
itu masuk kategori bid‘ah mubah. Bid‘ah wajib memiliki sejumlah contoh,” (Izzuddin Abdul Aziz 
bin Abdussalam As-Salami, Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut, 
Cetakan kedua, Tahun 2010, Juz II, Halaman 133-134).  

Contoh bid‘ah wajib antara lain mempelajari ilmu nahwu (gramatika Arab) sebagai 
perangkat untuk memahami Al-Quran dan Hadits, mendokumentasikan kata-kata asing dalam 
Al-Quran dan Hadits, pembukuan Al-Quran dan Hadits, penulisan ilmu Ushul Fiqh. Sementara 
contoh bid‘ah haram adalah hadirnya madzah Qadariyah, Jabariyah, Murjiah, atau 
Mujassimah. Contoh yang dianjurkan adalah sembahyang tarawih berjamaah, membangun 
jembatan, membangun sekolah.  

Contoh bid’ah makruh adalah menghias mushhaf dengan emas. Sedangkan contoh 
bid’ah mubah adalah jabat tangan usai sembahyang subuh dan ashar, mengupayakan sandang, 
pangan, dan papan yang layak dan bagus. Contoh bid‘ah yang baik di Indonesia antara lain 
peringatan tahlil berikut hitungan hari-harinya, peringatan Isra dan Miraj dan lain sebagainya 
yang kesemuanya bahkan dianjurkan oleh agama.  

Contoh-contoh ini dapat dikembangkan sesuai tuntutan kaidah hukumnya seperti 
diterangkan Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam. Demikian penjelasan tentang bid'ah yang 
dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga pengertian dan 
pembagian bid‘ah di atas dapat menurunkan intensitas kontroversi di masyarakat perihal 
bid‘ah. Kami selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari para pembaca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pahami Bid’ah! 
Agar Tak Gampang Menuduh Bid’ah Sesat 

 
Dalam kitab Mafahim Yajibu Antushahhah, Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani 

menyatakan, "Diantara mereka yang mengklaim memahami hakikat suatu permasalahan 
adalah orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai pengikut salaf shaleh. Mereka bangkit 
mendakwahkan gerakan salafiyah dengan cara yang tidak etis, kurang ilmu, fanatik buta, 
pemikiran-pemikiran kosong, dan pemahaman yang dangkal. Mereka tidak toleran dengan 
memerangi apa yang mereka sebut 'hal yang baru' dan menolak setiap kreatifitas yang 
bermanfaat dengan anggapan bahwa hal itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat 
tanpa memperhatikan macam bid'ah. Padahal, spirit syari'at Islam mengharuskan kita untuk 
membedakan bid'ah yang bentuknya bermacam-macam sebagaimana yang dipahami oleh 
para ulama bahwa sebagian bid'ah ada yang baik dan sebagian ada yang buruk." (Prof. Dr. As-
Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, Mafahim Yajibu Antushahhah) 

Adapun bid’ah dalam hukum Islam ialah segala sesuatu yang dihadirkan oleh ulama’ 
yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Timbul suatu pertanyaan, apakah segala sesuatu yang 
dihadirkan oleh ulama’ yang tidak ada pada zaman Rasulullah pasti buruk? Jawaban yang 
benar, belum tentu! Ada dua kemungkinan; mungkin buruk dan mungkin baik. Kapan bid’ah 
itu baik dan kapan bid’ah itu buruk? Menurut Imam Syafi’i, sebagai berikut,  

  َمْذم ْوَمةُ  فَ ه وَُ َوَماَخاَلَفَها ََمْم ْوَدةُ  السُّنَّةَُ َفَماَواَفقَُ ,َوَمْذم ْوَمةُ  ََمْم ْوَدةُ   :بْدَعَتانُِ اَْلِبْدَعةُ 
“Bid’ah ada dua, bid’ah terpuji dan bid’ah tercela, bid’ah yang sesuai dengan sunnah itulah 
yang terpuji dan bid’ah yang bertentangan dengan sunnah itulah yang tercela”. Sayyidina 
Umar Ibnul Khattab, setelah mengadakan shalat Tarawih berjama’ah dengan dua puluh raka’at 

yang diimami oleh sahabat Ubai bin Ka’ab beliau berkata,ُنِْعَمِتُاْلِبْدَعة ُهِذِه"Sebagus bid’ah itu 

ialah ini” 
Bolehkah kita mengadakan Bid’ah? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita 

kembali kepada hadits Nabi SAW. yang menjelaskan adanya Bid’ah hasanah dan bid’ah 
sayyi’ah. 
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Yuk Sedekah! 
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Infaq & Sedekah 

BRI SYARIAH 
(422) 1041708669 
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َُمْنَُعِمَلُِِبَاُِمْنَُغْيُِ ًئاَُوَمْنَُسنَُِِّفُْااِلْساَلِمَُُُمْنَُسنَُِِّفُْااِلْساَلِمُس نًَّةَُحَسَنًةُفَ َله َُأْجر َهاَُوَأْجر  اَْنُيَ ن ْق َصُِمْنُأ ج ْورِِهْمَُشي ْ
ًئُا َُمْنَُعِمَلُِِبَاُِمْنَُغْيِاَْنُيَ ن ْق َصُِمْنَُأْوزَارِِهْمَُشي ْ   س نًَّةَُسِيَئًةُفَ َعَلْيِهُِوْزر َهاَوِوْزر 

“Barang siapa yang mengada-adakan satu cara yang baik dalam Islam maka ia akan mendapatkan 
pahala orang yang turut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun, 
dan barang siapa yang mengada-adakan suatu cara yang jelek maka ia akan mendapat dosa dan 
dosa-dosa orang yang ikut mengerjakan dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun”.  

 

Kriteria Bid‘ah Dhalalah dan Bid‘ah Hasanah 
Untuk memahami bid'ah mana yang baik dan sesat, kita harus mencermati hadits-hadits 

Rasulullah yang berkaitan dengan bid‘ah. Kita akan mengawalinya dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam An-Nasai berikut ini. 

،ُقَالَُ ُِفُخ ْطَبِتهُِ :َعْنَُجابِِرُْبِنَُعْبِدُاَّللَِّ َُصلَّىُهللا َُعَلْيِهَُوَسلََّمُيَ ق ول  ُاَّللَِّ ُاَّللَََُّوي  ْثِِنَُعَلْيِهُِبَاُه َوَُأْهل ه ،ُث َّ :َكاَنَُرس ول  ََُُيَْمد 
ُ:يَ ق ولُ  ُوَُ» ، ُاَّللَِّ ُاْْلَِديِثُِكَتاب  َُأْصَدَق ُِإنَّ َُله ، َُهاِدَي َُفاَل ُي ْضِلْله  َُوَمْن َُله ، ُم ِضلَّ ُاَّللَّ َُفاَل ُيَ ْهِدِه َُهْدي َُُمْن ُاْْلَْدِي َأْحَسَن

َا،ُوَك لَُُّم َْدثٍَةُِبْدَعة ُوَك لُُِّبْدَعٍةُضَُ ُاْْل م وِرَُم َْدََثُت   ،ُُ«اَلَلة ،ُوَك لَُُّضاَلَلٍةُِفُالنَّارَُِم َمٍَّد،َُوَشرُّ
“Dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasulullah dalam khothbahnya bertahmid dan 
memuji Allah SWT. Lalu Rasulullah bersabda, ‘Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada 
yang dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan jalan hidupnya, maka tiada yang bisa 
menunjuki orang tersebut ke jalan yang benar. Sungguh, kalimat yang paling benar adalah kitab 
suci. Petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. seburuk-buruknya perkara itu 
adalah perkara yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid‘ah. Setiap bid‘ah itu sesat. 
Setiap kesesatan membimbing orang ke neraka,’” (Ahmad bin Syu‘aib bin Ali Al-Khurasani, Sunan 
An-Nasai, Maktab Al-Mathbu‘at Al-Islamiyah, Aleppo, Cetakan Kedua, tahun 1986 M/ 1406 H).  

Memahami hadits riwayat An-Nasai di atas, kita perlu menyandingkannya dengan hadits 
Rasulullah SAW yang diriwayatkan di Shahih Bukhari sebagai berikut. 

َُوَسلَّمَُ َُوَسلََّمُُ "وكلُبدعةُضاللُة" :وقولهَُصلَّىُهللا َُعَلْيِه وهوُمنُالعامُالذيُأريدُبهُاخلاصُبدليلُقولهَُصلَّىُهللا َُعَلْيِه
احملدَثتُمنُُ :وقدُثبتُعنُاإلمامُالشافعيُقولُه ."منُأحدثُِفُأمرانُهذاُماُليسُمنهُفهوُرد" :"الصحيُح"املخرجُِفُ

أوُإمجاعاً،ُفهذهُ :اْلمورُضرابنُأحدمها ُكتاابًُأوُسنةُأوُأثراًُ وماُأحدثُمنُاخليُالُُ .البدعةُالضاللُةماُأحدثُخيالف
  ."املدخل"رواهُالبيهقيُِفُ .خالفُفيهُلواحدُمنُهذا،ُفهذهَُمدثةُغيُمذمومُة

 “Ucapan Rasulullah ‘Setiap bid‘ah itu sesat’ secara bahasa berbentuk umum, tapi maksudnya 
khusus seperti keterangan hadits Rasulullah yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, ‘Siapa saja 
yang mengada-ada di dalam urusan kami yang bukan bersumber darinya, maka tertolak’. Riwayat 
kuat menyebutkan Imam Syafi’i berkata, ‘Perkara yang diada-adakan terbagi dua. Pertama, perkara 
baru yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunah Rasul, pandangan sahabat, atau kesepakatan 
ulama, ini yang dimaksud bid‘ah sesat. Kedua, perkara baru yang baik-baik tetapi  

tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum tersebut, adalah bid‘ah yang tidak tercela,’” (Al-
Baihaqi dalam Al-Madkhal, Halaman 206).  

Imam Syafi’i dalam keterangan di atas jelas membuat polarisasi antara bid‘ah yang 
tercela menurut syara’ dan bid‘ah yang tidak masuk kategori sesat. Pandangan Imam Syafi’i 
kemudian dipertegas oleh ulama Madzhab Hanbali, Ibnu Rajab Al-Hanbali sebagai berikut.  

ُكانُلهُأصلُمنُُ :واملراد ُابلبدعة :وقالُاْلافظُابنُرجبُاْلنبلي ماُأحدثُمماُالُأصلُلهُِفُالشريعةَُيد لُعليه،ُأماُما
  .الشرعُيدلُعليه،ُفليسُببدعةُشرعاً،ُوإنُكانُبدعةُلغة

“Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, ‘Yang dimaksud bid‘ah sesat itu adalah perkara baru yang 
tidak ada sumber syariah sebagai dalilnya. Sedangkan perkara baru yang bersumber dari syariah 
sebagai dalilnya, tidak termasuk kategori bid‘ah menurut syara’/agama meskipun masuk kategori 
bid‘ah menurut bahasa,’” (Ibnu Rajab Al-Hanbali pada Syarah Shahih Bukhari).  

Perihal hadits Rasulullah itu, Guru Besar Hadits dan Ulumul Hadits Fakultas Syariah 
Universitas Damaskus Syekh Mushtofa Diyeb Al-Bugha membuat catatan singkat berikut ini.  

مماُالُيوجدُِفُالكتابُأوُالسنةُوالُيندرجُحتتُُ (ماُليسُفيُه) .دينناُهذاُوهوُاإلسالُم (أمرانُهذُا) .اخرتع (أحدث
  ابطلُومردودُالُيعتدُبه)رُد) .(ماُليسُمنُه(حكمُفيهماُأوُيتعارضُمعُأحكامهاُوِفُبعضُالنسخُ

“Siapa saja yang mengada-ada (membuat hal baru) di dalam urusan (agama) kami (agama Islam) 
yang bukan bersumber darinya (tidak terdapat dalam Al-Quran atau sunah, tidak berlindung di 
bawah payung hukum keduanya atau bertolak belakang dengan hukumnya), maka tertolak (batil, 
ditolak, tidak diperhitungkan),’ (Ta’liq Syekh Mushtofa Diyeb Al-Bugha pada Jamius Shahih Al-
Bukhari, Daru Tauqin Najah, Cetakan Pertama 1422 H, Juz IX).  

Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam, ulama madzhab Syafi’i abad 7 H kemudian 
membuat rincian lebih detail perihal bid‘ah beserta contohnya seperti keterangan sebagai 
berikut.  

ُ َعَلْيِهَُوَسلََّمُ- اْلِبْدَعة ُِفْعل َُماَُلَُْي  ْعَهْدُِِفَُعْصِرَُرس وِلُاَّللَِّ َقِسَمة ُإَلُ- .َصلَّىُاَّللَُّ  ِبْدَعٍةَُواِجَبٍة،َُوِبْدَعٍةَُم َرََّمٍة،َُوِبْدَعٍةُُ :َوِهَيُم ن ْ
ُِِفَُمْعرِفَِةَُذِلَكَُأْنُت  ْعَرَضُاْلِبْدَعة َُعَلىُقَ َواِعِدُالشَّرِيَعةَُِمْند وبٍَة،َُوِبْدَعٍةُ فَِإْنَُدَخَلْتُِِفُقَ َواِعِدُُ :َمْكر وَهٍة،َُوِبْدَعٍةُم َباَحٍة،َُوالطَّرِيق 

جَياِبَُفِهَيَُواِجَبة ،َُوِإْنَُدَخَلْتُِِفُقَ َواِعِدُالتَّْحرمِِيَُفِهَيَُم َرََّمة ،َُوِإْنُ َدَخَلْتُِِفُقَ َواِعِدُاْلَمْند وِبَُفِهَيَُمْند وبَة ،َُوِإْنَُدَخَلْتُِِفُُاإْلِ
  .ِةُأَْمِثَلةُ قَ َواِعِدُاْلَمْكر وِهَُفِهَيَُمْكر وَهة ،َُوِإْنَُدَخَلْتُِِفُقَ َواِعِدُاْلم َباِحَُفِهَيُم َباَحة ،َُولِْلِبدَِعُاْلَواِجبَُ

“Bid‘ah adalah suatu perbuatan yang tidak dijumpai di masa Rasulullah. Bid‘ah itu sendiri terbagi 
atas bid‘ah wajib, bid‘ah haram, bid‘ah sunah, bid‘ah makruh, dan bid‘ah mubah. Metode untuk 
mengategorisasinya adalah dengan cara menghadapkan perbuatan bid‘ah yang hendak 
diidentifikasi pada kaidah hukum syariah. Kalau masuk dalam kaidah yang menuntut kewajiban, 
maka bid‘ah itu masuk kategori bid‘ah wajib. Kalau masuk dalam kaidah yang menuntut 
keharaman, maka bid‘ah itu masuk kategori bid‘ah haram. Kalau masuk dalam kaidah yang 
menuntut kesunahan, maka bid‘ah itu masuk kategori bid‘ah sunah. Kalau masuk dalam kaidah 
yang menuntut kemakruhan, maka bid‘ah itu masuk kategori bid‘ah makruh. Kalau masuk  
dalam kaidah yang menuntut kebolehan, maka bid‘ah  
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