
 

 

Kesempurnaan Islam Dan Bahaya Bid'ah1 
  

Pendahuluan 
Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon ma'unah dan 
maghfirah-Nya, bertaubat dan berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri keburukan 
amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkannya maka tiada yang dapat 
menunjukinya. 
  
Aku bersaksi bahwa Tuhan yang berhak di sembah selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. 
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Beliau Shallallahu 
'alaihi wa sallam diutus Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang haq. 
Beliaupun telah menyampaikan risalah, melaksanakan amanah, tulus dan kasih kepada 
umat, serta berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya sampai beliau berpulang ke 
rahmat-Nya, sedang umatnya beliau tinggalkan pada jalan yang terang benderang, siapa 
yang menyimpang darinya pasti binasa. 
  
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menerangkan segala kebutuhan umat dalam 
berbagai aspek kehidupan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar 
Radhiyallahu 'anhu : "Tidak ada yang diabaikan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, 
sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan beliau telah 
mengajarkan kepada kami tentang ilmunya". 
  
Ada seorang musyrik bertanya  kepada Salman Al-Farisi Radhiyallahu 'anhu : " Apakah 
Nabi kalian mengajarkan sampai tentang tatacara buang hajat ..? Salman menjawab : 
'Ya, beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat, dan 
membersihkan hajat dengan kurang dari tiga batu, atau dengan tangan kanan atau 
dengan kotoran kering atau dengan tulang". 
  
Allah Telah Menjelaskan Ushul dan Furu' Agama Dalam Al-Qur'anul Karim 
Anda tentu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an 
tentang ushul (pokok-pokok) dan furu' (cabang-cabang) agama Islam. Allah telah 
menjelaskan tentang tauhid dengan segala macam-macamnya, sampai tentang bergaul 
sesama manusia seperti tatakrama pertemuan, tatacara minta izin dan lain sebagainya. 
Sebagaimana firman Allah Ta'ala. 

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : 
'Berlapang-lapanglah dalam majlis',  maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu"  (Al-Mujaadalah : 11). 

Dan firman-Nya. 

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya, 
yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak 
menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu 
mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu : 'Kembalilah !' maka hendaklah 
kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan". (An-Nuur : 27-28). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pula kepada kita dalam Al-Qur'an tentang 
cara berpakaian. Firman-Nya. 
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"Artinya : Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan 
mengandung) yang  tiada ingin kawin (lagi) tiadalah atas mereka dosa 
menanggalkan pakaian mereka 2  dengan tidak (bermaksud) menampakkan 
perhiasan" (An-Nuur : 60). 

"Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan 
istri-istri orang mu'min : 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbanya3 ke seluruh 
tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 
karena itu mereka tidak diganggu. Dan  Allah Maha Pengampun lagi Maha 
penyayang". (Al-Ahzaab : 59). 

"Artinya : Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasaan 
yang mereka sembunyikan". (An-Nuur : 31) 

"Artinya : Dan bukankah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya4, 
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke 
rumah-rumah itu dari pintu-pintunya". (Al-Baqarah : 189). 

Dan masih banyak lagi ayat seperti ini, yang dengan demikian jelaslah bahwa Islam 
adalah sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, tidak perlu ditambahi dan tidak 
boleh dikurangi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Al-Qur'an. 

"Artinya : Dan Kami turunkan kepadamu kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan 
segala seuatu".  (An-Nahl : 89). 

Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik yang 
menyangkut masalah kehidupan di akhirat maupun masalah kehidupan di dunia, kecuali 
telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an secara tegas atau dengan isyarat, secara tersurat 
maupun tersirat. 
  
Adapun firman Allah Ta'ala. 

"Artinya : Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti 
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab. Kemudian kepada 
Tuhanlah mereka dihimpunkan". (Al-An'aam : 38). 

Ada yang menafsirkan ''al-kitab" disini adalah Al-Qur'an. Padahal sebenarnya yang 
dimaksud yaitu "Lauh Mahfuzh" . Karena apa yang dinyatakan Allah Subhanahu wa 
Ta'ala tentang Al-Qur'an dalam firman-Nya yang artinya :”Dan Kami turunkan kepadamu 
kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu". Lebih tegas dan lebih jelas 
daripada yang dinyatakan dalam firman-Nya yang artinya : "Tidaklah Kami alpakan 
sesuatupun di dalam al-kitab". 
  
Mungkin ada orang yang bertanya : "Adakah ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan 
jumlah shalat lima waktu berikut bilangan raka'at tiap-tiap shalat ? Bagaimanakah 
dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan 
segala sesuatu, padahal kita tidak menemukan ayat yang menjelaskan bilangan raka'at 
tiap-tiap shalat ?". 
Jawabnya : Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an 
bahwasanya kita di wajibkan mengambil dan mengikuti segala apa yang telah 

                                                 
2 Maksudnya : Pakaian luar, yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. 
3 Jilbab sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. 
4 Pada masa Jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji mereka memasuki rumahnya dari belakang, 
bukan dari depan. Hal ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka 
turunlah ayat ini sebagai pnejelas. 



 

 

disabdakan dan ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini 
berdasarkan atas firman Allah Ta'ala. 

"Artinya : Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati 
Allah" (An-Nisaa : 80). 

"Artinya : Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa 
yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah". (Al-Hasyr : 7). 

Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
sallam, sesungguhnya Al-Qur'an telah menunjukkannya pula. Karena sunnah termasuk 
juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shalallallahu 
'alaihi wa sallam. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. 

"Artinya : Dan Allah telah menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (As-
Sunnah) kepadamu". (An-Nisaa : 113). 

Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam sunnah maka sebenarnya telah 
disebutkan pula dalam Al-Qur'an. 
  

 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Telah Menjelaskan pula Seluruh Agama. 
  
Pembaca yang budiman. 
  
Apabila saudara telah mengakui dan meyakini akan hal-hal di atas, maka apakah masih 
ada sesuatu hal tentang agama yang dapat mendekatkan kepada Allah belum dijelaskan 
oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sampai beliau wafat ? 
  
Tentu tidak. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menerangkan segala sesuatu 
berkenan dengan agama, baik melalui perkataan, perbuatan atau persetujuan beliau. 
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menerangkannya langsung dari inisiatif beliau, 
atau sebagai jawaban atas pertanyaan. Kadangkala, dengan kehendak Allah, ada 
seorang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bertanya 
tentang sesuatu masalah dalam agama, sementara para sahabat yang selalu menyertai 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menanyakan hal tersebut. Karena itu para 
sahabat merasa senang apabila ada seorang Badui datang untuk bertanya kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam. 
  
Sebagai bukti bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan segala apa 
yang diperlukan manusia dalam ibadah, mu'amalah dan kehidupan mereka, yaitu firman 
Allah Ta'ala. 

"Artinya : Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu".    (Al-Maa'idah : 3). 

Setiap Bid'ah Adalah Kesesatan 
Apabila masalah tadi sudah jelas dan menjadi ketetapan saudara, maka ketahuilah 
bahwa siapapun yang berbuat bid'ah dalam agama, walaupun dengan tujuan baik, maka 
bid'ahnya itu, selain merupakan kesesatan, adalah suatu tindakan menghujat agama dan 
mendustakan firman Allah Ta'ala, yang artinya : " Pada hari ini telah Ku sempurnakan 
untuk kamu agamamu ....." . Karena dengan perbuatannya tersebut, dia seakan-akan 
mengatakan bahwa Islam belum sempurna, sebab amalan yang diperbuatnya dengan 
anggapan dapat mendekatkan diri kepada Allah belum terdapat di dalamnya. 
  



 

 

Anehnya, ada orang yang melakukan bid'ah berkenan dengan dzat, asma' dan sifat Allah 
Azza wa Jalla, kemudian ia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengagungkan 
Allah, untuk mensucikan Allah, dan untuk menuruti firman Allah Ta'ala. 

"Artinya : Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah".                 
(Al-Baqarah : 22). 

Aneh, bahwa orang yang melakukan bid'ah seperti ini dalam agama Allah, yang berkenan 
dengan dzat-Nya, yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf, mengatakan 
bahwa dialah yang mensucikan Allah, dialah yang mengagungkan Allah dan dialah yang 
menuruti firman-Nya : "Artinya : Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 
Allah", dan barangsiapa yang menyalahinya maka dia adalah mumatstsil musyabbih 
(orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), atau menuduhnya dengan 
sebutan-sebutan jelek lainnya. 
  
Anehnya lagi, ada orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama Allah berkenaan 
dengan pribadi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dengan perbuatannya itu mereka 
menganggap bahwa dirinyalah orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam dan yang mengagungkan beliau, barangsiapa yang tidak berbuat sama seperti 
mereka maka dia adalah orang yang membenci Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, 
atau menuduhnya dengan sebutan-sebutan jelek lainnya yang biasa mereka pergunakan 
terhadap orang yang menolak bid'ah mereka. 
  
Aneh, bahwa orang-orang semacam ini mengatakan : "Kamilah yang mengagungkan 
Allah dan Rasul-Nya". Padahal dengan bid'ah yang mereka perbuat itu, mereka 
sebenarnya telah bertindak lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala telah 
berfirman. 

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan 
Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui". (Al-Hujuraat : 1). 

Pembaca yang budiman. 
Di sini penulis mau bertanya, dan mohon -demi Allah- agar jawaban yang anda berikan 
berasal dari hati nurani bukan secara emosional, jawab yang sesuai dengan tuntunan 
agama anda, bukan karena taklid (ikut-ikutan). 
  
Apa pendapat anda terhadap mereka yang melakukan bid'ah dalam agama Allah, baik 
yang berkenan dengan dzat, sifat dan asma' Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang 
berkenan dengan pribadi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian mengatakan 
: "Kamilah yang mengagungkan Allah dan Rasulullah ?". 
  
Apakah mereka ini yang lebih berhak disebut sebagai pengagung Allah dan Rasulullah, 
ataukah orang-orang yang mereka itu tidak menyimpang seujung jaripun dari syari'at 
Allah, yang berkata : "Kami beriman kepada syari'at Allah yang dibawa Nabi, kami 
mempercayai apa yang diberitakan, kami patuh dan tunduk terhadap perintah dan 
larangan ; kami menolak apa yang tidak ada dalam syari'at, tak patut kami berbuat 
lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya atau mengatakan dalam agama Allah apa yang 
tidak termasuk ajarannya ?". 
  
Siapakah, menurut anda, yang lebih berhak untuk disebut sebagai orang yang mencintai 
serta mengagungkan Allah dan Rasul-Nya .? 
  
Jelas golongan yang kedua, yaitu mereka yang berkata : "Kami mengimani dan 
mempercayai apa yang diberitakan kepada kami, patuh dan tunduk terhadap apa yang 
diperintahkan ; kami menolak apa yang tidak diperintahkan, dan tak patut kami 
mengada-adakan dalam syari'at Allah atau melakukan bid'ah dalam agama Allah". Tak 
syak lagi bahwa mereka inilah orang-orang yang tahu diri dan tahu kedudukan 



 

 

Khaliqnya. Merekalah yang mengagungkan Allah dan Rasul-Nya, dan merekalah yang 
menunjukkan kebenaran kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. 
  
Bukan golongan pertama, yang melakukan bid'ah dalam agama Allah, dalam hal akidah, 
ucapan, atau perbuatan. Padahal, anehnya, mereka mengerti sabda Rasulullah 
Shalallahu alaihi wa sallam. 

"Artinya : Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah 
bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan masuk dalam 
neraka". 

Sabda beliau : "setiap bid'ah " bersifat umum dan menyeluruh, dan mereka mengetahui 
hal itu. 
  
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyampaikan maklumat umum ini, tahu 
akan konotasi apa yang disampaikannya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah 
manusia yang paling fasih, paling tulus terhadap umatnya, tidak mengatakan kecuali apa 
yang dipahami maknanya, Maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 
"Kullu bid'atin dhalalah", Beliau menyadari apa yang diucapkan, mengerti betul akan 
maknanya, dan ucapan ini timbul dari beliau karena beliau benar-benar tulus terhadap 
umatnya. 
  
Apabila suatu perkataan memenuhi ketiga unsur ini, yaitu : diucapkan dengan penuh 
ketulusan, penuh kefasihan dan penuh pengertian, maka perkataan tersebut tidak 
mempunyai konotasi lain kecuali makna yang dikandungnya. 
  
Dengan pernyataan umum tadi, benarkah bahwa bid'ah dapat kita bagi menjadi tiga 
bagian, atau lima bagian ? 
  
Sama sekali tidak benar. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada 
bid'ah hasanah, maka pendapat tersebut tidak lepas dari dua hal. 
  
Pertama : kemungkinan tidak termasuk bid'ah tapi dianggapnya sebagai bid'ah. 
Kedua : kemungkinan termasuk bid'ah, yang tentu saja sayyi'ah (buruk), tetapi dia tidak 
mengetahui keburukannya. 
  
Jadi setiap perkara yang dianggapnya sebagai bid'ah hasanah, maka jawabannya adalah 
demikian tadi. 
  
Dengan demikian, tak ada jalan lagi bagi ahli bid'ah untuk menjadikan sesuatu bid'ah 
mereka sebagai bid'ah hasanah, karena kita telah mempunyai senjata ampuh dari 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu : 

"Artinya : Setiap bid'ah adalah kesesatan" 

Senjata itu bukan dibuat di sembarang pabrik, melainkan datang dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa sallam dan dibuat sedemikian sempurna. Maka barangsiapa yang memegang 
senjata ini tidak akan dapat dilawan oleh siapapun dengan bid'ah yang dikatakannya 
sebagai hasanah, sementara Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyatakan : 
"Setiap bid'ah adalah kesesatan". 
 
Beberapa Pertanyaan dan Jawabannya 
Mungkin ada di antara  pembaca yang bertanya : Bagaimanakah pendapat anda tentang 
perkataan Umar bin Khatab Radhiyallahu 'Anhu setelah memerintahkan kepada Ubay bin 
Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar mengimami orang-orang di bulan Ramadhan. Ketika 
keluar mendapatkan para jama'ah sedang berkumpul dengan imam mereka, beliau 
berkata : "inilah sebaik-baik bid'ah .... dst". 
  



 

 

Jawabnya : 
Pertama : Bahwa tak seorangpun di antara kita boleh menentang sabda Nabi Shallallahu 
'alaihi wa sallam, walaupun dengan perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau 
dengan perkataan siapa saja selain mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman : 

"Artinya : Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya (Rasul) takut 
akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih". (An-Nuur : 63). 

Imam Ahmad bin Hambal berkata : "Tahukah anda, apakah yang dimaksud dengan 
fitnah ?. Fitnah, yaitu syirik. Boleh jadi apabila menolak sebagian sabda Nabi Shallallahu 
'alaihi wa sallam akan terjadi pada hatinya suatu kesesatan, akhirnya akan binasa". 
  
Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata : "Hampir saja kalian dilempar batu dari atas 
langit. Kukatakan : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, tapi kalian 
menentangnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar". 
  
Kedua : Kita yakin kalau Umar Radhiyallahu 'anhu termasuk orang yang sangat 
menghormati firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya Shallallahu alaihi wa sallam. 
Beliaupun terkenal sebagai orang yang berpijak pada ketentuan-ketentuan Allah, 
sehingga tak heran jika beliau mendapat julukan sebagai orang yang selalu berpegang 
teguh kepada kalamullah. Dan  kisah perempuan yang berani menyanggah pernyataan 
beliau tentang pembatasan mahar (maskawin)  dengan firman Allah, yang artinya : " ... 
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak 
..." (An-Nisaa : 20) bukan rahasia lagi bagi umum, sehingga beliau tidak jadi melakukan 
pembatasan mahar. 
  
Sekalipun kisah ini perlu diteliti lagi tentang keshahihahnya, tetapi dimaksudkan dapat 
menjelaskan bahwa Umar adalah seorang yang senantiasa berpijak pada ketentuan-
ketentuan Allah, tidak melanggarnya. 
  
Oleh karena itu, tak patut bila Umar Radhiyallahu 'anhu menentang sabda Nabi 
Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata tentang suatu bid'ah : "Inilah 
sebaik-baik bid'ah", padahal bid'ah tersebut termasuk dalam kategori sabda Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Setiap bid'ah adalah kesesatan". 
  
Akan tetapi bid'ah yang dikatakan oleh Umar, harus ditempatkan sebagai bid'ah yang 
tidak termasuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut. Maksudnya 
: adalah mengumpulkan orang-orang yang mau melaksanakan shalat sunat pada malam 
bulan Ramadhan dengan satu imam, di mana sebelumnya mereka melakukannya sendiri-
sendiri. 
  
Sedangkan shalat sunat ini sendiri sudah ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata : 
"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan qiyamul lail (bersama para 
sahabat) tiga malam berturut-turut, kemudian beliau menghentikannnya pada malam 
keempat, dan bersabda : 

"Artinya : Sesungguhnya aku takut kalau shalat tersebut diwajibkan atas kamu, 
sedanghkan kamu tidak mampu untuk melaksanakannya". (Hadits Riwayat Al-
Bukhari dan Muslim). 

Jadi qiyamul lail (shalat malam) di bulan Ramadhan dengan berjamaah termasuk sunnah 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun disebut bid'ah oleh Umar Radhiyallahu 
anhu dengan pertimbangan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah 
menghentikannya pada malam keempat, ada di antara orang-orang yang melakukannya 
sendiri-sendiri, ada yang melakukannya secara berjama'ah dengan orang banyak. 
Akhirnya Amirul Mu'minin Umar Radhiyallahu 'anhu dengan pendapatnya yang benar 
mengumpulkan mereka dengan satu imam. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Umar 



 

 

ini disebut bid'ah, bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang 
sebelum itu. Akan tetapi sebenarnya bukanlah bid'ah, karena pernah dilakukan oleh 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. 
  
Dengan penjelasan ini, tidak ada suatu alasan apapun bagi ahli bid'ah untuk menyatakan 
perbuatan bid'ah mereka sebagai bid'ah hasanah. 
  
Mungkin juga di antara pembaca ada yang bertanya : Ada hal-hal yang tidak pernah 
dilakukan pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi disambut baik dan 
diamalkan oleh umat Islam, seperti; adanya sekolah, penyusunan buku, dan lain 
sebagainya. Hal-hal baru seperti ini dinilai baik oleh umat Islam, diamalkan dan 
dipandang sebagai amal kebaikan. Lalu bagaimana hal ini, yang sudah hampir menjadi 
kesepakatan kaum Muslimin, dipadukan dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 
: "Setiap bid'ah adalah kesesatan ?". 
  
Jawabnya : Kita katakan bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya bukan bid'ah, melainkan 
sebagai sarana untuk melaksanakan perintah, sedangkan sarana itu berbeda-beda sesuai 
tempat dan zamannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah : "Sarana dihukumi 
menurut tujuannya". Maka sarana untuk melaksanakan perintah, hukumnya 
diperintahkan ; sarana untuk perbuatan yang tidak diperintahkan, hukumnya tidak 
diperintahkan ; sedang sarana untuk perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Untuk 
itu, suatu kebaikan jika dijadikan sarana untuk kejahatan, akan berubah hukumnya 
menjadi hal yang buruk dan jahat. 
  
Firman Allah Ta'ala. 

"Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 
batas tanpa pengetahuan". (Al-An'aam : 108). 

Padahal menjelek-jelekkan sembahan orang-orang yang musyrik adalah perbuatan hak 
dan pada tempatnya. Sebaliknya, mejelek-jelekan Rabbul 'Alamien adalah perbuatan 
durjana dan tidak pada tempatnya. Namun, karena perbuatan menjelek-jelekkan dan 
memaki sembahan orang-orang musyrik menyebabkan mereka akan mencaci maki Allah, 
maka perbuatan tersebut dilarang. 
  
Ayat ini sengaja kami kutip, karena merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sarana 
dihukumi menurut tujuannya. Adanya sekolah-sekolah, karya ilmu pengetahuan dan 
penyusunan kitab-kitab dan lain sebagainya walaupun hal baru dan tidak ada seperti itu 
pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, namun bukan tujuan, tetapi merupakan 
sarana. Sedangkan sarana dihukumi menurut tujuannya. Jadi seandainya ada seseorang 
membangun gedung sekolah dengan tujuan untuk pengajaran ilmu yang haram, maka 
pembangunan tersebut hukumnya adalah haram. Sebaliknya, apabila bertujuan untuk 
pengajaran ilmu syar'i, maka pembangunannya adalah diperintahkan. 
  
Jika ada pula yang mempertanyakan : Bagaimana jawaban anda terhadap sabda Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam. 

"Artinya : Siapa yang memulai memberi contoh kebaikan dalam Islam maka ia 
mendapat pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti (meniru) 
perbuatannya itu ..". 

"Sanna" di sini artinya : membuat atau mengadakan. 
  
Jawabnya : 
Bahwa orang yang menyampaikan ucapan tersebut adalah orang yang menyatakan pula 
: "Setiap bid'ah adalah kesesatan". yaitu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan 
tidak mungkin sabda beliau sebagai orang yang jujur dan terpercaya ada yang 



 

 

bertentangan satu sama lainnya, sebagaimana firman Allah juga tidak ada yang saling 
bertentangan. Kalau ada yang beranggapan seperti itu, maka hendaklah ia meneliti 
kembali. Anggapan tersebut terjadi mungkin karena dirinya yang tidak mampu atau 
karena kurang jeli. Dan sama sekali tidak akan ada pertentangan dalam firman Allah 
Subhanahu wa Ta'ala atau sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. 
  
Dengan demikian tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, karena Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan : "Man sanna fil Islaam", yang artinya : 
"Barangsiapa berbuat dalam Islam", sedangkan bid'ah tidak termasuk dalam Islam; 
kemudian menyatakan : "sunnah hasanah", berarti : "Sunnah yang baik", sedangkan 
bid'ah bukan yang baik. Tentu berbeda antara berbuat sunnah dan mengerjakan bid'ah. 
  
Jawaban lainnya, bahwa kata-kata "Man Sanna" bisa diartikan pula : "Barangsiapa 
menghidupkan suatu sunnah", yang telah ditinggalkan dan pernah ada sebelumnya. Jadi 
kata "sanna" tidak berarti membuat sunnah dari dirinya sendiri, melainkan 
menghidupkan kembali suatu sunnah yang telah ditinggalkan. 
  
Ada juga jawaban lain yang ditunjukkan oleh sebab timbulnya hadits di atas, yaitu kisah 
orang-orang yang  datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mereka itu 
dalam keadaan yang amat sulit. Maka beliau menghimbau kepada para sahabat untuk 
mendermakan sebagian dari harta mereka. Kemudian datanglah seorang Anshar dengan 
membawa sebungkus uang perak yang kelihatannya cukup banyak, lalu diletakkannya di 
hadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Seketika itu berseri-serilah wajah beliau 
dan bersabda. 

"Artinya : Siapa yang memulai memberi contoh kebaikan dalam Islam maka ia 
mendapat pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti (meniru) 
perbuatannya itu ..". 

Dari sini, dapat dipahami bahwa arti "sanna" ialah : melaksanakan (mengerjakan), bukan 
berarti membuat (mengadakan) suatu sunnah. Jadi arti dari sabda beliau : "Man Sanna 
fil Islaami Sunnatan Hasanan", yaitu : "Barangsiapa melaksanakan sunnah yang baik", 
bukan membuat atau mengadakannya, karena yang demikian ini dilarang. berdasarkan 
sabda beliau : "Kullu bid'atin dhalaalah". 
 
Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Ibadah 
Perlu diketahui bahwa mutaba'ah (mengikuti Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam) tidak 
akan tercapai kecuali apabila amal yang dikerjakan sesuai dengan syari'at dalam enam 
perkara. 
  
Pertama. Sebab. 
Jika seseorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak 
disyari'atkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan tidak diterima (ditolak). Contoh : 
Ada orang yang melakukan shalat tahajud pada malam dua puluh tujuh bulan Rajab, 
dengan dalih bahwa malam itu adalah malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
sallam (dinaikkan ke atas langit). Shalat tahajud adalah ibadah, tetapi karena dikaitkan 
dengan sebab tersebut menjadi bid'ah. Karena ibadah tadi didasarkan atas sebab yang 
tidak ditetapkan dalam syari'at. Syarat ini -yaitu : ibadah harus sesuai dengan syari'at 
dalam sebab - adalah penting, karena dengan demikian dapat diketahui beberapa 
macam amal yang dianggap termasuk sunnah, namun sebenarnya adalah bid'ah. 
  
Kedua. Jenis. 
Artinya : ibadah harus sesuai dengan syari'at dalam jenisnya. Jika tidak, maka tidak 
diterima. Contoh : Seorang yang menyembelih kuda untuk kurban adalah tidak sah, 
karena menyalahi ketentuan syari'at dalam jenisnya. Yang boleh dijadikan kurban yaitu 
unta, sapi dan kambing. 
  
 



 

 

Ketiga. Kadar (Bilangan). 
Kalau seseorang yang menambah bilangan raka'at suatu shalat, yang menurutnya hal itu 
diperintahkan, maka shalat tersebut adalah bid'ah dan tidak diterima, karena tidak 
sesuai dengan ketentuan syari'at dalam jumlah bilangan rakaatnya. Jadi, apabila ada 
orang shalat zhuhur lima raka'at, umpamanya, maka shalatnya tidak sah. 
  
Keempat. Kaifiyah (Cara). 
Seandainya ada orang berwudhu dengan cara membasuh tangan, lalu muka, maka tidak 
sah wudhunya karena tidak sesuai dengan cara yang ditentukan syari'at. 
  
Kelima. Waktu. 
Apabila ada orang yang menyembelih binatang kurban pada hari pertama bulan Dzul 
Hijjah, maka tidak sah, karena waktu melaksanakannya tidak menurut ajaran Islam. 
  
Saya pernah mendengar bahwa ada orang bertaqarrub kepada Allah pada bulan 
Ramadhan dengan menyembelih kambing. Amal seperti ini adalah bid'ah, karena tidak 
ada sembelihan yang ditujukan untuk bertaqarrub kepada Allah kecuali sebagai kurban, 
denda haji dan akikah. Adapun menyembelih pada bulan Ramadhan dengan i'tikad 
mendapat pahala atas sembelihan tersebut sebagaimana dalam Idul Adha adalah bid'ah. 
Kalau menyembelih hanya untuk memakan dagingnya, boleh saja. 
  
Keenam. Tempat. 
Andaikata ada orang beri'tikaf di tempat selain masjid, maka tidak sah i'tikafnya. Sebab 
tempat i'tikaf hanyalah di masjid. Begitu pula, andaikata ada seorang wanita hendak 
beri'tikaf di dalam mushalla di rumahnya, maka tidak sah i'tikafnya, karena tempat 
melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, Contoh lainnya : Seseorang yang 
melakukan thawaf di luar Masjid Haram dengan alasan karena di dalam sudah penuh 
sesak, tahawafnya tidak sah, karena tempat melakukan thawaf adalah dalam Baitullah 
tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala, 

"Artinya : Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf".        
(Surah Al-Hajj : 26). 

Kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa ibadah seseorang tidak termasuk amal shaleh 
kecuali apabila memenuhi dua syarat, yaitu : 
  
Pertama. Ikhlas 
Kedua. Mutaba'ah. 
  
Dan Mutaba'ah tidak akan tercapai kecuali dengan enam perkara yang telah diuraikan 
tadi. 
 
Penutup 
Penulis berpesan kepada mereka yang terjerat dalam cobaan bid'ah, yang kemungkinan 
mempunyai tujuan baik dan menghendaki kebaikan, apabila anda memang menghendaki 
kebaikan maka -demi Allah- tidak ada jalan yang lebih baik daripada jalan para Salaf 
(generasi pendahulu) Radhiyallahu 'anhum. 
  
Pegang teguhlah sunnah Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam, ikutilah jejak para salaf 
shaleh, dan perhatikanlah apakah hal itu akan merugikan anda .? 
  
Dan kami katakan, dengan sesungguhnya, bahwa anda akan mendapatkan kebanyakan 
orang yang suka mengerjakan bid'ah merasa enggan dan malas untuk mengerjakan hal-
hal yang sudah jelas diperintahkan dan disunnahkan. Jika mereka selesai melakukan 
bid'ah, tentu mereka menghadapi sunnah  yang telah ditetapkan dengan rasa engggan 
dan malas. Itu semua merupakan dampak dari bid'ah terhadap hati. 
  
Bid'ah, besar dampaknya terhadap hati dan amat berbahaya bagi agama. Tidak ada 
suatu kaum melakukan bid'ah dalam agama Allah melainkan mereka telah pula 



 

 

menghilangkan dari sunnah yang setara dengannya atau melebihinya, sebagaimana hal 
ini dinyatakan oleh seorang ulama salaf. 
  
Akan tetapi apabila seseorang merasa bahwa dirinya adalah pengikut dan bukan 
pembuat syari'at, maka akan tercapai olehnya kesempurnaan takut, tunduk, patuh dan 
ibadah kepada Rabbul 'alamien serta kesempurnaan ittiba' (keikutsertaan) kepada 
Imamul Muttaqin, Sayyidul Mursalin, Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. 
  
Penulis berpesan kepada saudara-saudara kaum Muslimin yang menganggap baik 
sebagian dari bid'ah, baik yang berkenan dengan dzat, asma' dan sifat Allah, atau yang 
berkenan dengan pribadi dan pengagungan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, 
hendaklah mereka takut kepada Allah dan menghindari hal-hal semacam itu. Beramallah 
dengan didasari ikhlas dan sunnah, bukan syirik dan bid'ah ; menurut apa yang diridhai 
Allah, bukan apa yang disenangi syaitan. Dan hendaklah mereka memperhatikan apakah 
yang dapat dicapai oleh hati mereka, berupa keselamatan, kehidupan, ketenangan, 
kebahagian dan nur yang agung. 
  
Semoga Allah menjadikan kita sebagai penunjuk jalan yang mendapat petunjuk-Nya dan 
pemimpin yang membawa kebaikan, memerangi hati kita dengan iman dan ilmu, 
menjadikan ilmu yang kita miliki membawa berkah dan bukan bencana. Serta semoga 
Allah membimbing kita kepada jalan para hamba-Nya yang beriman, menjadikan kita 
termasuk para auliya-Nya yang bertakwa dan golongan-Nya yang beruntung. 
  
Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi Kita, Muhammad, 
kepada keluarga dan para sahabatnya. 
 
 

Pengertian Bid'ah, Macam-Macam Bid'ah  
& Hukum-Hukumnya5 

  
Pengertian Bid'ah 
Bid'ah menurut bahasa, diambil dari bida' yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. 
Sebelumnya Allah berfirman. 

Badiiu' as-samaawaati wal ardli 

"Artinya : Allah pencipta langit dan bumi" (Al-Baqarah : 117) 

Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman 
Allah. 

Qul maa kuntu bid'an min ar-rusuli 

"Artinya : Katakanlah : 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul". 
(Al-Ahqaf : 9). 

Maksudnya adalah : Aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini 
dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para 
rasul yang telah mendahuluiku. 
  
Dan dikatakan juga : Fulan mengada-adakan bid'ah, maksudnya : memulai satu cara 
yang belum ada sebelumnya. 
  

                                                 
5 Disalin dari buku Al-Wala & Al-Bara Tentang Siapa Yang harus Dicintai & Harus Dimusuhi oleh Orang Islam, 
oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan,  
 



 

 

Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian : 

1. Perbuatan bid'ah dalam adat istiadat (kebiasaan) ; seperti adanya penemuan-
penemuan baru dibidang IPTEK (juga termasuk didalamnya penyingkapan-
penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya). Ini adalah 
mubah  (diperbolehkan) ; karena asal dari semua adat istiadat (kebiasaan) adalah 
mubah.  

2. Perbuatan bid'ah di dalam Ad-Dien (Islam) hukumnya haram, karena yang ada 
dalam dien itu adalah tauqifi (tidak bisa diubah-ubah) ; Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Artinya : Barangsiapa yang mengadakan hal yang 
baru (berbuat yang baru) di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan 
tersebut, maka perbuatannya di tolak (tidak diterima)". Dan di dalam riwayat lain 
disebutkan : "Artinya : Barangsiapa yang berbuat suatu amalan yang bukan 
didasarkan urusan kami, maka perbuatannya di tolak".  

Macam-macam Bid'ah 
Bid'ah dalam Ad-Dien (Islam) ada dua macam : 

1. Bid'ah qauliyah 'itiqadiyah : Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, 
seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah serta semua 
firqah-firqah (kelompok-kelompok) yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan 
mereka.  

2. Bid'ah fil ibadah : Bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan 
apa yang tidak disyari'atkan oleh Allah; dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa 
bagian yaitu :  

? Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah : yaitu mengadakan 
suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syari'at Allah Ta'ala, seperti 
mengerjakan shalat yang tidak disyari'atkan, shiyam yang tidak disyari'atkan, 
atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang 
tahun, kelahiran dan lain sebagainya.  

? Bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang 
disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada shalat Dhuhur atau shalat 
Ashar.  

? Bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah. Yaitu menunaikan ibadah 
yang sifatnya tidak disyari'atkan seperti membaca dzikir-dzikir yang 
disyariatkan dengan cara berjama'ah dan suara yang keras. Juga seperti 
membebani diri (memberatkan diri) dalam ibadah sampai keluar dari batas-
batas sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam  

? Bid'ah yang bentuknya menghususkan suatu ibadah yang disari'atkan, tapi 
tidak dikhususkan oleh syari'at yang ada. Seperti menghususkan hari dan 
malam nisfu Sya'ban (tanggal 15 bulan Sya'ban) untuk shiyam dan 
qiyamullail. Memang pada dasarnya shiyam dan qiyamullail itu di syari'atkan, 
akan tetapi pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan suatu 
dalil.  

Hukum Bid'ah dalam Ad-Dien 
Segala bentuk bid'ah dalam Ad-Dien hukumnya adalah haram dan sesat, sebagaimana 
sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 

"Artinya : Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, 
karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah 
adalah sesat". (Hadits Riwayat Abdu Daud, dan At-Tirmidzi ; hadits hasan 
shahih). 

Dan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 



 

 

"Artinya : Barangsiapa mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami maka 
perbuatannya tertolak". 

Dan dalam riwayat lain disebutkan : 

"Artinya : Barangsiapa beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan 
kami maka amalannya tertolak". 

Maka hadits tersebut menunjukkan bahwa segala yang diada-adakan dalam Ad-Dien 
(Islam) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. 
  
Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan aqidah itu hukumnya haram. 
  
Tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya, ada diantaranya yang 
menyebabkan kafir (kekufuran), seperti thawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan 
diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan dan nadzar-nadzar kepada 
kuburan-kuburan itu, berdo'a kepada ahli kubur dan minta pertolongan kepada mereka, 
dan seterusnya. Begitu juga bid'ah seperti bid'ahnya perkataan-perkataan orang-orang 
yang melampui batas dari golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada juga bid'ah yang 
merupakan sarana menuju kesyirikan, seperti membangun bangunan di atas kubur, 
shalat berdo'a disisinya. Ada juga bid'ah yang merupakan fasiq secara aqidah 
sebagaimana halnya bid'ah Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah dalam perkataan-perkataan 
mereka dan keyakinan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ada juga bid'ah yang merupakan 
maksiat seperti bid'ahnya orang yang beribadah yang keluar dari batas-batas sunnah 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan shiyam yang dengan berdiri di terik matahari, 
juga memotong tempat sperma dengan tujuan menghentikan syahwat jima' 
(bersetubuh). 
  
Catatan : 
Orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah syayyiah (jelek) 
adalah salah dan menyelesihi sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Artinya : 
Sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah sesat". 
  
Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menghukumi semua bentuk bid'ah 
itu adalah sesat ; dan orang ini (yang membagi bid'ah) mengatakan tidak setiap bid'ah 
itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik ! 
  
Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya "Syarh Arba'in"  mengenai sabda 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Setiap bid'ah adalah sesat", merupakan 
(perkataan yang mencakup keseluruhan) tidak ada sesuatupun yang keluar dari kalimat 
tersebut dan itu merupakan dasar dari dasar Ad-Dien, yang senada dengan sabdanya : 
"Artinya : Barangsiapa mengadakan hal baru yang bukan dari urusan kami, maka 
perbuatannya ditolak". Jadi setiap orang yang mengada-ada sesuatu kemudian 
menisbahkannya kepada Ad-Dien, padahal tidak ada dasarnya dalam Ad-Dien sebagai 
rujukannya, maka orang itu sesat, dan Islam berlepas diri darinya ; baik pada masalah-
masalah aqidah, perbuatan atau perkataan-perkataan, baik lahir maupun batin. 
  
Dan mereka itu tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan bahwa bid'ah itu 
ada yang baik, kecuali perkataan sahabat Umar Radhiyallahu 'anhu pada shalat Tarawih : 
"Sebaik-baik bid'ah adalah ini", juga mereka berkata : "Sesungguhnya telah ada hal-hal 
baru (pada Islam ini)", yang tidak diingkari oleh ulama salaf, seperti mengumpulkan Al-
Qur'an menjadi satu kitab, juga penulisan hadits dan penyusunannya". 
  
Adapun jawaban terhadap mereka adalah : bahwa sesungguhnya masalah-masalah ini 
ada rujukannya dalam syari'at, jadi bukan diada-adakan. Dan ucapan Umar Radhiyallahu 
'anhu : "Sebaik-baik bid'ah adalah ini", maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa dan 
bukan bid'ah menurut syariat. Apa saja yang ada dalilnya dalam syariat sebagai 
rujukannya jika dikatakan "itu bid'ah" maksudnya adalah bid'ah menurut arti bahasa 



 

 

bukan menurut syari'at, karena bid'ah menurut syariat itu tidak ada dasarnya dalam 
syariat sebagai rujukannya. 
  
Dan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu kitab, ada rujukannya dalam syariat karena Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an, tapi penulisannya 
masih terpisah-pisah, maka dikumpulkan oleh para sahabat Radhiyallahu anhum pada 
satu mushaf (menjadi satu mushaf) untuk menjaga keutuhannya. 
  
Juga shalat Tarawih, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat secara 
berjama'ah bersama para sahabat beberapa malam, lalu pada akhirnya tidak bersama 
mereka (sahabat) khawatir kalau dijadikan sebagai satu kewajiban dan para sahabat 
terus sahalat Tarawih secara berkelompok-kelompok di masa Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam masih hidup juga setelah wafat beliau sampai sahabat Umar 
Radhiyallahu 'anhu menjadikan mereka satu jama'ah di belakang satu imam. 
Sebagaimana mereka dahulu di belakang (shalat) seorang dan hal ini bukan merupakan 
bid'ah dalam Ad-Dien. 
  
Begitu juga halnya penulisan hadits itu ada rujukannya dalam syariat. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk menulis sebagian hadits-hadist 
kepada sebagian sahabat karena ada permintaan kepada beliau dan yang dikhawatirkan 
pada penulisan hadits masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam secara umum adalah 
ditakutkan tercampur dengan penulisan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam telah wafat, hilanglah kekhawatiran tersebut ; sebab Al-Qur'an sudah 
sempurna dan telah disesuaikan sebelum wafat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. 
Maka setelah itu kaum muslimin mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam, sebagai usaha untuk menjaga agar supaya tidak hilang ; semoga Allah 
Ta'ala memberi balasan yang baik kepada mereka semua, karena mereka telah menjaga 
kitab Allah dan Sunnah Nabi mereka Shallallahu 'alaihi wa sallam agar tidak kehilangan 
dan tidak rancu akibat ulah perbuatan orang-orang yang selalu tidak bertanggung jawab. 

 
 

Latar Belakang Yang Menyebabkan  
Munculnya Bid'ah6 

 
Tidak diragukan lagi bahwa berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah adalah 
kunci keselamatan dari terjerumusnya kepada bid'ah dan kesesatan ; Allah Subhanahu 
wa Ta'ala berfirman. 

"Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, 
maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena 
jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya". (Al-An'am : 153). 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan hal itu dalam suatu hadits 
yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, berkata : Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam membuat satu garis untuk kita, lalu bersabda : "Ini adalah 
jalan Allah", kemudian beliau membuat garis-garis di sebelah kanannya dan disebelah 
kirinya, lalu bersabda : "Dan ini adalah beberapa jalan di atas setiap jalan tersebut ada 
syetan yang senantiasa mengajak (manusia) kepada jalan tersebut".  
  
Maka barangsiapa yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah ; pasti akan selalu 
terbentur oleh jalan-jalan yang sesat dan bid'ah. 
  

                                                 
6 Disalin dari buku Al-Wala & Al-Bara Tentang Siapa Yang Harus Dicintai dan Harus Dimusuhi oleh Orang Islam, 
oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, terbitan At-Tibyan hal. 59 - 65, penerjemah Endang 
Saefuddin 
 



 

 

Jadi latar belakang yang menyebabkan kepada munculnya bid'ah-bid'ah, secara ringkas 
adalah sebagai berikut : bodoh terhadap hukum-hukum Ad-Dien, mengikuti hawa nafsu, 
ashabiyah terhadap berbagai pendapat dan orang-orang tertentu, menyerupai dan taqlid 
terhadap orang-orang kafir. Perinciannya sebagai berikut. 
 
1.    Bodoh Terhadap Hukum-hukum Ad-Dien 
Semakin panjang zaman dan manusia berjalan menjauhi atsar-atsar risalah Islam : 
semakin sedikitlah ilmu dan tersebarlah kebodohan, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya : 

"Artinya : Barangsiapa dari kamu sekalian yang masih hidup setelahku, pasti akan 
melihat banyak perselisihan". (Hadits Riwayat Abdu Daud, At-Tirmidzi, beliau 
berkata hadits ini hasan shahih). 

Dan dalam sabdanya Shallallahu 'alaihi wa sallam juga : 

"Artinya : Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil (mencabut) ilmu dengan 
mencabutnya dari semua hamba-Nya akan tetapi mengambilnya dengan 
mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak ada (tersisa) seorang ulamapun, 
maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, mereka ditanya 
(permasalahan) lalu berfatwa tanpa dibarengi ilmu, akhirnya mereka sesat dan 
menyesatkan". 

Tidak akan ada yang bisa meluruskan bid'ah kecuali ilmu dan para ulama ; maka apabila 
ilmu dan para ulama telah hilang terbukalah pintu untuk muncul dan tersebarnya bagi 
para penganut dan yang melestarikannya. 
  
2.    Mengikuti Hawa Nafsu 
Barangsiapa yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah pasti dia mengikuti hawa 
nafsunya, sebagaimana firman Allah : 

"Artinya : Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa 
sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan 
siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan 
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun". (Al-Qashshash : 50). 

Dan Allah Ta'ala berfirman. 

"Artinya : Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 
sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah 
telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas 
penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesuadh Allah 
(membiarkannya sesat)". (Al-Jatsiyah : 23). 

Dan bid'ah itu hanyalah merupakan bentuk nyata hawa nafsu yang diikuti. 
  
3.    Ashabiyah Terhadap Pendapat Orang-orang Tertentu. 
Ashabiyah terhadap pendapat orang-orang tertentu dapat memisahkan antara  dari 
mengikuti dalil dan mengatakan yang haq. 
  
Allah Ta'ala berfirman. 

"Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka : 'Ikutilah apa yang telah 
diturunkan Allah'. Mereka menajwab : '(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti ap 
yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. '(Apakah mereka 
akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 
suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk". (Al-Baqarah : 170). 



 

 

Inilah keadaan orang-orang ashabiyah pada saat ini dari sebagian pengikut-pengikut 
madzhab, aliran tasawuf serta penyembah-penyembah kubur. Apabila mereka diajak 
untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah serta membuang jauh apa-apa yang menyelisihi 
keduanya (Al-Kitab dan As-Sunnah) mereka berhujjah (berdalih) dengan madzhab-
madzhab, syaikh-syaikh, bapak-bapak dan nenek moyang mereka. 
 
 4.    Menyerupai Orang-Orang Kafir 
Hal ini merupakan penyebab paling kuat yang dapat menjerumuskan kepada bid'ah, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits Abi Waqid Al-Laitsy berkata. 
  
"Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menuju Hunain dan 
kami baru saja masuk Islam (pada waktu itu orang-orang musyrik mempunyai sebuah 
pohon bidara) sebagai tempat peristirahatan dan tempat menyimpan senjata-senjata 
mereka yang disebut dzatu anwath. Kami melewati tempat tersebut, lalu kami berkata :" 
Ya Rasulullah buatkanlah untuk kami dzatu anwath sebagaimana mereka memiliki dzatu 
anwath, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Allahu Akbar ! Sungguh 
ini adalah kebiasaan buruk mereka, dan demi yang jiwaku di tangannya, ucapan kalian 
itu sebagaimana ucapan Bani Israil kepada Musa 'Alaihi Sallam : 

"Artinya : Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah (berhala) sebagaimana 
mereka mempunyai beberapa ilah (berhala)". (Al-A'raf : 138) 

Lalu Musa bersabda : "Sungguh kamu sekalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan sebelum 
kamu". 
  
Di dalam hadits ini disebutkan bahwa menyerupai orang-orang kafir itulah yang 
menyebabkan Bani Israil dan sebagian para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 
menuntut sesuatu yang buruk, yakni agar mereka dibuatkan tuhan-tuhan yang akan 
mereka sembah dan dimintai berkatnya selain Allah Ta'ala. Hal ini jugalah yang menjadi 
realita saat ini. Sungguh kebanyakan kaum muslimin telah mengikuti orang-orang kafir 
dalam amalan-amalan bid'ah dan syirik, seperti merayakan hari-hari kelahiran, 
mengkhususkan beberapa hari atau beberapa minggu (pekan) untuk amalan-amalan 
tertentu, upacara keagamaan dan peringatan-peringatan, melukis gambar-gambar dan 
patung-patung sebagai pengingat, mengadakan perkumpulan hari suka dan duka, bid'ah 
terhadap jenasah, membuat bangunan di atas kuburan dan lain sebagainya. 

 
 
 


