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Pada hari itu bukan merupakan bagian dari agama maka begitu pula pada hari ini 

 

Orang yang mengatakan bid’ah = sesat , “bidah itu sesat” atau “bid’ah adalah sesat” maka 
orang tersebut dapat dipastikan tidak menguasai atau tidak memperhatikan ilmu tata bahasa 
Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’). 

Persamaan matematika bid’ah = sesat adalah persamaan yang sesat dan menyesatkan. 

Ungkapan “bid’ah itu sesat” atau “bid’ah adalah sesat” adalah ungkapan yang sesat dan 
menyesatkan. 

Tidak ada satupun ulama yang mengartikan bid’ah adalah sesat. 

Bid’ah artinya perkara baru atau sesuatu yang tidak dicontohkan (tidak dilakukan) oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

Mustahil semua perkara baru atau semua yang tidak dicontohkan (tidak dilakukan) oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang tidak baik atau sesat 

Para ahli tata bahasa Arab atau para ahli nahwu dan sharaf mengatakan bahwa “kullu” dalam 
bahasa Indonesia artinya “setiap” sedangkan kata setiap tidak selalu berarti semua 

Kullu dapat sebagai kullu ba’din maksudnya ”setiap dari sebagian” dan dapat pula sebagai 
kullu jam’in maksudnya “setiap dari semua” 

Contoh kullu ba’din atau “setiap dari sebagian” lainnya 

wakaana waraa’ahum malikun ya’khudzu kulla safiinatin ghashbaan 

“karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal” (QS Al Kahfi 
[18]:79) 

Nabi Khidir alaihisalam menjelaskan perbuatannya merusak kapal kepunyaan beberapa orang 
miskin karena beliau mengetahui dihadapan mereka kelak akan ada seorang raja yang suka 
merampas setiap kapal. Beliau merusaknya sedikit supaya nantinya mudah diperbaiki lagi, 
dan bila raja melihatnya ia pun menduga kapal itu adalah kapal yang buruk sehingga ia akan 
membiarkannya berlalu. Jadi raja tersebut suka merampas setiap kapal yang baik. 

Hadits riwayat Imam Ahmad : 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َعْيٍن َزانِيَةٌ  ِ َصلَّى هللاَّ  َعِن اْ%َْشَعِريِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ

Dari al-Asyari berkata: “ Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “setiap mata 
berzina” (musnad Imam Ahmad) 

Setiap mata yang berzina (zina mata) adalah setiap mata yang melihat kepada wanita dan 
dibenarkan oleh kemaluannya. 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya manusia itu telah 
ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua 
mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina 
kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah 
berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak 
oleh kemaluan.” (HR Muslim 4802). 

Jadi mata yang berzina (zina mata) adalah setiap mata yang melihat kepada wanita yang 
mempengaruhi atau terkait dengan “kemaluannya” atau hawa nafsu, keinginan, angan-angan 
yang merupakan zina hati pula. 

Pada umumnya yang termasuk melihat kepada wanita yang tidak mempengaruhi atau tidak 
terkait dengan “kemaluannya” adalah pandangan pertama. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

، 8َ تُْتبِِع النَّْظَرةَ النَّْظَرةَ؟ فَإِنَّ لََك ا%ُْولَى، َولَْيَسْت لََك ا)ِخَرةُ   يَا َعلِيُّ

“Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya, 
sesungguhnya bagimu yang pertama dan yang berikutnya bukan untukmu.” (as-Sunan al-
Kubra No. 13898) 

Jadi setiap tidak selalu berarti semua. Kata setiap pada “setiap kapal” dan “setiap mata” 
adalah “setiap dari sebagian” yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

Bid’ah adalah kata benda yang belum menunjukkan sifatnya. Dalam Ilmu Balaghah 
dikatakan 

 حدف الصفة على الموصوف

“membuang sifat dari benda yang bersifat”. 

Jadi jika ditulis lengkap dengan sifat dari bid’ah kemungkinannya adalah 

a. Kemungkinan pertama : 

 ُكلُّ بِْدَعٍة َحَسنٍَة َضAَ لَةٌ َوُكلُّ َضAَ لٍَة فِى النَّارِ 

Setiap “bid’ah yang baik” itu sesat (dholalah), dan setiap yang sesat (dholalah) masuk neraka 

Hal ini tidak mungkin, bagaimana sifat baik dan sesat (dholalah) berkumpul dalam satu benda 
dan dalam waktu dan tempat yang sama, hal itu tentu mustahil. 

b. Kemungkinan kedua : 

 ُكلُّ بِْدَعٍة َسيِئٍَة َضAَ لٍَة َوُكلُّ َضAَ لٍَة فِٮالنَّاِر

Setiap “bid’ah yang jelek” itu sesat (dholalah), dan setiap yang sesat (dholalah) masuk neraka 
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Jadi kesimpulannya bid’ah yang sesat masuk neraka adalah bid’ah yang jelek (sayyiah) 
pengecualiannya adalah bid’ah yang baik (hasanah) 

Sedangkan kullu pada “setiap kesesatan akan bertempat di neraka” atau “setiap memabukkan 
haram” (HR Bukhari 3997) atau “setiap minuman yang memabukkan haram” (HR Bukhari 
235) adalah kullu jam’in (kullu dari semua) dan lagi pula “kesesatan” dan “memabukkan” 
sudah jelas (lugas) sifat jelek (sayyiah). 

Dari sudut ushul fiqih, hadits “kullu bid’atin dholalah” adalah hadits yang bersifat umum 
(‘amm) sehingga dibutuhkan dalil lain yang menjelaskan bid’ah bersifat jelek (sayyiah) atau 
bid’ah yang merupakan kesesatan. 

Imam An Nawawi ~rahimahullah mengatakan 

ھََذاَعامٌّ َمْخُصٍ◌ْوٌص َواْلُمَراُد َغالُِب اْلبَِدعِ قَْولُهُ َوُكلُّ بِْدَعٍة َضAَلَةٌ   . 

“Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, “Kullu Bid’ah dlalalah” ini adalah ‘Amm 
Makhshush, kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Jadi yang dimaksud adalah 
sebagian besar bid’ah itu sesat, bukan seluruhnya.” (Syarh Shahih Muslim, 6/154). 

Jumhur ahli ushul fiqih menetapkan bahwa dalalah ‘amm yang mencakup seluruh satuan-
satuannya adalah zhanniyah (dugaan,tidak pasti / tidak suatu hal yang qath’i,tidak 
menunjukkan arti lugas). Sehingga diperlukan dalil yang menunjukkan arti lugas untuk 
menjelaskan bid’ah yang jelek (sayyiah) atau bid’ah yang merupakan kesesatan. 

Imam Malik berkata: “Barangsiapa yang membuat bid’ah dalam Islam yang ia 
memandangnya baik, maka sungguh ia telah menuduh Muhammad shallallaahu ’alaihi 
wasallam mengkhianati risalah. Hal itu dikarenakan Allah telah berfirman : ”Pada hari ini 
telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu”. Maka apa saja yang pada hari itu bukan 
merupakan bagian dari agama, maka begitu pula pada hari ini bukan menjadi bagian dari 
agama” 

Berikut riwayat yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Malik tersebut 

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Malik bin Anas Rahimahullah, dia bertanya 
: “Dari mana saya akan memulai berihram?” 
Imam Malik menjawab : “Dari Miqat yang ditentukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam yang beliau berihram dari sana”. 
Dia bertanya lagi : “Bagaimana jika aku berihram dari tempat yang lebih jauh dari itu?” 
Dijawab : “Aku tidak setuju itu”. 
Tanyanya lagi : “Apa yang tidak suka dari itu ?” 
Imam Malik berkata. “Aku takut terjatuh pada sebuah fitnah!”. 
Dia berkata lagi : “Fitnah apa yang terjadi dalam menambah kebaikan?” 
Imam Malik berkata : “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman artinya : “maka hendaklah 
orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang 
pedih.” (QS An-Nur : 63] Dan fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau dikhususkan 
dengan sebuah karunia yang tidak diberikan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
?” 
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Jadi terlarang mengangap baik sesuatu menurut akal pikiran sendiri sehingga mewajibkan 
yang sebenarnya tidak diwajibkanNya sebaliknya terlarang menganggap buruk sesuatu 
menurut akal pikiran sendiri sehingga melarang yang sebenarnya tidak dilarangNya atau 
mengharamkan yang sebenarnya tidak diharamkanNya. 

Apa pun yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya 
adalah perintahNya dan begitupula apa pun yang dilarang Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pada hakikatnya adalah laranganNya 

Segala perkara terkait dengan dosa adalah merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk 
menetapkannya atau mensyariatkannya bagi manusia agar terhindar dari dosa atau terhindar 
dari siksaan api neraka. 

Perkara yang terkait dengan dosa adalah 

1. Segala perkara yang jika ditinggalkan berdosa (kewajiban) 
2. Segala perkara yang jika dilanggar atau dikerjakan berdosa (larangan dan segala apa yang 
telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla) 

Semua kewajiban dan larangan bersumber dari Allah Azza wa Jalla dan disampaikan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,“di dalam 
agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari 
Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayatAth-Thabarani). 

Semua kewajiban dan larangan bersumber dari Allah Azza wa Jalla dan disampaikan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

Rasulullah mengatakan, “Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu dan apa 
yang aku larang maka jauhilah“. (HR Bukhari). 

Dari Miqdam bin Ma’dikariba Ra. ia berkata: Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda; “Hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk 
bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadits dari 
haditsku maka ia berkata: “Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (Al-Qur’an) saja. 
Apa yang dihalalkan oleh Al-Qur’an kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami 
haramkan”. (Kemudian Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melanjutkan sabdanya): “Padahal 
apa yang diharamkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam samalah hukumnya dengan 
apa yang diharamkan Allah Subhanhu wa Ta’ala”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

Jelaslah kewajiban dan larangan adalah urusan agama sehingga orang yang menyatakan 
kewajiban atau larangan tanpa dasar dari Al Qur’an dan As Sunnah maka termasuk orang 
yang membuat perkara baru (bid’ah) dalam urusan agama atau urusan kami yakni 
mewajibkan yang sebenarnya tidak diwajibkanNya, melarang yang sebenarnya tidak dilarang 
Nya atau mengharamkan yang tidak diharamkanNya 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang membuat perkara baru 
dalam urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak diturunkan keterangan padanya) maka 
tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/26/bukan-bagian-agama/ Page 5 

 

Telah menceritakan kepada kami Ya’qub telah menceritakan kepada kami Ibrahimbin Sa’ad 
dari bapaknya dari Al Qasim bin Muhammad dari ‘Aisyah radliallahu‘anha berkata; 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Siapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan kami ini yang tidak ada perintahnya (tidak diturunkan keterangan padanya) maka 
perkara itu tertolak.” (HR Bukhari 2499) 

Firman Allah ta’ala yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islamitu jadi agama 
bagimu” (QS Al-Maaidah: [5] : 3) 

Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (QS. al-Maidah [5]:3) berkata, “Tidak ada sesuatu yang halal 
melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah 
haramkan dan tidak ada agama kecuali perkara yang disyariatkan-Nya.” 

Imam Jalaluddin As Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain ketika mentafsirkan “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untukmu agamamu” yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak 
diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya. 

Rasulullah Shallallau ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Apa-apa yang Allah halalkan dalam 
kitabNya adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabNya adalah aram, dan apa-
apa yang didiamkanNya adalah dibolehkan. Maka, terimalah kebolehan dari Allah, karena 
sesungguhnya Allah tidak lupa terhadap segala sesuatu.” Kemudian beliau membaca 
(Maryam: 64): “Dan tidak sekali-kali Rabbmuitu lupa.” (HR. Al Hakim dari Abu Darda’, 
beliau menshahihkannya. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya 
(kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu 
yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya sesuatu 
tersebut diharamkan (dilarang) bagi mereka karena pertanyaannya.” (HR Bukhari 6745, HR 
Muslim 4349, 4350) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama atau 
perkara yang disyariatkanNya yakni apa yang telah diwajibkanNya(jika ditinggalkan 
berdosa), apa yang telah dilarangNya dan apa yang telah diharamkanNya (jika dilanggar 
berdosa). Allah ta’ala tidak lupa. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
beberapa kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah 
telah memberikan beberapa larangan (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu langgar dia; 
dan Allah telah mengharamkan sesuatu(dikerjakan berdosa), maka jangan kamu 
pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada 
kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraquthni, 
dihasankan olehan-Nawawi) 

Kesimpulannya, telah sempurna agama Islam maka telah sempurna atau tuntas segala 
laranganNya, apa yang telah diharamkanNya dan apa yang telah diwajibkanNya, selebihnya 
adalah perkara yang dibolehkanNya atau selebihnya hukum asalnya adalah mubah (boleh) 

Firman Allah ta’ala yang artinya “dan tidaklah Tuhanmu lupa” (QS Maryam[19]:64) 
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Oleh karenanya para mufti yakni orang yang faqih untuk membuat fatwa selalu berhati-hati 
dalam berijtihad dan beristinbat (menetapkan hukum perkara) agar tidak menetapkan syari’at 
berdasarkan hawa nafsu sehingga melarang yang sebenarnya tidak dilarangNya atau 
mengharamkan yang sebenarnya tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang sebenarnya 
tidak diwajibkanNya 

Untuk itulah setelah masa kehidupan Imam Madzhab yang empat para mufti selalu merujuk 
kepada pendapat Imam Mazhab yang empat karena jumhur ulama telah sepakat dari dahulu 
sampai sekarang bahwa Imam Mazhab yang empat diakui kompetensinya sebagai Imam 
Mujtahid Mutlak sehingga menjadi pemimpin atau imam ijtihad dan istinbat kaum muslim 
sampai akhir zaman. 

Para Imam Mujtahid dalam beristinbat menghindari metodologi istinbat (menetapkan hukum 
perkara) seperti al-Maslahah al-Mursalah atau Al-Istislah atau istihsan yakni “Menetapkan 
hukum suatu masalah yang tak ada nash-nya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan 
berdasarkan pada kemaslahatan semata yang oleh syara’ (dalam Al Qur’an dan As Sunnah) 
tidak dijelaskan ataupun dilarang” 

Metode istinbat, al maslahah-mursalah atau istislah atau istihsan pertama kali diperkenalkan 
oleh Imam Malik ra (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik namun pada akhirnya beliau 
meninggalkannya. Sejak setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqih yang 
menisbatkan maslahahmursalah kepada Imam Malik ra. 

Menurut Imam Syafi’i, al-Istihsan itu sekali-kali bukan dalil syar’i. Beliau menganggap 
orang yang menggunakan al-Istihsan sama dengan menetapkan syari’at berdasarkan hawa 
nafsu atau berdasarkan pendapat sendiri yang mungkin benar dan mungkin pula salah. 

Ibnu Hazm termasuk salah seorang uluma yang menolak al-Istihsan. Beliau menganggap 
bahwa al-Istihsan itu menganggap baik terhadap sesuatu menurut hawa nafsunya, dan itu bisa 
benar dan bisa pula salah, misalnya mengharamkan sesuatu tanpa dalil. 

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-
hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka 
yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan 
keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu 
tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku 
untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua 
yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan 
sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian 
membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku 
halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku 
dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 

Orang-orang yang melarang yang sebenarnya tidak dilarangNya, mengharamkan yang 
sebenarnya tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang sebenarnya tidak diwajibkanNya 
adalah orang-orang yang melampaui batas (ghuluw) dalam beragama seperti kaum Nasrani. 
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Abuya Prof. Dr. Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid Abbas Bin Assayyid 
Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki Alasy’ari Assyadzili dalam makalahnya pada 
pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulqo’dah 1424 H di Makkah 
al Mukarromah menyampaikan 

***** awal kutipan ****** 
Tindakan keluar batas (ghuluw) atau ekstremisme kaum Nashrani tidak hanya dalam 
menuhankan al Masih dan ibundanya, tetapi menjalar pada keyakinan bahwa para pastur dan 
pendeta berhak menentukan suatu hukum selain (ketentuan hukum) dari Allah. 

Lebih jauh lagi, mereka bahkan menyatakan kesanggupan secara total untuk patuh kepada 
pastur dan pendeta dalam segala hal yang bertentangan dengan syariat dan hukum Allah. 

Ini semua terdorong oleh ulah para pastur dan pendeta yang menghalalkan sesuatu yang 
haram dan mengharamkan sesuatu yang halal atas mereka serta menetapkan hukum dan 
syariat yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu sehingga mereka sangat antusias menerima 
dan menaatinya. 

Allah berfirman, “Mereka menjadikan orang–orang alimnya, dan rahib–rahib mereka sebagai 
tuhan–tuhan selain Allah, dan mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. 
Padahal, mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.“ (QS at 
Taubah: 31) 

Dalam aspek kehidupan dunia, kaum Nashrani juga memiliki banyak sikap yang termasuk 
dalam kategori tindakan ghuluw yang di antaranya seperti dijelaskan oleh firman Allah yang 
artinya, “…. Dan mereka mengada–adakan rahbaaniyyah. Padahal, Kami tidak 
mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada–adakannya) untuk 
mencari keridhoan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang 
semestinya ….“ (QS. al Hadid [57]: 27) 
***** akhir kutipan ***** 

Hal yang dimaksud dengan Rahbaaniyyah ialah tidak beristeri atau tidak bersuami dan 
mengurung diri dalam biara. Kaum Nasrani melakukan tindakan ghuluw (melampaui batas) 
dalam beragama yakni melarang yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak 
diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya 

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah“. (QS at-Taubah [9]:31 ) 

Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan 
pendeta sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi 
menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para 
rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan 
jika para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka 
mengharamkannya“ 

Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda ”mereka (para rahib dan pendeta) itu 
telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, 
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kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka.” 
(Riwayat Tarmizi) 

Jadi jelaslah pelaku bid’ah adalah orang-orang yang melampaui batas (ghuluw) dalam 
beragama yakni orang-orang yang melarang yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang 
tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak diwajibkanNya akan masuk neraka karena 
mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah 

Kita dapat saksikan pada zaman sekarang, orang-orang yang secara sembarangan menetapkan 
larangan seolah-olah mereka adalah Tuhan dan mereka seolah-olah berkuasa menetapkan 
siapa-siapa yang akan masuk neraka. 

Sayyidina Umar ra menasehatkan “Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah bangga 
terhadap pendapatnya sendiri. Ketahuilah orang yang mengakui sebagai orang cerdas 
sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang mengatakan bahwa dirinya pasti 
masuk surga, dia akan masuk neraka“ 

Begitupula mereka melarang yang tidak dilarangNya atau mengharamkan yang tidak 
diharamkanNya karena mereka salah memahami tentang bid’ah sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/08/bicara-
tentang-bidah/ 

Kata “bid’ah” bukan termasuk hukum dalam Islam sehingga dapat membatasi diri kita untuk 
melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. 

Hukum dalam Islam yang dikenal dengan hukum taklifi yang membatasi diri kita untuk 
melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan ada lima yakni wajib , sunnah (mandub), 
mubah, makruh, haram. 

Penjelasan lebih lanjut tentang “bid’ah bukan hukum” silahkan melihat video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=ft_lPw-gRXg 

Al-Imam an-Nawawi membagi bid’ah menjadi lima macam, “Sesungguhnya bid’ah terbagi 
menjadi 5 macam ; bid’ah yang wajib, mandzubah (sunnah), muharramah (bid’ah yang 
haram), makruhah (bid’ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” [Syarh An-Nawawi ‘alaa 
Shahih Muslim, Juz 7, hal 105] 

Begitupula bid’ah menurut Syeikh Al Islam Izzuddin bin Abdissalam terbagi menjadi dalam 
hukum lima, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, seperti yang termaktub dalam kitab 
beliau Qawaid Al Ahkam (2/337-339). Selengkapnya diuraikan dalam tulisan pada 
http://syeikhnawawial-bantani.blogspot.com/2011/12/pembagian-bidah-menurut-imam-
izzuddin.html 

Jadi jika kita akan melakukan suatu perbuatan dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang 
meliputi perkara muamalah, kebiasaan atau adat yang menurut pengetahuan kita belum 
pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka kita 
pergunakan hukum taklifi yang lima yakni wajib , sunnah (mandub), mubah, makruh, haram, 
barulah putuskan melakukan atau tidak melakukan. 
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Jika perbuatan tersebut melanggar laranganNya maka tinggalkanlah dan jika perbuatan 
tersebut tidak melanggar satupun laranganNya maka hukum asalnya adalah mubah (boleh) 

Jika ragu memasukkan kedalam hukum taklifi yang lima maka inilah yang disebut perkara 
syubhat (perkara yang meragukan). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Tinggalkan perkara yg meragukanmu 
menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan di 
hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan.” 

Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan 
yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-
samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat 
berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus 
dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana 
penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang 
untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja 
memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. (Riwayat Bukhori dan 
Muslim) 

Namun ketika dalam keadaan ragu menetapkan ke dalam hukum taklifi yang lima maka tidak 
boleh menghukum perbuatan orang lain. 

Disebutkan dalam kitab Al-Hilyah karya Abu Nu’aim (II/285) bahwa Abu Qilabah Abdullah 
bin Yazid Al-Jurmi berkata : “Apabila ada berita tentang tindakan saudaramu yang tidak 
kamu sukai, maka berusaha keraslah mancarikan alasan untuknya. Apabila kamu tidak 
mendapatkan alasan untuknya, maka katakanlah kepada dirimu sendiri, “Saya kira saudaraku 
itu mempunyai alasan yang tepat sehingga melakukan perbuatan tersebut”. 

Begitulah nasehat ulama-ulama terdahulu bahwa jika kita mendengar perkataan atau melihat 
perbuatan saudara muslim kita yang menurut kita tidak baik atau yang menurut kita tidak 
pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka 
janganlah cepat-cepat menilai atau berprasangka buruk bahwa itu adalah bid’ah dholalah 
sehingga melarang yang sebenarnya tidak dilarangNya atau mengharamkan yang sebenarnya 
tidak diharamkanNya 

Sebagai hamba Allah maka seluruh sikap dan perbuatan atau amal perbuatan kita adalah 
untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 

Firman Allah ta’ala yang artinya 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (QS 
Adz Dzaariyaat 51 : 56) 

“Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu” (QS al Hijr [15] : 99) 

Para ulama yang sholeh terdahulu mengklasifikasikan ibadah ke dalam dua jenis yakni ibadah 
mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah sebagaimana contoh pembahasan pada 
http://umayonline.wordpress.com/2008/09/15/ibadah-mahdhah-ghairu-mhadhah/ 
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Landasan klasifikasi adalah 

Ibadah mahdhah = KA + SS , Karena Allah + Sesuai Syariat 
Ibadah ghairu mahdhah = BB + KA , Berbuat Baik + Karena Allah 

Ibadah mahdhah 

Tatacaranya harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam sehingga perkara baru (bid’ah) dalam ibadah mahdhah adalah terlarang. Dalam 
Ibadah Mahdah berlaku kaidah ushul fiqih Al aslu fil ibaadari at tahrim ( hukum asal ibadah 
adalah haram ) atau Al aslu fil ibaadaati al khatri illa binassin (hukum asal dalam ibadah 
adalah haram kecuali ada nash yang mensyariatkannya) 

Perkara baru (bid’ah) dalam ibadah mahdhah adalah perkara baru (bid’ah) dalam urusan 
agama (urusan kami) atau perkara baru (bid’ah) terhadap apa yang telah disyariatkanNya 
sebagaimana uraian di atas 

Ibadah ghairu mahdhah 

Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah sehingga perkara baru (bid’ah) 
dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan. 

Dalam ibadah ghairu mahdhah berlaku kaidah usul fiqih “wal ashlu fi ‘aadaatinal ibaahati 
hatta yajii u sooriful ibahah” yang artinya “dan hukum asal dalam muamalah, kebiasaan atau 
adat adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal atau sampai ada 
dalil yang melarang atau mengharamkannya“. 

Perkara baru (bid’ah) dalam ibadah ghairu mahdhah yakni dalam perkara muamalah, 
kebiasaan atau adat hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak melanggar 
laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

Pada hakikatnya segala sesuatu pada dasarnya mubah (boleh). Maksud dari prinsip ini adalah 
bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak 
ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara tegas oleh nash yang shahih sebagai 
sesuatu yang haram. Dengan kata lain jika tidak terdapat nash yang shahih atau tidak tegas 
penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah 
(boleh) 

Kaidah ini disandarkan pada firman Allah subhanahu wa ta’la 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu….” (QS. Al-Baqarah 
[2]:29) 

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, 
(sebagai rahmat) daripada-Nya…” (QS. Al-Jatsiyah [45]:13) 

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk 
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu 
nikmat-Nya lahir dan batin…” (QS. Luqman [31]:20) 
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Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah 
nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya. Dia hanya 
mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia 
itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, 
sedangkan wilayah halal sangatlah luas. 

Begitupula kaidah yang serupa berbunyi, 

Laa tusyro’u ‘ibadatun illaa bi syar’illah, wa laa tuharramu ‘adatun illaa bitahriimillah… 

“Tidak boleh dilakukan suatu ibadah (mahdhah) kecuali yang disyariatkan oleh Allah; dan 
tidak dilarang suatu muamalah,  kebiasaan atau adat (ibadah ghairu mahdah) kecuali yang 
diharamkan oleh Allah.” 

Jadi sesuatu perkara yang tidak dilakukan, dicontohkan atau disampaikan oleh Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam belum tentu bid’ah dholalah selama perkara tersebut termasuk 
ibadah ghairu mahdhah yang meliputi muamalah,  kebiasaan atau adat dan tidak menyalahi 
laranganNya atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

Perkara baru (bid’ah) dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara 
muamalah, kebiasaan atau adat pun, jika menyalahi laranganNya atau jika bertentangan 
dengan Al Qur’an dan As Sunnah maka termasuk bid’ah yang sayyiah alias bid’ah dholalah. 

Berikut pendapat Imam Syafi’i ra 

ْحَدَث ِمَن الَخْيِر َولَْم الضاَلَةُ ، َوماَ أَ  ِكتاَباً أَْو ُسنَّةً أَْو إِْجَماعاً أَْو أَثًَرا فَھَُو البِْدَعةُ  ماَ أَْحَدَث َوخاَلَفَ -قاََل الّشاَفِِعي َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 (         ج- الطالبين1ص  313(حاشية إعانة -َذلَِك فَھَُو البِْدَعةُ الَمْحُمْوَدةُ  يُخاَلُِف َشْيئاً ِمنْ 

Artinya ; Imam Syafi’i ra berkata –Segala hal (kebiasaan) yang baru (tidak terdapat di masa 
Rasulullah) dan menyalahi (bertentangan) dengan pedoman Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ 
(sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) adalah bid’ah yang sesat (bid’ah dholalah). 
Dan segala kebiasaan yang baik (kebaikan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan 
tidak menyalahi (bertentangan) dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid’ah yang terpuji 
(bid’ah mahmudah atau bid’ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah Ianathuth-Thalibin –Juz 1 
hal. 313) 

Ibn Hajar al-’Asqalani dalam kitab Fath al-Bari menuliskan sebagai berikut: 

ا تَْنَدِرُج تَْحتَ َوالتَّ  ا ْحقِْيُق أَنَّھَا إِْن َكانَْت ِممَّ ْرِع فَِھَي َحَسنَةٌ، َوإِْن َكانَْت ِممَّ ْرِع  ُمْستَْحَسٍن فِْي الشَّ تَْنَدِرُج تَْحَت ُمْستَْقبٍَح فِْي الشَّ
ُمْستَْقبََحةٌ  فَِھيَ          . 

“Cara mengetahui bid’ah yang hasanah dan sayyi’ah menurut tahqiq para ulama adalah 
bahwa jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara’ 
berarti termasuk bid’ah hasanah, dan jika tergolong hal yang buruk dalam syara’ berarti 
termasuk bid’ah yang buruk” (Fath al-Bari, j. 4, hlm. 253). 

Contoh perkara baru (bid’ah) dalam ibadah ghairu mahdah atau dalam perkara kebiasaan 
yang tidak menyalahi satupun laranganNya atau yang tidak bertentangan dengan Al Qur’an 
dan As Sunnah adalah peringatan Maulid Nabi. 
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Peringatan Maulid Nabi dapat kita pergunakan untuk intropeksi diri sejauh mana kita telah 
meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bagi kehidupan kita hari ini maupun esok. 

Begitupula memperingati hari kelahiran diri sendiri dapat kita pergunakan untuk intropeksi 
diri sejauh mana kita mempersiapkan diri bagi kehidupan di akhirat kelak adalah bukan 
perkara dosa atau terlarang. 

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad “, “Perhatikan 
masa lampaumu untuk hari esokmu” (QS al Hasyr [59] : 18) 

Kemungkinan terjadi kesalahan adalah cara kita mengisi peringatan Maulid Nabi atau cara 
kita mengisi peringatan hari kelahiran itu sendiri seperti janganlah berlebih-lebihan atau 
bermewah-mewahan. 

Sedangkan peringatan Maulid Nabi yang umumnya dilakukan mayoritas kaum muslim (as-
sawad al a’zham) dan khususnya kaum muslim di negara kita sebagaimana pula yang 
diselenggarakan oleh umaro (pemerintah) mengisi acara peringatan Maulid Nabi dengan 
urutan pembacaan Al Qur’an, pembacaan Sholawat dan pengajian atau ta’lim seputar 
kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan kehidupan masa kini. 

Berikut penjelasan para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat 
tentang Maulid Nabi 

Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi): “merupakan Bid’ah 
hasanah yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari 
kelahiran Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, 
menjamu para fuqara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul shallallahu alaihi 
wasallam dan membangkitkan rasa cinta pada beliau shallallahu alaihi wasallam, dan 
bersyukur kepada Allah ta’ala dengan kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam“. 

Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah, dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : 
“ketahuilah salah satu bid’ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi 
shallallahu alaihi wasallam” 

Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al 
aruus” juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa 
keselamatan tahun itu, dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi 
siapa yang membacanya serta merayakannya”. 

Imam Al Hafidh Al Qasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 
1 hal 148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurukan rahmat Nya 
kepada orang yang menjadikan hari kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagai hari 
besar”. 

Contoh lain, perintahnya adalah berdoalah dan bersholawatlah. Namun berdoa dan 
bersholawat tidak wajib sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berdoa dan 
bersholawat boleh mempergunakan bahasa kita sendiri yakni bahasa Indonesia atau bahasa 
daerah. 
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Contoh untaian doa dan dzikir atau ratib Al Haddad , tentulah Rasulullah tidak pernah 
membaca ratib Al Haddad karena ratib Al Haddad dibuat oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-
Haddad sekitar 1071 H namun ratib Al Haddad tidak termasuk bid’ah sayyiah ataupun bid’ah 
dholalah. Untaian doa dan dzikir, Ratib Al Haddad termasuk perkara baru dalah ibadah 
ghairu mahdhah atau perkara baru (bid’ah) dalam kebiasaan. 

Contoh bid’ah hasanah yang dilakukan oleh Imam Syafi’i ~rahimahullah adalah beliau sering 
bersholawat dengan sholawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam. 

Al- Mazani bertutur sebagai berikut: Saya bermimpi melihat Imam Al-Syafi’i. Lalu saya 
bertanya pada beliau, “Apa yang telah diperbuat Allah terhadap diri Anda?” 

Beliau menjawab, Allah telah mengampuni diriku berkat shalawat yang aku cantumkan di 
dalam kitab Al-Risalah, yaitu: Allahumma shalli ‘ala Muhammadin kullama dzakaraka al-
Dzakiruna wa Shalli ‘ala Muhammadin kullama ghafala ‘an dzikrik al-Ghafiluna.” 

Sementara itu, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya’ menuturkan hal berkut: Abu Al-
Hasan Al-Syafi’i menuturkan, “Saya telah bermimpi melihat Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, lalu saya bertanya, “Ya Rasulullah, dengan apa Al-Syafi’i diberi pahala dari sebab 
ucapannya dalam kitab Al-Risalah: Washallallahu ‘ala muhammaddin kullama dzakara al-
Dzdakirun waghafala ‘an dzikrik al-ghafilun?’ Rasulullah menjawab: ‘la tidak ditahan untuk 
dihisab.”‘ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah 
bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: 
“Mimpi baik yang berasal dari seorang yang shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam 
bagian kenabian.” (HR Bukhari 6468) 

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim; Telah menceritakan kepada kami 
Rauh; Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq; Telah menceritakan kepadaku 
Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka 
sesungguhnya dia benar-benar melihatku; karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku.” 
(HR Muslim 4210) 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shabbah Telah menceritakan kepada kami 
Mu’tamir aku mendengar Auf telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin 
bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: Jika akhir zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong, 
dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh bagian kenabian, dan apa 
yang berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong. (HR Bukhari 6499) 

Jadi boleh kita membuat sholawat sebagaimana kita ingin mengungkapkan kecintaan kepada 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selama matan atau redaksi sholawat tidak bertentangan 
dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

Berikut informasi bagaimana cara para mufti Mesir mengeluarkan fatwa terhadap kebiasaan 
atau adat perayaan Syamu Nasim. 
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Saat ini mufti agung Mesir adalah Prof. Dr. Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam. Salah satu 
syarat sebagai mufti Agung Mesir adalah lulusan Ph.D. Al-Azhar -tulen Al-Azhar dari 
sekolah dasar hingga strata tiga-, berpegang teguh kepada metode Al-Azhar. Sanad talaqqi 
dalam aqidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini dilestarikan salah satunya oleh para 
ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. 

Hal inilah yang mengapa Al-Azhar menjadi sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. 
Karena manhaj yang di gunakan adalah manhaj shahih talaqqi (mengaji dengan ulama) yang 
memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. Sehingga sarjana yang menetas dari Al-
azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi juga alim serta selalu terjaga 
kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 

Di Mesir sempat beredar selebaran-selebaran tentang pengharaman merayakan Syamu Nasim 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang lebih parah pengharaman itu 
disandarkan pada mufti Mesir Dr. Syauqi Ibrahim. Jika dalam menebarkan kebaikan saja 
sudah salah jalan lalu bagai mana masyarakat bisa menerima seruan mereka. Semoga orang 
yang melakukan pembohongan publik atas nama  mufti Mesir, Dr. Syauqi Ibrahim di berikan 
hidayah dan taufiq-Nya. 

Berikut kami kutipkan informasi dari http://pendekartinta.wordpress.com/2013/05/02/syamu-
nasim-bukan-hari-raya-kita/ 

***** awal kutipan ***** 
Pengertian dan Sejarah Syamu Nasim 

Syamu Nasim (شم النسيم    ) berasal dari bahasa Mesir kuno yaitu Syemu (شمو    ) yang berarti 
penciptaan. Orang mesir kuno meyakini bahwa hari tersebut adalah awal pencipataan alam. 
Seiring berjalannya waktu, orang  Mesir generasi selanjutnya menyandarkan kata Syemu 
kepada kata Nasim (النسيم    )  dan berubah  menjadi Syamu Nasim (شم النسيم    ) sebagaimana 
yang dikenal sekarang. 

Syamu Nasim (شم النسيم    )  terdiri dari kata Syamu yang berarti mencium dan Nasim yang 
berarti angin sepoi-sepoi. Jadi Syamu Nasim memiliki arti  mencium angin sepoi-sepoi atau 
bisa dimaknai dengan menikmati angin sepoi-sepoi. 

Dari segi historis, Syamu Nasim merupakan hari raya warisan dari Firaun, Mesir kuno. Para 
sejarawan menyebutkan bahwa perayaan ini sudah ada semenjak 5000 tahun yang lalu, 
sekitar tahun 2700 sebelum Masehi.  Orang Mesir kuno meyakini bahwa hari tersebut 
merupakan awal pencipataan alam. 

Pada hari Syamu Nasim ini, biasanya orang Mesir pergi ke kebun-kebun atau ke 
taman  bersama keluarga mereka untuk menikmati keindahan alam. Mereka membawa telur, 
ikan asin, selada, dan bawang. 

Hukum Syamu Nasim 

Dari segi hukum, ulama Al-Azhar sudah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal 
ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh ‘Id Abdul Hamid tatkala memberikan talaqqi di 
masjid AL-Azhar. Beliau mengatakan bahwa hari tersebut merupakan hari perpindahan 
musim dingin ke musim panas. Pada hari tersebut, durasi waktu siang dan waktu malam 
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sama. Pada waktu itu angin juga berhembus sepoi-sepoi dan cocok untuk menikmati 
keindahan ciptaan Allah. Jadi hal tersebut hanya merupakan fenomena alam. 

Lalu, tatkala orang Islam berkumpul bersama keluarga di taman-taman, saling silaturahim 
dengan sanak famili, dan rehat sejenak melepas kepenatan sambil melihat keindahan alam, 
hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang, meskipun pada waktu yang sama orang-orang 
Kristen juga merayakannya sebagai hari besar agama mereka.  Kenapa? Karena orang-orang 
Islam merayakannya bukan dalam rangka ikut merayakan hari besar agama lain, tapi dalam 
rangka perpindahan musim dari musim dingin ke musim panas. Jadi hari raya tersebut sama 
sekali tidak ada kaitannya dengan agama, tapi hanyalah kebiasaan saja. 

Silakan lihat videonya di sini http://www.youtube.com/watch?v=LWBrG8tH_zk 

Senada dengan Syekh ‘Id, Syekh Zakariya Marzuq, imam Masjid Al-Azhar juga 
menyampaikan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa perkara apapun yang tidak ada 
dalil yang menjelaskan keharaman atau kewajiban sesuatu secara jelas, maka perkara tersebut 
merupakan amrun mubah, perkara yang dibolehkan. Beliau menuturkan bahwa orang-orang 
yang mengharamkan perayaan Syamu Nasim melarang untuk memakan ikan asin merupakan 
orang yang tasyaddud atau picik. 

Silakan lihat videonya di sini http://www.youtube.com/watch?v=LjS7M6ZgErY 
***** akhir kutipan ***** 

Jadi kesimpulannya adalah bahwa perkara apapun yang tidak ada dalil yang menjelaskan 
keharaman atau kewajiban sesuatu secara jelas, maka perkara tersebut merupakan amrun 
mubah, perkara yang dibolehkan. 

Dalam perkara Ibadah ghairu mahdhah yang meliputi muamalah, kebiasaan atau adat 
yang  Allah Azza wa Jalla tidak turunkan keterangan padanya dan tidak disampaikan atau 
tidak dicontohkan oleh Rasululah shallallahu alaihi wasallam selama tidak menyalahi satupun 
laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah maka hukum 
asalnya adalah mubah (boleh) 

Wassalam 

 
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


