62
272 Imam al-Syâthibi, Jz. I, Loc.Cit.. hlm . 62
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secara garis besar. Dengan demikian, ayat di atas tidak relevan dijadikan dalil

untuk menolak adanya bid’ah hasanah.

Seandainya yang dimaksud dengan ayat tersebut, tidak boleh melakukan

bid’ah hasanah, tentu saja para sahabat sepeninggal Rasulullah saw. tidak akan

melakukan bid’ah hasanah. Sayidina Abu Bakar menghimpun al-Qur’an,

Sayyidina Umar menginstruksikan shalat tarawih secara berjamaah, dan Sayyidina

Utsman menambah adzan Jum’at menjadi dua kali, serta beragam bid’ah hasanah

lainnya yang diterangkan dalam kitab-kitab hadits. Dalam hal ini tak seorang pun

dari kalangan sahabat yang menolak hal-hal baru tersebut dengan alasan ayat 3

surat al-Maidah tadi. Jadi, ayat yang Anda sebutkan tidak ada kaitannya dengan

bid’ah hasanah.

Lagi pula apabila yang dimaksud Q.S. al-Maidah : 3 di atas, adalah tidak

ada lagi penetapan hukum setelah turun ayat ini, maka pendapat itu keliru, karena

masih ada ayat al-Qur’an yang turun setelah ayat ini, yakni antara lain yang turun

terakhir kalinya, yaitu :
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273

Artinya :
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh
harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika
saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian
seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak
sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S. an-Nisa’ : 176)

Menurut riwayat dari al-Bara’ bin ’Azib, ayat ini merupakan ayat al-

Qur’an yang terakhir turunnya.274 Riwayat ini juga telah diriwayat oleh al-

Syaikhani dari al-Bara’ bin ‘Azib sebagaimana dijelaskan al-Suyuthi dalam al-

Itqan275 Dalam kitab al-Itqan juga disebut beberapa pendapat lain mengenai ayat

al-Qur’an yang terakhir diturunkan, seperti ayat riba dan lainnya, tetapi tidak

disebutkan ada yang berpendapat bahwa ayat Q.S. al-Maidah : 3 merupakan ayat

yang terakhir diturunkan Allah.276 Dengan demikian, Q.S. al-Maidah : 3 bukanlah

merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan Allah SAW. Berdasarkan

kesimpulan ini, al-Thabari mengutip pendapat Abu Ja’far yang mengatakan

bahwa pengertian Q.S. al-Maidah : 3 di atas adalah bermakna Makkah al-

273 QS. Al-Nisa’ : 127
274 Al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Jz. IX (Kairo : Maktabah ibnu Taimiyah, tt),  hlm .

433-435
275 Al-Suyuthi, al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, Juz. I, (Bairut :Mu’assasah ar-Risalah,2008),

hlm . 67
276 Ibid. hlm . 67-68
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Mukarramah sebelumnya selalu masih dimasuki orang musyrik mengikuti hajinya

orang muslim. Mulai kejadian turunnya ayat ini, maka Allah mengabarkan bahwa

Nabi SAW dan orang-orang yang beriman kepadanya telah disempurnakannya

dengan sebab orang-orang musyrikin tidak dapat lagi memasuki masjidil

haram.277

2) Perbedaan dalam memahami hadits

كل بدعة ضاللة
Kelompok Mudhayyiqûn

Mereka memahami hadits ini secara jelas dan tegas menyatakan bahwa

semua bid’ah adalah sesat. Lafadh ”kull” secara terang  menunjukkan kepada

makna umum (semua), maka tidak boleh ditakwil kepada makna sebagian. Oleh

karena itu, tidak ada yang namanya bid’ah hasanah. Ibnu Hajar berkata,

“Perkataan Nabi SAW “setiap bid’ah adalah sesat”, merupakan suatu kaidah

agama yang menyeluruh, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu,

apabila telah terbukti bahwa suatu hal tertentu hukumnya bid’ah, maka berlakulah

dua dasar hukum itu (setiap bid’ah sesat dan setiap kesesatan bukan dari agama),

sehingga kesimpulannya adalah tertolak.278

Syeikh Al-’Utsaimin berkata, “Sesungguhnya perkataan beliau, Nabi SAW, “kullu

bid’atin dhalalah”, “setiap bid’ah sesat” merupakan ungkapan yang bersifat umum dan

277 Al-Thabari, Loc. Cit.
278 Ibnu Hajar al-‘Asqalâni, Jz. XIII, Op. Cit.. Hlm . 267
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menyeluruh. Atas dasar itulah, maka tidak ada sedikit pun peluang bagi ahli bid’ah

untuk menjadikan bid’ah mereka sebagai bid’ah hasanah.279

Kelompok Muwassi’ûn

Kelompok Muwassi’un memandang lafal “kullu” pada hadits “Kullu

bid’atin dhalalah” merupakan lafazh umum yang di khususkan (‘Âmun

Makhshûsh). Dalam kajian Ushul Fiqh, lafazh yang bermakna umum (al-’âm),

terbagi tiga, yaitu a’-âm yang maksudnya kulliah (semua satuannya) dan sifatnya

adalah dhanni, al-’âm al-murad bihi al-khusus (maksudnya khusus) dan al-’âm

al-makhshus (al-’âm yang dikhususkan satuannya).280 Imam Nawawi ketika

mensyarah hadits “Kullu bid’atin dhalalah” mengatakan hadits ini mengandung

lafazh umum dengan makna khusus, yang dimaksud adalah kebanyakan bid’ah.281

Adapun yang mentakhshish hadits “Kullu bid’atin dhalâlah” adalah hadits “Man

sanna fil islâmi sunnatan hasanatan…”282 dan juga hadits Umar “ Ni’matul

bid’ati hâdzihi” serta hadits “ Man ahdatsa fi amrina hâza mâ laisa minhu fahua

râdun”283

3) Perbedaan dalam memahami  hadits

279 Abdul Qayyum Muhammad As-Sahibani, MengapaAndaMenolakBid’ah Hasanah? Op. Cit.
hlm . 28.

280 Zakariya al-Anshari, Ghayatul Wushul (Semarang : Usaha Keluarga, 1998), hlm . 69,
70 dan 75

281 An-Nawawi, Op.Cit. hlm . 220-221
282 Imam Muslim, Op.Cit. hlm . 452 hadits no. 1017
283 Imam al-Nawâwi, Op.Cit. Jz. 7, hlm . 145-146
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َا َمْن َسنَّ ِىف ْاِالْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه :عن جرير رضى اهللا عنه قال َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِ

284بعده ِمْن َغْريِ اَْن يـَنـُْقَص ِمْن ُأُجْورِِهْم َشْيئ

Kelompok Mudhayyiqûn

Maksud “sunnah hasanah”  dalam pandangan Mudhayyiqûn adalah  sunnah yang

sudah ada dan ditetapkan oleh nushush syari’ah. Akan tetapi, orang-orang meninggalkannya

sehingga punah atau hampir punah. Barang siapa menghidupkan kembali sunnah ini, maka ia

mendapatkan pahala dari melakukannya dan juga mendapat pahala dari orang-orang yang

mengerjakannya sampai hari kiamat.

Makna hadits harus dibatasi dalam menganjurkan sedekah sesuai asbabul

wurudnya285 dan tidak apa-apa kalau maknanya meluas ke sunnah (kebiasaan) yang sudah

punah.  Sunnah yang dibuat oleh seseorangdan diciptakan tidak termasuk dalam hadits ini. 286

Pengertian “sanna” adalah menghidupkan kembali, bukan membuat. Karena orang

yang mengerjakan sunnah berarti menghidupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis :

284 Imam Muslim, Op.Cit. hlm . 452 hadits no. 1017
285 Yakni hadits dari Jabir bin ‘Abdillah is berkata “Rasulullah berkhutbah pada kami,

maka beliau memberi motivasi (semangat) pada manusia untuk bershadaqah, akan tetapi para
sahabat berlambat-lambat (tidak bersegera) sehingga nampak pada wajah Rasulullah kemarahan.
Kemudian datang seorang dari kaum anshar dengan membawa kantung berisi uang (untuk
bershadaqah), maka sahabat yang lain pada waktu itu mengikutinya, sehingga kelihatan wajah
Rasulullah -صلّى هللا علیھ و سلّم– senang dan beliau bersabda Barangsiapa‘َمْن َسنَّ فِي ْاِإلْسالَِم ُسنَّةً َحَسنَةً 
yang mengerjakan dalam Islam Sunnah yang baik…’. Ini lafadz Ad Darimi (dan riwayat Muslim
disebutkan hadits yang panjang. Imam Muslim, Op.Cit. hlm . 452 hadits no. 1017

286 Abdul Illah bin Husain al-Arfaj, Op.Cit. hlm . 100.
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َا  َا َال يـَنـُْقُص َمْن َأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَِّيت فـََعِمَل ِ النَّاُس َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِ

َا َال  َا َكاَن َعَلْيِه أَْوزَاُر َمْن َعِمَل ِ ِمْن ُأُجْورِِهْم َشْيًئا َوَمِن ابـَْتدََع ِبْدَعًة فـَُعِمَل ِ

َا َشْيًئا 287.يـَنـُْقُص ِمْن َأْوزَاِر َمْن َعِمَل ِ

Artinya :
“Barangsiapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku kemudian
mengamalkannya, maka dia mendapat pahala seperti orang yang
mengamalkan sunnah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka
sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengadakan suatu kebid’ahan
kemudian dikerjakan (bid’ah itu) maka dia mendapatkan dosa orang yang
mengamalkan bid’ah tersebut tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang
yang mengamalkan bid’ah itu.

Kelompok Muwassi’un

Hadis  “ Man sanna fil islami sunnatan hasanatan…” adalah dalil yang

jelas mengenai adanya bid’ah hasanah. Redaksi hadis tersebut jelas mengatakan

“barang siapa yang memulai…”. Imam Nawawi dalam mengomentari hadits ini

mengatakan “ hadits ini mengadung motivasi untuk memulai (memberi contoh)

suatu yang baik. Beliau juga   menjadikan hadis ini sebagai “mukhashish” (dalil

yang mengkhususkan) keumuman hadis “ Kullu bid’ati dhalalah…”288

Kalau hadis ini dimaknai “ Mengidupkan kembali sunnah (sunnah

Rasulullah saw) yang telah ada…” maka akan kontradiktif dengan lanjutan hadis

tersebut yang berbunyi “ Man sanna fil islami sunnatan sayyiatan…..” (barang

siapa yang menghidupkan kembali sunnah yang jelek..). adalah hal yang tidak

287 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Kitab : al-Muqaddimah, Bab: Man ahya sunnatan,
hadis : 204).

288 Imam al-Nawâwi, Jz. VII, Op.Cit. hlm . 145-146
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logis ada sunnah  (sunnah Rasulullah saw) yang jelek. Maka “sunnah” dalam

hadis tersebut harus difahami dalam makna “bahasa” yang artinya “jalan” bukan

sunnah menurut syari’at.289

Aplikasi hadits tersebut tidak bisa dibatasi hanya pada masalah sedekah,

seperti asbabul wurudnya, karna ada kaidah “ Al-‘Ibratu bi ‘umûmi lafdzi la bi

khushushi al-Sabab” ( Peninjauan dalam makna suatu teks tergantung pada

keumuman kalimat bukan pada melihat pada konteks yang khusus).

4) Pemahaman hadits

290من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال

Kelompok Mudhayyiqûn

Berkaitan dengan hadits tersebut, Imam al-Syaukâni berkomentar:

“Hadits ini merupakan salah satu pondasi agama, karena tak terhingga

banyaknya hukum yang masuk ke dalamnya. Alangkah jelasnya dalil ini sebagai

pembatal bagi apa yang dilakukan sebagian fuqaha’ ketika membagi bid’ah

menjadi dua atau menjadi beberapa macam.291

289 Muhammad Idrus Ramli, Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi (Surabaya: Bina
Aswaja, 2010), hlm . 29

290 Imam Al-Bukhâri, Loc. Cit. Jz. II, hadits no. 2697,  hlm . 267. Lihat juga Shahîh
Muslim hadits no 1718, Op. Cit.  hlm . 821-822.

291 Muhammad ‘Ali al-Syaukâni, Nail al-Authâr, Loc. Cit. hlm . 337, Hadits no. 541.
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Menurut Mudhayiqûn, syarat yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah ra.

لَْيَس ِمْنهُ  َما (sesuatu yang bukan bagian dari agama) adalah syarat yang lazim. Itu

adalah sifat yang pasti ada dalam  setiap hal baru (al-muhdats). Tidak pernah

terpisah dari bid’ah, bagaimanapun keadaannya. Artinya setiap hal baru pasti

bukan bagian dari agama.

Kelompok Muwassi’un

Ibnu Hajar al-Haitamy mengatakan bahwa makna “mâ laisa minhu”

(sesuatu yang bukan dari agama kami) adalah sesuatu yang bertentangan dengan

agama atau tidak didukung oleh qawaid agama atau dalil-dalil agama yang

bersifat umum. Dalam uraian beliau selanjutnya, beliau berkata :

“Adapun yang tidak bertentangan dengan agama, yakni yang didukung oleh dalil

syara’ atau qawaid syara’ maka tidak tertolak pelakunya, bahkan amalannya

diterima”.292 Keterangan yang sama juga disampaikan oleh al-Munawy.293

Mafhum mukhalafah yang dipahami oleh Ibnu Hajar al-Haitamy dari

hadits di atas itulah yang dimaksud dengan bid’ah hasanah dalam pembahasan di

sini. Dengan demikian, hadits di atas dapat menjadi dalil adanya bid’ah hasanah.

Ibnu al-Mulaqqin dalam memaknai hadits di atas mengatakan :

”Makna hadits adalah barangsiapa yang mengada-adakan pada syara’ sesuatu

yang tidak didukung oleh dalil dari dalil-dalil agama, maka tidak boleh

diamalkannya dan tidak melihat kepadanya.”294

292 Ibnu Hajar al-Haitamy, Fath al-Mubîn, Loc. Cit. Hal. 222
293 Al-Munâwy, Faidh al-Qadîr, Jz. 6 (Bairut : Dâr al-Ma’rifah, 1972) , hlm . 36, No.

Hadits 8333
294 Ibnu al-Mulaqqin, I’lam bi Fawaid ‘Umdah al-Ahkâm, Juz. X (Dâr al-‘Ashimah),

Hlm. 10
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Dipahami dari penafsiran Ibnu Mulaqqin di atas, maka bid’ah yang ditolak

adalah bid’ah yang tidak ada dalil dari dalil-dalil agama. Adapun bid’ah yang

didukung oleh dalil agama, maka tidak ditolak berdasarkan hadits tersebut,

bahkan dapat diterima jika dipahami dari mafhum mukhalafahnya.

5) Pemahaman Atsar shahabah

حسنا فهو عند اهللا حسن، وما رآه ما رآه املسلمون قال:عن ابن مسعود

.295املسلمون سيئا فهو عند اهللا سيء

Kelompok Mudhayyiqun

Atsar ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bukan hadits

yang shahih dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Qayyim

mengatakan “(Ini) bukan dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan

disandarkan kepada sabdanya seorang yang tidak ada pengetahuannya dengan

hadits, dan ia adalah tetap dari perkataan Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.” Atsar

ini merupakan dalil untuk ijma’ (kesepakatan muslimi), bukan untuk adanya

bid’ah hasanah, karna bid’ah hasanah hanya dianggap baik oleh sebagian umat

islam saja.

Kelompok Muwassi’un

Muwassi’un memandang Atsar shahabah juga merupakan hujah. Asbabul

wurud atsar ini memang berkaitang dengan ijma’ khilafah  Abu Bakar, tetapi

295 HR. Ahmad 1/6379/84-85 (3600), cet. Al-Risalah dan lihat Kitab Al 'Ilal, karya Ad-
Dâr al-Quthni 5/66-67
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redaksinya  berbunyi umum, kembali ke qaidah “ Al-‘Ibrah bi ‘umûmi lafdzi la bi

khusûsi sabab”.

6) Pemahaman perkataan Umar

296نعمة البدعة هذه

Kelompok Mudhayyiqun

Ungkapan Umar ini adalah bid’ah secara bahasa bukan bid’ah secara

syari’ah, karena tidak mungkin Umar akan bertentangan dengan hadits Nabi saw.

Ibnu Hajar al Haitami dalam kitabnya “Fathul Bari” mengatakan ungkapan Umar

tersebut adalah secara bahasa.

Kelompok Muwassi’un

Kalau perkataan Umar ra. dikatakan bid’ah secara bahasa maka beliau

main-main dengan syari’at, padahal beliau berbicara di depan para sahabat dengan

kapasitasnya sebagai khalifah yang rasyid yang syar’i, sebagai pimpinan ummat.

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda :

ْلِبِه َوِلَسانِهِ ِإنَّ اللََّه  ْلِبِه " َأْو " قـَ 297َجَعَل اْلَحقَّ َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َوقـَ

Artinya :
Sesungguhnya Allah swt telah menjadikan kebenaran pada lisannya Umar
dan hatinya.

D. BENTUK-BENTUK BID’AH

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang hukum bid’ah,  apakah bid’ah

itu seluruhnya sesat atau sebagian saja yang sesat, bila ditinjau dari keadaanya

296 Imam al-Bukhâri, Jz. II, Op.Cit.. Hlm . 60. Hadits no. 2012, “Kitâb Shalâh al-
Tarawih”

297 Imam Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Jld. VI,Cet. I (Beirut : Dâr al-Gharbi al-Islami,
1996), Kitab “Manâqib” Bab “ Manâqib ‘Umar ibn al-Khththab” hlm . 57
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maka bid’ah dapat diklasifikasikan kepada beberapa bagian yang saling berkaitan.

Yusuf al-Qarâdhawi membaginya menjadi enam macam berikut;

1. Kalsifikasi Bid’ah Sederhana dan Bid’ah Komplek

Bid’ah sederhana adalah bid’ah yang hanya mencakup satu perkara, baik

itu berkaitan dengan aqidah, ibadah atau muamalah. Seperti berjabat tangan

setelah shalat.

Bid’ah komplek adalah bid’ah yang mencakup beberapa perkara (ritual)

bid’ah, dalam satu paket bid’ah. Seperti acara malam nishfu Sya’ban, berupa

ritual yang diadakan pada tanggal 15 bulan Sya’ban. Menghidupkan malam

nishfu Sya’ban ini didasari dengan keyakinan bahwa pada malam itu akan

ditetapkan ketentuan Allah SWT. selama satu tahun kedepan, harapannya dengan

mengamalkan berbagai ritual serta diiringi doa’a, Allah SWT. berkenan

menetapkan taqdir yang baik. Namun bila ternyata Allah SWT. telah menetapkan

taqdir yang buruk, kiranya Allah SWT. berkenan merubahnya, karena Allah SWT.

Maha Menetapkan sesuatu dan sekaligus Maha menghapus sesuatu.

Ritual malam nishfu Sya’ban, biasanya, orang-orang mengadakan

beberapa rangkaian acara. Setelah shalat maghrib berjamaah kemudian

dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin sebanyak tiga kali, kemudian

dilanjutkan dengan membaca doa nishfu Sya’ban. Ada juga yang menambah

dengan shalat dua raka’at dengan niat panjang umur. Ada di beberapa daerah yang

menambahkan dengan membawa air, yang nantinya setelah acara ritual selesai,

akan diminum sebagai air berkah atau penolak balak.
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Contoh lain adalah perayaan Maulidan, yang diperingati dengan berbagai

acara, dari membaca al-Barzanji, Khataman al-Qur’an, pengajian dan acara

lainnya. Juga acara khaul, istighâsah, tahlilan dan lain sebagainya yang biasanya

acaranya tidak tunggal.

2. Bid’ah Hakikiyah dan Bid’ah Idhâfiyah

Bid’ah bila ditinjau dari aspek susbtansinya dalam syari’ah dapat di bagi

menjadi dua; Haqiqiyah dan Idhâfiyah.

Bid’ah Haqiqiyah menurut Imam Syâthibi adalah;

البدعة احلقيقية : هي اليت مل يدل عليها دليل شرعي ؛ ال من كتاب ، وال سنة 

، وال إمجاع ، وال قياس ، وال استدالل معترب عند أهل العلم ؛ ال يف اجلملة وال 

298يف التفصيل

Artinya :
“Bid’ah Haqiqiyah adalah Bid’ah yang tidak memiliki dalil syari’at,
baik dari al-Qur’an, hadits, ijma’, qiyas, maupun dalil-dalil lain yang
mu’tabar bagi ulama, baik secara global maupun secara terperinci”.

Definisi Imam Syâthibi di atas sudah menggambarkan dengan jelas bahwa

bid’ah Haqiqiyah adalah bid’ah  yang tidak memiliki sandaran dalil syar’i yang

mu’tabar. Sehingga ulama sepakat bahwa  bid’ah Haqiqiyah adalah bid’ah yang

sesat yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah saw. “Kullu bid’atin dhalâlah”

dalam hal ini tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat.

Contoh bid’ah Haqiqiyah adalah taqarrub kepada Allah SWT dengan

kerahiban dan tidak menikah, padahal ada faktor yang mendukung pernikahan

298 Imam al-Syathibi, Jz. II, Op. Cit., hlm . 127.
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baginya dan tidak ada hambatan syar’i untuk menikah. Ini sebagaimana

kerahiban kaum Nasrani yang disebutkan dalam firman Allah SWT.

















299

Artinya :
“…dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak
mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-
adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak
memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami
berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya
dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.”

Ruhbaniyyah (kerahiban) adalah belebihan dalam ibadah dengan

melakukan penempaan diri dan memutuskan hubungan dengan orang lain. Hal ini

jelas bertentangan dengan sunnah Rasul SAW, oleh karena beliau telah bersabda;

300من رغب عن سنىت فليس مىن

Artinya :
“Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dari
golonganku”

299 QS. Al-Hadîd : 27
300 Imam Bukhâri, Op.Cip. hadits 5063, dan Shahîh Muslim, Op.Cit. ; 1401
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Contoh lainnya adalah praktik ibadah kaum musyrikin dengan cara bersiul

dan bertepuk tangan.

Allah SWT berfirman:

301َما َكاَن َصَالتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة وَ 

Artinya :
“Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan
dan tepukan tangan.”

Adapun definisi bid’ah Idhâfiyah menurut Syâthibi adalah;

البدعة اإلضافية ؛ فهي اليت هلا شائبتان

.إحدامها : هلا من األدلة متعلق ، فال تكون من تلك اجلهة بدعة

302واألخرى : ليس هلا متعلق إال مثل ما للبدعة احلقيقية

Artinya :
“Bid’ah Idhâfiyah adalah bid’ah yang mempunyai dua akar, salah satu
memiliki dalil yang berkaitan, sehingga dari sisi tersebut ia bukan bid’ah
(yang sesat), sedangkan akar yang lain tidak memiliki dalil yang
berkaitan sehingga ia seperti bid’ah haqiqiyah”

Bid’ah idhafiyah adalah sesuatu yang baru dalam sifatnya, namun tidak

baru dalam asalnya ( َِما أُْحِدَث بَِوْصفِِھ الَ بِأَْصلِھ), artinya: suatu perbuatan yang secara

umum memiliki dalil, baik dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, maupun metode istidlal

yang diakui para ulama, namun terkait cara dan aturannya tidak terdapat

penjelasan secara terperinci.

301 QS. Al-Anfâl: 35
302 Ibid.
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Pada bid’ah kategori inilah para ulama berbeda pendapat. Menurut

mayoritas ulama, bid’ah jenis ini boleh dengan beberapa syarat. Sedang menurut

al-Syâthibi, Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim, dan Ibnu Daqiq al-’Id, tidak boleh.

Salah satu contoh bid’ah idhâfiyah adalah redaksi shalawat Nabi. Syaikh

Ibn Qayyim al-Jauziyah meriwayatkan beberapa redaksi shalawat Nabi yang

disusun oleh para sahabat dan ulama salaf, dalam kitabnya Jala’ al-Afhâm fi al-

Shalât wa al-Salâm ‘ala Khair al-Anâm.

Antara lain shalawat yang disusun oleh Abdullah ibn Mas’ud berikut ini:

اْلُمْرَسِلْنيَ َوِإَماِم اْلُمتَِّقْنيَ َوَخامتَِ اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلَواِتَك َوَرْمحََتَك َوبـَرََكاِتَك َعَلى َسيِِّد 

ْثُه النَِّبيـِّْنيَ ُحمَمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسْوِلَك ِإَماِم اخلَْْريِ َوقَائِِد اخلَْْريِ َوَرُسْوِل الرَّْمحَِة، اللَُّهمَّ ابـْعَ 

303.َمَقاًما َحمُْمْوًدا يـَْغِبطُُه بِِه ْاَألوَُّلْوَن َوْاآلِخُرْونَ 

Syaikh Ibn Qayyim al-Jauziyah juga meriwayatkan redaksi shalawat

Sayidina Abdullah bin Abbas berikut ini:

اللَُّهمَّ تـََقبَّْل َشَفاَعَة ُحمَمٍَّد اْلُكبـَْرى َواْرَفْع َدَرَجَتُه اْلُعْلَيا َوأَْعِطِه ُسْؤَلُه ِيف ْاآلِخرَِة 

304.رَاِهْيَم َوُمْوَسىَوْاُألْوَىل َكَما آتـَْيَت ِإبْـ 

Syaikh Ibn al-Qayyim juga meriwayatkan shalawat yang disusun oleh al-

Imam ‘Alqamah al-Nakha’i, seorang tabi’in, sebagai berikut:

303 Ibnu Mâjah, Sunan Ibnu Mâjah, Jz. I (Arab Saudi, Dâr al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt),
hlm . 293. Lihat juga Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Jalâ’ al-Afhâm (Jeddah : Dar ‘Ilm al-Fawa’id,
tt), hlm . 36. Juga pada; Al-Baihaqi, al-Da’awât al-Kabîr, Jz. 1 (Kuwait : Gharrâs, 2009), , hlm .
258, hadits ke 177

304 Ibid. hlm . 76
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305.رََكاتُهُ َصلىَّ اهللاُ َوَمالَئِكُتُه َعلَى ُحمَمٍَّد السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اِهللا َوبَـ 

Syaikh Ibn Qayyim al-Jauziyah juga meriwayatkan shalawat yang disusun

oleh al-Imam al-Syâfi’i sebagai berikut:

.ُحمَمٍَّد َعَدَد َما ذََكَرُه الذَّاِكُرْوَن َوَعَدَد َما َغَفَل َعْن ذِْكرِِه اْلَغاِفُلْونَ َصلَّى اُهللا َعَلى
306

Redaksi shalawat yang disebutkan oleh sahabat dan tabi’in tersebut adalah

perbuatan yang secara umum memiliki dalil, baik dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’,

maupun metode istidlal yang diakui para ulama. Namun terkait cara dan

aturannya, tidak terdapat penjelasan secara terperinci. Dengan demikian, redaksi

shalawat seperti itu adalah bid’ah idhafiyah, yang menurut mayoritas ulama,

hukumnya baik (bid’ah hasanah).

Contoh bid’ah idhâfiyah lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan

dalam kitab Madârij al-Sâlikîn berikut:

ومن جتريبات السالكني اليت جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن "يا حي 

ياقيوم ال إله إال أنت" أورثه ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ اإلسالم ابن 

ا جدا وقال يل يوما: "هلذين االمسني ومها  تيمية قدس اهللا روحه شديد اللهج 

ما االسم األعظم {احلَْيُّ اْلَقيُّوُم} تأثري عظيم يف حياة ال قلب" وكان يشري إىل أ

305 Ibid. hlm . 75
306 Ibid. hlm . 230
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ومسعته يقول: "من واظب على أربعني مرة كل يوم بني سنة الفجر وصالة 

الفجر" ياحي ياقيوم الإله إال أنت برمحتك أستغيث" حصلت له حياة القلب 

307"ومل ميت قلبه

Artinya :
“Di antara amaliah mujarrab (teruji manfaatnya) yang dilakukan oleh
para ahli suluk, yang mereka mencoba dan membacanya secara teratur,
bahwa siapa yang sering membaca ‘Yâ Hayyu Yâ Qayyûm Lâ Ilâha illa
Anta’ maka hal itu akan menjadikan hati dan akalnya hidup. Syaikh al-
Islam Ibnu Taimiyah – semoga Allah menyucikan ruhnya – sangat tekun
mengamalkan bacaan ini. Suatu hari dia berkata pada saya, ‘Dua nama
ini (yaitu al-Hayyu al-Qayyum) memiliki pengaruh hebat dalam hidupnya
hati.’ Dia menyebut bahwa keduanya adalah nama teragung. Aku pernah
mendengarnya berkata, ‘Barangsiapa secara rutin membaca sebanyak 40
kali, setiap hari, antara sunnah Fajar dan shalat Fajar (Subuh, penj), ‘Yâ
Hayyu Yâ Qayyûm Lâ Ilâha illa Anta bi Rahmatika astaghîts’ akan
mendapatkan hidupnya hati, dan hatinya tidak mati.”

Doa yang dibaca oleh Syaikh Ibnu Taimiyah tersebut secara umum

memang memiliki dalil, baik dari al-Qur’an maupun Sunnah, misalnya perintah

dalam al-A’raf ayat 180, agar kita memohon kepada Allah dengan menyebut

Asmâ al-husna. Namun cara dan aturan khusus yang dilakukan oleh Syaikh Ibnu

Taimiyah, yaitu membaca doa tersebut sebanyak 40 kali, setiap hari, antara

sunnah Fajar dan shalat Fajar, tidak terdapat penjelasan secara terperinci dalam

dalil.

3. Bid’ah General dan Bid’ah Parsial

Bid’ah general adalah bid’ah yang berkaitan dengan prinsip general dan di

bawahnya ada berbagai macam, bagian dan jenis bid’ah lainnya. Bid’ah general

307 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Madârij al-Sâlikîn, Jz. 1 (Bairut : Dâr al-Kitâb al-‘Arabi,
Cet. VII, 2003), hlm . 446
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dipandang sebagai induk atau basis bagi bid’ah-bid’ah lainnya yang dibangun di

atasnya.308

Sebagian besar yang berkaitan dengan bid’ah general adalah bid’ah aqidah

dan pemikiran. Seperti bid’ah Khawarij, Rafidhah, dan pendapat mereka terkait

kemaksuman umat, serta sikap mereka untuk mengikuti generasi sahabat dengan

mengingkari mereka terkait wasiat Rasulullah SAW. kepada Ali ra. dan anak-

naknya, serta keturunannya sepeninggalan Rasul.

Golongan Jabariyah dan pendapat mereka bahwa manusia tidak dapat

mengelak dan sudah ditentukan jalannya tanpa mampu berinisiatif  sendiri.

Golongan Mu’tazilah dan pendapat adanya lima pokok ajaran agama, yaitu

tauhid, keadilan, tempat di akhirat antara dua tempat (antara surga dan neraka),

dan amar ma’ruf nahi munkar. Golongan Murji’ah dan pendapatnya bahwa

kemaksiatan tidak mempengaruhi iman, sebagaimana ketaatan tidak

mempengaruhi kekafiran. Golongan Bathiniyah dan pendapatnya bahwa syariat

memiliki sisi lahir dan bathin. Mereka juga mengabaikan indikasi lafal dari

maknanya secara kebahasaan, dan menggunakan lafal sesuai keingingan mereka

dengan makna yang tidak mengindikasikan hakikat dan kiasan.

Contoh lainnya adalah bid’ah yang berasal dari kalangan yang disebut

sebagai kaum Qurani atau Ansharul Qur’an. Mereka adalah kalangan yang tidak

menerima Sunnah yang merupakan landasan kedua dalam Islam setelah Al-

308 Al-Syâthibi, Jz. II, Op. Cit. hlm . 200-201
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Qur’an yang memerintahkan kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada

Rasul-Nya.309

Bid’ah parsial adalah bid’ah yang berkaitan dengan satu masalah, seperti

bid’ah dalam pengucapan niat dan memperdengarkan pengucapan niat dalam

shalat. Juga seperti berlebihan dalam bersuci sampai pada batas waswas. Contoh

lain  adalah penisbatan shalawat kepada Nabi  SAW. setelah bacaan azan yang

dilakukan mu’adzin dengan suara yang terdengar jelas dan lafadz yang diada-

adakan dan tidak diriwayatkan dari Nabi SAW., seperti lafadz, shalawat dan

salam kepadamu, wahai makhluk Allah yang pertama.”contoh lainnya adalah

orang yang mendengarkan Syahadat Rasul lalu mengucapkan, “ Selamat datang

kekasihku dan penyejuk hatiku Muhammad bin Abdullah.” Ia mengucapkan

sambil mencium kedua jempol lalu mengusapkan pada dua matanya.310

4. Bid’ah Fi’liyah dan Bid’ah Tarkiyah

Bid’ah fi’liyah bid’ah berupa perbuatan, dan ini merupakan bid’ah yang

paling banyak dilakukan .

Bid’ah tarkiyah yaitu bid’ah dengan meninggalkan tuntunan yang

diamalkan Nabi SAW. dan para sahabat beliau secara konsisten, dengan

meyakini bahwa meninggalkannya lebih utama dan lebih dekat kepada keridhaan

Allah SWT. dibanding melukannya. Contoh, tidak menunaikan shalat hari raya

di tanah lapang karena menduga bahwa menunaikannya di dalam masjid lebih

utama, dan kesengajaan untuk tidak menyertakan kaum perempuan dalam

309 Yusuf al-Qarâdhawi, Op.Cit. hlm . 147
310 Ibid. 148
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pelaksanaan shalat hari raya. Hal itu bertolak belakang dengan Sunnah yang

utama.

Contoh lain adalah pelaksanaan ibadah dengan meninggalkan hal yang di

syari’atkan dan diperkenankan Allah, seperti tidak menikah, tidak menikmati

perhiasan yang dianugrahkan Allah, dan tidak memanfaatkan rizki yang baik. Hal

itu dilakukan karena terperdaya dengan ketentuan yang terdapat dalam kerahiban

agama Nasrani serta ajaran yang ditetapkan kalangan yang menyengsarakan diri,

mempersulit atau menyiksa tubuh, sebagaimana yang terdapat dalam falsafah

dan berbagai macam agama, seperti golongan Manawiyah, Barhamiyah, dan

lainnya. Juga sebagaimana yang dilakukan kaum sufi ekstrem dalam agama

Islam.

Adapun bila meninggalkan Sunnah Karena malas atau meremehkan maka

tidak termasuk dalam perbuatan bid’ah tetapi masuk dalam kategori kemaksiatan

atau sesuatu yang makruh. Sebagai contoh orang yang meninggalkan shalat

sunnah ba’diyah jum’at secara terus-menerus, orang yang tidak mau menikah

karena kesibukannya mencari penghidupan atau sibuk dengan  ilmu seperti yang

dilakukan banyak ulama dan orang shaleh di berbagai zaman.

5. Bid’ah I’tiqâdiyah dan Bid’ah ‘Amaliyah

Bid’ah I’tiqâdiyah ialah suatu keyakinan yang berlawanan dengan ajaran

yang dibawa Rasulullah SAW. dan para Sahabatnya, baik keyakinan tersebut

disertai dengan tindak amal atau tidak. Bid’ah aqidah ini termasuk bid’ah yang
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besar. Suatu contoh bid’ah yang diusung oleh kalangan Khawarij311 terkait

pengafiran  ummat Islam secara keseluruhan, padahal ketentuan pokok dalam

Islam adalah pernyataan dua kalimat syahadat. Contoh lain adalah pengkafiran

pelaku dosa besar.312 Contoh lainnya adalah Mu’tazillah.313 Mereka berpendapat

ada satu tempat di antara dua tempat bagi orang yang melakukan dosa besar.

Orang tersebut bukan mukmin dan juga bukan kafir, tetapi dia kekal di Neraka.

Ini serupa dengan pendapatnya bahwa al-Qur’an adalah makhluk. Mereka

mengatakan bahwa bahwa Allah tidak punya sifat yang disebut ilmu dan kuasa.

Contoh lainnya adalah Jahmiyah,314 Qodariyah,315 Rafidhah316 dan Murji’ah.317

311 Khowaarij (secara harfiah berarti "Mereka yang Keluar") ialah istilah umum yang
mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib,
lalu menolaknya. Disebut Khowarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan
pemimpin kaum muslimin , Jz. II (Yaqut al-Hamawy, Mu’jam al-Buldan (Bairut : Dâr al-Shâdir,
1977), hlm . 245.

312 Yusur al-Qardhawi, Op. Cit. hal. 149.
313 Mu’tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih

mendalam dan bersifat filosofis dari persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan
Murji’ah. Dalam pembahasannya banyak memakai pikiran yang akal sebagai panglima, maka
mu’tazliah sendiri mendapat nama “Kaum Rasional Islam”. Sebagian ‘ulama mendenifisikan
Mu’tazilah adalah sebagai kelompok dari Qodariyyah yang menyisihkan diri. Lihat  Harun
Nasution, Teologi Islam aliran-aliaran sejarah analisa perbandingan, cet.5 (Jakarta :
PT.Universitas Indonesia Press, 1986)  hlm . 38 .

314 Jahmiyah adalah faham yang mengingkari terhadap sifat-sifat Allah. Faham ini
berasal dri Ja’ad bin Darhim yang kemudian diambil dan dipopulerkan oleh Jahm bin Shafwan,
Sehingga faham Jahmiyah dinisbatkan kepadanya. Lihat Muhammad al-Baghdadi, AL-Farqu
baina al-Firaq (Mesir : Maktabah Ibnu Sina, tt), hlm . 186

315 Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak
diintervensi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi
segala perbuatannya, ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri.
Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbutan-
perbutannya. Lihat Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, cet ke-2 (Bandung: Puskata Setia, 2006), hlm . 70

316 Rafidhah adalah Istilah ini sering diidentikkan dengan kaum Syiah Imamiah yang
menolak akan kepemimpinan tiga khalifah pra-kekhalifahan Ali bin Abi Thalib as, dan hanya
mengakui kepemimpinan Ali as pasca wafat Rasulullah saw. Lihat Abul-Hasan Al-Asy’ary,
Maqaalat al-Islamiyin, Jld.I (Bairut : Al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1990), Hlm:88-89

317 Ibrahim bin ‘Amir al-Ruhaili, Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal
Bida’ (Arab Sa’udi : Maktabah al-Ghurabâ’ al-Atsiriyah, 1415 H), Hlm . 102
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Adapun bid’ah amaliyah adalah bid’ah yang berkaitan dengan amal-amal

keagamaan, yaitu mengamalkan ajaran yang tidak dianjurkan oleh Allah SWT dan

Rasul-Nya. Dan macam-macam bid’ah amaliyah antara lain :

Pertama : membuat praktek baru dalam ibadah yang tidak ada dasarnya

sama sekali, seperti mengadakan jenis sholat atau puasa atau hari raya yang tidak

ada dalil yang memberi anjuran.

Kedua : Bid;ah penambahan dalam jenis ibadah, seperti tambahan rekaat

dalam sholat

Ketiga : bid’ah pembuatan tata cara baru dalam ibadah yang dikerjakan

tanpa berdasarkan petunjuk nash atau kaidah agama.

Keempat : Bid’ah pengkhususan waktu ibadah seperti mengkhususkan

malam pertengahan sya’ban dengan ibadah puasa dan qiyamul lail. Asal puasa

dan sholat dianjurkan, tetapi pengkhususan pada waku tertentu butuh suatu dalil,

sehingga menjadi bid’ah karena itu318

6. Bid’ah Ibadah dan Bid’ah Kebiasaan

Bid’ah ibadah adalah bid’ah berkaitan dengan ibadah, seperti

penambahan bacaan azan selain yang sudah maklum syar’i, penambahan

bilangan shalat  dan lain sebagainya.

Sedangkan bid’ah kebiasaan adalah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap

sebagai ajaran agama dan ditambahkan kepada ajaran agama secara umum dan

dilakukan dalam amal peribadatan. Seperti perayaan hari kelahiran yang

diperuntukkan bagi para wali-yang sudah dikenal berbagai kalangan. Hal  ini

318 Ibid.
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dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, padahal sebenarnya berupa euforia

golongan yang dibaurkan atau dilekatkan dengan agama.319

E. RUANG LINGKUP BID’AH

Ulama sepakat bahwa bid’ah itu berkaitan dengan agama, tetapi mereka

berbeda pendapat dalam menetapkan batasan permasalahan yang masuk dalam

kategori perkara agama dan yang tidak termasuk. Perbedaan ini didasarkan pada

cakupan bid’ah itu luas atau sederhana, sehingga ada yang menetapkan bahwa

bid’ah itu mencakup masalah ibadah  dan adat (duniawi) yang terjadi dalam

kehidupan sesudah Rasulullah SAW. meninggal dunia, dan juga selain amaliyah

pada masa sahabat dan tabi’in. Namun ada juga ulama yang hanya memahami

bid’ah dengan cakupan yang sempit, yakni masalah agama saja.

Perbedaan ini terjadi disebabkan pada pemahaman makna dan hakikat

bid’ah, baik berbentuk luas atau sempit, menjadi sebuah fenomena saat bid’ah

difahami bukan masalah ibadah saja tapi masuk selainnya. Untuk melihat konteks

ini, penulis cenderung menyempitkannya  dalam urusan ibadah dengan mengacu

pada kaidah, sebagai berikut :

Kaidah pertama ; Imam Ahmad ibn Hambal (w. 241 H) mengemukakan :

320ما شرع لهاالصل ىف العبادات التوقيف فال يشرع فيها اال

Artinya :
Dasar (hukum asal) dalam ibadah adalah tauqif, maka tidak ada syariat
padanya kecuali yang telah disyariatkan Allah.

319 Yusuf Qarâdhawi, Op.Cit. hlm. 150
320 Ibnu Taimiyah, Op. Cit. Jz. 29, hlm 17
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Berdasarkan qaidah ini, bid’ah dalam masalah ibadah yaitu mencakup

segala yang tidak ada dalam syari’at, jika ibadah dibuat dengan tanpa ada

ketentuan nash maka masuk kedalam kategori firman Allah ;

321ملَْ يَْأَذن بِِه اللَّهُ أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُم مَِّن الدِّيِن َما

Artinya :
“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?”

Sedangkan permasalahan selain ibadah, dasarnya (hukum asal) adalah

boleh, selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram,

jika masuk dalam kategori menghalalkan yang haram atau sebaliknya, masuk

dalam firman Allah :











322

Artinya :
“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan
Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan
(sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin
kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah
?"

321 QS. Al-Syura : 21
322 QS. Yunus : 59.
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Sebagaimana dikatakan Jabir ibn Abdullah :

زاد إسحق قال سفيان لو كان شيئا ينهى كنا نعزل والقرآن ينزل قال  جابر عن 

323عنه لنهانا عنه القرآن

Artinya :
“Kami melakukan azal324 dan al-Quran turun. Ishaq menambahkan :
berkata Syofyan  : jika hal itu dilarang maka otomatis al-Quran melarang
kami”.

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa bid’ah hanya berkaitan dengan

permasalahan ibadah.

Kaidah kedua : Ibnu Qayyim (w. 751 H) mengemukakan :

325االصل ىف العبادات البطالن اال ما شرع اهللا و رسوله

Artinya :
“Dasar segala sesuatu  dalam ibadah adalah batal kecuali yang telah
disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya”

Cakupan bid’ah dalam pemikiran Ibnu Qayyim (w. 751 H) adalah

masalah ibadah saja, dan masalah Furuj (kemaluan) pada dasarnya haram kecuali

yang sudah dihalalkan oleh Allah. Sebaliknya masalah akad-akad selain ibadah

tidak termasuk dalam permasalahan bid’ah yang dimaksud oleh hadits Nabawi.

323 Shaheh Muslim, jld. IV, Op. Cit. hadits no. 3632,. hlm . 160
324 Maksdunya adalah النزع بعد اإليالج لينزل خارج الفرج yaitu mencabut (mengeluarkan zakar)

dari kemaluan istri ketika terjadi ejakulasi agar tidak terjadi pembuahan. (Fathul bâri, Jld. 1 hal.
216. “Kitab : Nikah”, “Bab: al-‘Azl”.)

325 Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, Ahkâm Ahlm u al-Zimmah, Jld. II (Bairut : Dâr al-Bayân
Litturâts, tt), hlm.715.
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Kaidah ketiga ; Ibnu Taimiyah (w. 728 H) mengatakan ;

ا دينهم ان تصرفات العباد من االقوال واالفعال نوعان :عبا دات يصلح 

326وعادات حيتاجون اليها ىف دنياهم

Artinya :
“Sesungguhnya usaha seorang hamba, baik berupa perkataan maupun
perbuatan terdiri dari dua jenis : ibadah-ibadah yang membenarkan
agama mereka  dan adat duniawi yang diperlukan dalam hidup di dunia”

Kaidah empat : Imam al-Syâtibi (w. 790 H) mengatakan :

327كل عبادة تستند اىل حديث مكذب على رسول اهللا فهي بدعة

"Artinya :
Setiap ibadah yang disandarkan pada hadits dusta atas Rasulullah SAW
adalah bid’ah”

رد و اهلوى فهى بدعة 328كل عبادة تستند اىل الرأي ا

Artinya :
“Setiap ibadah yang disandarkan pada pendapat semata dan hawa nafsu
adalah bid’ah”

329كل عبادة خمالفة لقواعد هذه الشريعة و مقاصدها فهى بدعة

Artinya :
“Setiap ibadah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syari’at dan
maqashidnya adalah bid’ah.

326 Ibnu Taimiyah, Al-Fatâwa al-Kubrâ, Jld. III ( Bairut : Dâr Fikr, 1990), hlm. 312
327 Imam al-Syâtibi, Jld. I, Op. Cit., hlm . 223-231
328 Ibid. Jld. I, 212-219
329 Ibid. Jld. II, 19-20
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330كل عبادة وردت ىف الشريعة على صفة مقيد فتغيري هذه الصفة بدعة

Artinya :
“Setiap ibadah yang terdapat dalam syariat dengan sifat yang tertentu
maka merubah sifat tersebut adalah bid’ah.”

Cakupan bid’ah dalam pandangan Imam al-Syâthibi (w. 790 H) cukup

banyak, diantaranya pertama ; ibadah yang didasarkan pada hadits dusta dan

hawa nafsu, kedua; ibadah yang bertentangan dengan syariat dan maqashidnya,

ketiga ibadah yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya.

330 Ibid. Jld. 2. 34


