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Bid’ah bukan sesat tetapi perkara baru 

Kalau kita membaca tulisan-tulisan 

mereka terkait bid’ah semakin aneh dan 

dapat menyesatkan orang banyak karena 

mereka memahami Al Qur’an dan Hadits 

belum memperhatikan ilmu tata bahasa 

Arab atau ilmu alat seperti nahwu, 

sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan 

badi’) ataupun ilmu untuk menggali 

hukum secara baik dan benar dari al Quran dan as Sunnah seperti ilmu ushul fiqih 

sehingga mengetahui sifat lafad-lafad dalam al Quran dan as Sunnah seperti ada 

lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz 

muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlaq, ada yang muqoyyad, 

ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. ada pula nasikh dan mansukh dan 

lain-lain sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/04/30/bacalah-dan-istinbath/ 

Dalam salah satu tulisan mereka dengan tegas mengatakan bahwa bid’ah itu sesat. 

Hal yang harus kita pahami dan ingat selalu bahwa bid’ah bukan sesat tetapi perkara 

baru. 

Kata bid’ah belum menunjukkan sifatnya 

Dalam ilmu balaghah dikatakan 

 حدف الصفة على الموصوف

“membuang sifat dari benda yang bersifat” 

Contohnya firman Allah Ta’ala , 

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. 
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Inilah yang dimaksud dengan “Amm Makhshush’. Kata Kullu dalam ayat di atas 

bersifat ‘Amm Makhshush artinya setiap kapal akan dirampas akan tetapi dengan 

pengecualian, yakni kecuali kapal yang rusak atau kapal yang tidak bagus. 

Dalam ayat di atas pengecualian kapal yang tidak dirampas dapat dipahami setelah 

menetapkan sifat dari kapal. 

Jadi jika ditulis lengkap dengan sifat dari kapal maka akan dapat kita pahami menjadi 

“di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal yang baik” 

Begitupula dengan hadits “Kullu bid’ah dholalah” jika ditulis lengkap dengan sifat dari 

bid’ah kemungkinannya adalah 

a. Kemungkinan pertama : 

 ُكلُّ بِْدَعٍة َحَسنٍَة َض�َ لَةٌ َوُكلُّ َض�َ 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 َض�َ لٍَة َوُكلُّ َض�َ لٍَة فِٮالنَّاِر

Setiap “bid’ah yang jelek” itu sesat (dholalah), dan setiap yang sesat (dholalah) 

masuk neraka 

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 dalam arti semua) di mana 

“kesesatan” dan “memabukkan” sudah jelas (lugas) sifat jelek (sayyiah). 

Imam Suyuthi berkata: “mengenai hadits “bid’ah dhalalah” ini bermakna “Aammun 

makhsush”, (sesuatu yang umum yang ada pengecualiannya), seperti firman Allah : 

“… yang Menghancurkan segala sesuatu” (QS Al Ahqaf [46]:25) dan kenyataannya 

tidak segalanya hancur, atau firman Allah “sesungguhnya akan Aku penuhi neraka 

jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama” (QS As Sajdah [32]:13) dan 

pada kenyataannya bukan semua manusia masuk neraka, (ayat itu bukan bermakna 
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keseluruhan tapi bermakna seluruh musyrikin dan orang dhalim) (Syarh Assuyuthiy 

Juz 3 hal 189). 

Imam Nawawi juga berkata, “Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, “Kullu Bid’ah 

dholalah” 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 ulama sebagaimana Imam Suyuthi dan imam Nawawi radhiyallahu ‘anhum 

sepakat menyatakan hadits “Kullu Bid’ah dholalah” merupakan hadits yang bersifat 

‘Am Makhshush artinya sesuatu yang bersifat umum akan tetapi keumumannya 

dibatasi oleh beberapa pengecualian. 

Pengecualiannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi’i bahwa 

perkara baru (bid’ah atau muhdats) atau perkara yang tidak terdapat pada masa 

Rasulullah yang tidak menyalahi atau yang tidak bertentangan dengan syara’ atau 

yang tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah adalah bid’ah yang terpuji 

(bid’ah mahmudah atau bid’ah hasanah) 

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 (tidak 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) 

Oleh karenanya ketika kita menghadapi suatu perkara yang tidak dijumpai pada masa 

Rasulullah maka kita menimbangnya dengan dasar hukum bagi umat Islam yang 

dikenal dengan hukum taklifi yang membatasi kita untuk melakukan atau tidak 

melakukan sebuah perbuatan ada lima yakni wajib, sunnah (mandub), mubah, 

makruh, haram. 

Al Imam Al Hafizh An Nawawi menerangkan bahwa hadits tentang sunnah hasanah 

(contoh yang baik) dan sunnah sayyiah (contoh yang buruk) adalah hadits yang 

mentakhsis hadits “kullu bid’atin dholalah” dan sebagai sumber atau dasar 

pembagian bid’ah mengikuti hukum taklifi yang lima sebagaimana yang termuat di 

dalam kitab hadits “Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi” jilid 4 halaman 104-105, 

cetakan “Darul Fikr” Beirut Libanon (lihat pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/02/shohih-muslim-bi-syarhi-an-

nawawi.jpg 

Berikut kutipannya 
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******* awal kutipan ******* 

Pembagian bid’ah bersumber dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu: 

“Barangsiapa membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya 

pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikit pun dari 

pahalanya, dan barangsiapa membuat-buat hal baru yang buruk dalam Islam, maka 

baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dan tak berkurang sedikit pun 

dari dosanya”. 

Hadits ini mentakhsis hadits Nabi yang berbunyi (yang artinya) 

“Setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. 

Adapun yang dimaksud hadits tersebut adalah perkara-perkara baru yang bersifat 

bathil dan bid’ah-bid’ah yang bersifat tercela. 

Dengan demikian, bid’ah dibagi kepada lima bagian, yaitu: 

1. Bid’ah wajib, 

2. Bid’ah sunnah, 

3. Bid’ah haram, 

4. Bid’ah makruh, dan 

5. Bid’ah mubah. 

****** akhir kutipan ****** 

Silahkan download atau baca secara online pada 

http://archive.org/details/SahihMuslimSharhNawawi 

Begitupula sebagaimana Imam Nawawi di atas membagi bid’ah kepada lima bagian 

mengikuti hukum taklifi yang lima, pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim 

Asyari dalam Risalatu Ahlissunnah wal Jama’ah halaman 4 (selengkapnya pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf) menjelaskan 

****** awal kutipan ******* 

Imam Ibnu Abdis Salam membagi perkara-perkara yang baru itu ke dalam hukum-

hukum yang lima. 

Beliau berkata: “Bid‟ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal 

(terjadi) pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam (Bid‟ah tersebut 

adakalanya): 

1. Bid‟ah Wajibah: seperti mempelajari ilmu nahwu dan mempelajari lafadz-lafadz 

yang gharib baik yang terdapat di dalam al-Quran ataupun as-Sunnah, dimana 

pemahaman terhadap syari‟ah menjadi tertangguhkan pada sejauhmana seseorang 

dapat memahami maknanya. 
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2. Bid‟ah Muharramah: seperti aliran Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah. 

3. Bid‟ah Mandubah: seperti memperbaharui sistem pendidikan pondok pesantren 

dan madrasah-madrasah, juga segala bentuk kebaikan yang tidak dikenal pada 

zaman generasi pertama Islam. 

4. Bid‟ah Makruhah: seperti berlebih-lebihan menghiasai masjid, menghiasi mushaf 

dan lain sebagainya. 

5. Bid‟ah Mubahah: seperti bersalaman selesai shalat Shubuh dan Ashar, membuat 

lebih dalam makanan dan minuman, pakaian dan lain sebagainya.” 

Setelah kita mengetahui apa yang telah dituturkan di muka maka diketahui bahwa 

adanya klaim bahwa berikut ini adalah bid‟ah, seperti memakai tasbih, melafadzkan 

niat, membaca tahlil ketika bersedekah setelah kematian dengan catatan tidak 

adanya perkara yang mencegah untuk bersedekah tersebut, menziarahi makam dan 

lain-lain, maka kesemuanya bukanlah merupakan bid‟ah. 

Dan sesungguhnya perkara-perkara baru seperti penghasilan manusia yang diperoleh 

dari pasar-pasar malam, bermain undian pertunjukan gulat dan lain-lain adalah 

termasuk seburuk-buruknya bid‟ah. 

****** akhir kutipan ***** 

Di atas, sebagaimana yang disampaikan oleh KH Hasyim Asyari bahwa Imam Ibnu 

Abdis Salam mencontohkan bid’ah hasanah dan hukumnya wajib adalah menguasai 

ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, bayan 

dan badi’) sebagai syarat dasar untuk dapat memahami Al Qur’an dan As Sunnah. 

Bid’ah tersebut hukumnya wajib, karena memelihara syari’at juga hukumnya wajib. 

Tidak mudah memelihara syari’at terkecuali harus mengetahui tata bahasa Arab. 

Sebagaimana kaidah ushul fiqih: “Maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa 

wajibun”. Artinya: “Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka 

hukumnya wajib”. 

Para ulama 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. 

Contoh para Sahabat ada yang mempunyai kebiasaan yang tidak dilakukan oleh 

Rasulullah yakni kebiasaan makan daging dhab namun karena bukan perkara yang 

dilarang Allah dan RasulNya maka hukumnya adalah mubah (boleh) 

Khalid bin Walid pun berkata, Wahai Rasulullah, apakah daging dhab (mirip biawak) 

itu haram? Beliau menjawab: Tidak, namun di negeri kaumku tidak pernah aku 

jumpai daging tersebut, maka aku enggan (memakannya). Khalid berkata, Lantas aku 
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mendekatkan daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah melihatku 

dan tidak melarangnya. (HR Muslim 3603) 

Ada pula mereka yang berpendapat bahwa hadits tersebut adalah contoh dari 

sunnah taqririyyah 

Hal yang perlu kita pahami bahwa sunnah taqririyyah yakni diamnya Nabi shallallahu 

alaihi wasallam atas apa yang dikatakan atau diperbuat oleh para Sahabat bukanlah 

sebagai penetapan syariat baru oleh para Sahabat namun diamnya Nabi shallallahu 

alaihi wasallam adalah semata-mata karena tidak dilarang atau tidak diharamkan 

oleh Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 

Begitupula Khulafaur Rasyidin tidaklah membuat syariat baru. 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya siapa diantara kamu 

yang hidup (berumur panjang), maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka 

ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk“. (HR. 

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi) 

Pengertian mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin dalam riwayat di atas bukanlah 

dalam pengertian mengikuti syariat Khulafaur Rasyidin namun dalam pengertian 

mengikuti contoh Khulafaur Rasyidin dalam mentaati dan menjalani apa yang telah 

disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan RasulNya 

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). Selebihnya adalah perkara mubah (boleh). 

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 oleh an-Nawawi) 

Rasulullah Shallallau ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Apa-apa yang Allah halalkan dalam 

kitabNya adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabNya adalah haram, 

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 Rabbmu itu lupa.” (HR. Al 

Hakim dari Abu Darda’, beliau menshahihkannya. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar) 
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Jadi selama kebiasaan, adat atau budaya tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan 

Hadits maka hukum asalnya adalah mubah (boleh) sebagaimana yang telah 

disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/15/amrun-mubah/ 

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) 

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 para Imam Mujtahid telah mengingatkan untuk berhati-hati dalam 

berijtihad dan beristinbat (menetapkan hukum perkara), hindarilah mengharamkan 

(melarang) sesuatu tanpa dalil karena perbuatan mengharamkan (melarang) sesuatu 

tanpa dalil dari Al Qur’an dan As Sunnah termasuk perbuatan menyekutukan Allah 

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) 
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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) 

Kejahatan paling besar dosanya terhadap kaum muslimin lainnya yakni 

mengharamkan atau melarang hanya karena pertanyaan saja bukan berdasarkan 

dalil dari Al Qur’an dan As Sunnah 

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) 

Hal yang harus kita ingat selalu bahwa dalam perkara kewajiban maupun larangan 

adalah perkara agama yang berasal dari Allah Azza wa Jalla bukan menurut akal 

pikiran manusia 

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 riwayat Ath-

Thabarani). 

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS al-Hasyr 

[59]:7) 

Rasulullah mengatakan, “Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu 

dan apa yang aku larang maka jauhilah“. (HR Bukhari). 

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 Islam itu 

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 
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haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-

kewajibannya. 

Jadi mengharamkan (melarang) sesuatu tanpa dalil dari Al Qur’an dan As Sunnah 

adalah termasuk bid’ah dalam urusan agama dan merupakan contoh perkara baru 

(bid’ah atau muhdats) yang sayyiah (buruk) 

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) 

Oleh karenanya dikatakan pelaku bid’ah dalam urusan agama lebih disukai Iblis 

daripada pelaku maksiat karena mereka menjadikan sembahan-sembahan selain 

Allah dan karena para pelaku tidak menyadarinya sehingga mereka sulit bertaubat. 

Faktor terpenting yang mendorong seseorang untuk bertaubat adalah merasa 

berbuat salah dan merasa berdosa. Perasaan ini banyak dimiliki oleh pelaku 

kemaksiatan tapi tidak ada dalam hati orang melakukan bid’ah dalam urusan agama.. 

Ali bin Ja’d mengatakan bahwa dia mendengar Yahya bin Yaman berkata bahwa dia 

mendengar Sufyan (ats Tsauri) berkata, “Bid’ah itu lebih disukai Iblis dibandingkan 

dengan maksiat biasa. Karena pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat. Sedangkan 

pelaku bid’ah itu sulit bertaubat” (Diriwayatkan oleh Ibnu Ja’d dalam Musnadnya no 

1809 ) 

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan 

selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” 

(QS Asy Syuura [42]:21) 

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, “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, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian 

itulah penyembahannya kepada mereka.” (Riwayat Tarmizi) 
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Kaum Nasrani melampaui batas (ghuluw) dalam beragama tidak hanya dalam 

menuhankan al Masih dan ibundanya namun mereka melampaui batas (ghuluw) 

dalam beragama karena mereka melarang yang sebenarnya tidak dilarangNya, 

mengharamkan yang sebenarnya tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang 

sebenarnya tidak diwajibkanNya 

Firman Allah Ta’ala yang artinya , “Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan 

rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan 

kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa 

santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami 

tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-

adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan 

pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang 

beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. 

(QS. al Hadid [57]: 27) 

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 

Para Sahabat juga hampir melakukan tindakan ghuluw (melampaui batas) dalam 

beragama seperti 

1. Mewajibkan dirinya untuk terus berpuasa dan melarang dirinya untuk berbuka 

puasa 

2. Mewajibkan dirinya untuk sholat (malam) dan melarang dirinya untuk tidur 

3. Melarang dirinya untuk menikah 

Namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegur dan mengkoreksi mereka 

dengan sabdanya yang artinya, “Kalian yang berkata begini begitu? Ingat, demi Allah, 

aku orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku 

berpuasa juga berbuka, sholat (malam) juga tidur, dan aku (juga) menikah dengan 

para wanita. (Karena itu), barang siapa yang menjauh dari sunnahku berarti ia bukan 

golonganku.” 

Kesimpulannya karena mereka gagal paham tentang bid’ah sehingga mereka dapat 

terjerumus bertasyabbuh dengan kaum Nasrani yang melampaui batas (ghuluw) 

dalam beragama yakni orang-orang yang menganggap buruk sesuatu sehingga 

melarang yang tidak dilarangNya atau mengharamkan yang tidak diharamkanNya 

dan sebaliknya menganggap baik sesuatu sehingga mewajibkan yang tidak 
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diwajibkanNya sehingga mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-

tuhan selain Allah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/08/21/gagal-paham-bidah/ 

Sedangkan contoh perkara baru (bid’ah atau muhdats) yang sayyiah (buruk) lainnya 

adalah pembagian tauhid menjadi tiga karena pembagian tersebut bertentangan 

dengan Al Qur’an dan Hadits 

Mereka mengakui bahwa pembagian tauhid jadi tiga adalah perkara baru (bid’ah 

atau muhdats) karena pembagian tersebut tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah 

dan tidak pula dikenal oleh generasi salaf dari masa Sahabat, Tabi’in maupun Tabi’it 

Taabi’in sebagaimana pengakuan yang dipublikasikan mereka pada 

http://almanhaj.or.id/content/2333/slash/0/pembagian-tauhid/ 

Begitupula Imam Mazhab yang empat, para ulama yang telah diakui berkompetensi 

sebagai Imam Mujtahid Mutlak, imam atau pemimpin ijtihad dan istinbat kaum 

muslim, tidak pernah menyampaikan adanya pembagian tauhid menjadi tiga 

Para pengikut ajaran Wahabi mengaku-ngaku sebagai penegak tauhid dan mereka 

mengatakan bahwa tauhid itu ada dua macam yakni tauhid rububiyyah, tauhid yang 

diakui oleh orang-orang musyrik dan tauhid uluhiyyah , tauhid yang diakui oleh 

orang-orang yang bertauhid. Tauhid inilah yang menurut mereka akan memasukkan 

dalam agama Islam. Tauhid rububiyyah saja menurut mereka tidaklah cukup. 

Perkataan mereka adalah batil karena tauhid rububiyyah adalah tauhid uluhiyah itu 

sendiri. 

Perhatikan firman Allah berikut yang artinya, “Bukankah Aku ini Rabb mu? Mereka 

menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami (QS al A’raf: 172) 

Allah Ta’ala tidak mengatakan “Bukankah Aku ini Ilah mu ? 

Tauhid Rububiyyah dengan Tauhid Uluhiyyah ada keterkaitan (talazum) yang sangat 

erat sehingga tidak terbagi atau tidak terpisah. Salah satunya tidak terpenuhi maka 

tidak dikatakan bertauhid atau beriman. 

Sampai kapanpun, orang-orang kafir tidaklah dapat dikatakan bertauhid atau 

beriman. Seandainya orang kafir mempunyai tauhid yang benar, maka tauhid itu 

tentu akan mengeluarkannya dari neraka karena taka ada seorang ahli tauhid pun 

yang tinggal di neraka. 

Jadi jika seseorang telah mengakui tauhid rubbubiyyah bagi Allah maka secara 

otomatis dia juga telah mengakui tauhid uluhiyyah karena Rabb, Pencipta dan 

Pengurus semesta raya itu tak lain pasti juga Ilah. 
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Rabb adalah Ilah itu sendiri 

Dalam sebuah hadits disebutkan ada dua malaikat yang akan menanyai seorang 

hamba dalam kuburnya. Keduannya akan berkata, “Siapa Rabb mu” kedua Malaikat 

itu tidak mengatakan “Siapa Ilah mu” 

Jadi pembagian (taqsiim) tauhid ini tak lebih merupakan ijtihad yang dipaksakan 

dalam masalah ushuluddin sehingga timbul radikalisme seperti tongkat yang 

berfungsi membuat perpecahan di antara umat Islam dengan konsekuensi hukumnya 

yang memunculkan sebuah konklusi bahwa kebanyakan umat Islam dianggap atau 

dituduh baru sebatas tauhid Rububiyyah dan belum mengakui tauhid Uluhiyyah 

sehingga telah kafir, menyekutukan Allah, dan lepas dari tali tauhid, kemudian 

mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslim yang tidak sepaham 

(sependapat) mereka. 

Begitupula dalam acara debat terbuka terkait buku kontroversial “Mantan Kiai NU 

Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik” karya H Mahrus Ali di ruang Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur 

Gus A’ab, sapaan akrab KH Abdullah Syamsul Arifin dalam debat terbuka itu 

menyatakan, buku karya Mahrus Ali penuh dengan tuduhan yang tidak berdasar. 

Namun yang paling menyakitkan adalah tudingan kafir dan syirik kepada orang yang 

bertawassul dan beristigotsah. 

Sementara itu Muammal Hamidy Lc –dalam pengantarnya—juga menuduh kalangan 

Nahdliyyin yang bertawassul (berdoa dengan perantaraan Nabi Muhamamad dan 

orang-orang shalih) sebagai “mukmin-musyrik”. Istilah “mukmin musyrik”, menurut 

beliau merupakan pemahaman pribadinya berdasarkan kenyataannya banyak orang 

mukmin yang masih percaya tahayyul seperti Nyai Roro Kidul dan semacamnya. 

Gus A’ab mengatakan, istilah mukmin (beriman) dan muysrik (menyekutukan Tuhan), 

dua term yang berbeda, sehinga tidak bisa disandingkan. “Lagi pula, apa 

hubungannya istigotsah dan amaliyah yang dilakukan warga Nahdliyyin dengan Nyai 

Roro Kidul,” ujarnya. Selengkapnya http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-

ids,1-id,11594-lang,id-c,warta-

t,Muammal+Hamidy+Cabut+Tuduhan+++8216+Musyrik++8217++untuk+NU-.p 

Pembagian tauhid jadi tiga adalah hasil istiqra (telaah) dari Ibnu Taimiyyah sebelum 

bertaubat yang diangkat kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan 

disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi dengan dukungan dana yang sangat besar 

baik melalui media cetak, buku (kitab), sekolah, madrasah, pondok pesantren, 

daurah, majelis taklim, pusat-pusat kajian Islam maupun melalui siaran radio, televisi, 

satelit, kabel fiber optic, multi media seperti flash disk, CD, DVD, file digital, MP3, 

MP4, media internet ataupun sosial media 
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Kitab aqidahnya Ibnu Taimiyyah, Al-Wasithiyyah dihadirkan dan dibacakan dalam 

persidangan yang memutuskan bahwa pemahaman Ibnu Taimiyyah adalah sesat dan 

menyesatkan yang ditetapkan oleh qodhi empat mazhab yakni 

1. Mufti Hanafi Qodhi Muhammad bin Hariri Al-Anshori rhm. 

2. Mufti Maliki Qodhi Muhammad bin Abi Bakar rhm. 

3. Mufti Syafi’i Qodhi Muhammad bin Ibrahim rhm. 

4. Mufti Hanbali Qodhi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi rhm. 

Bahkan Syeikhul Islam Imam Taqiyuddin As-Subki rhm dalam kitab “Fataawaa As-

Subki” juz 2 halaman 210 menegaskan : “Dia (Ibnu Taimiyyah) dipenjara dengan Ijma’ 

Ulama dan Umara.” 

Dan di tahun 707 hari ke-6 bulan Rabi’ul Awwal hari Kamis, Ibnu Taimiyyah 

menyatakan taubatnya dari akidah dan ajaran sesatnya di hadapan para ulama Ahlus 

sunnah wal jama’ah dari kalangan empat madzhab, bahkan ia membuat perjanjian 

kepada para ulama dan hakim dengan tertulis dan tanda tangan untuk tidak kembali 

ke ajaran sesatnya, namun setelah itu ia pun masih sering membuat fatwa-fatwa 

nyeleneh dan mengkhianati surat perjanjiannya hingga akhirnya ia mondar-mandir 

masuk penjara dan wafat di penjara setelah sidang ke empat. Beliau wafat pada 

malam hari tanggal 22, Dzulqo’dah tahun 728 H. sebagaimana yang dikabarkan pada 

http://ibnu-alkatibiy.blogspot.co.id/2011/12/kisah-taubatnya-ibnu-taimiyah-di-

tangan.html 

Begtiupula apa yang mereka katakan sebagai Tauhid asma wa sifat adalah cara 

mereka memahami apa yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu 

berpegang pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir 

sehingga mereka terjerumus bertasyabuh dengan kaum Yahudi 

Contohnya pertanyaan kaum Yahudi dalam riwayat berikut 

Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 

‘Awanah dari Al A’masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, “Datang 

seorang pendeta (Yahudi) kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, 

sesungguhnya Allah meletakkan langit diatas satu jari, seluruh bumi diatas satu jari, 

semua gunung diatas satu jari, pohon dan sungai di atas satu jari, dan semua 

makhluk di atas satu jari, kemudian Allah berfirman seraya menunjukan jarinya, 

‘Akulah Sang raja’.” Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam tertawa lalu 

membaca kutipan firmanNya yang artinya “Dan tidaklah mereka dapat mengenal 

Allah dengan sebenar keagungan-Nya”.(QS Az Zumar [39]:67) (Hadits riwayat Bukhari 

6865, 6897) 

Ibn al Jawzi menjelaskan bahwa “Tertawanya Rasulullah dalam hadits diatas sebagai 

bukti pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya 
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kaum Yahudi adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-

Nya(Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah: “ قدروا هللا حق قدره وما  ” (“Dan tidaklah 

mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” (QS Az 

Zumar[39]:67) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka 

(kaum Yahudi)” 

Mereka yang mengikuti ajaran (paham) Muhammad bin Abdul Wahhab yang 

mengangkat kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat dan 

disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi dapat mengakibatkan amal ibadah 

mereka yang secara syariat (syarat dan rukun) mengikut sunnah Rasulullah menurut 

pemahaman atau pendapat (ulama) mereka sendiri namun pada hakikatnya amal 

ibadah mereka tidak diterima Allah karena mereka beribadah bukan kepada Tuhan 

yang sebenarnya namun kepada tuhan yang disangkakan menurut akal pikiran 

mereka sendiri 

Mereka beribadah kepada sesuatu yang diyakininya (dii’tiqodkan) bersandarkan 

selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemamaham mereka selalu dengan 

makna dzahir 

Mereka beribadah kepada sesuatu yang mempunyai dua mata, dua tangan (ada yang 

mengatakan keduanya kanan), lima jari, dua kaki, betis, telapak kaki, sebagaimana 

contoh tulisan mereka yang kami arsip pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/02/bentuk-tuhan-mereka.pdf 

Begitupula pendapat salah satu ulama panutan mereka, Abdul Hakim bin Amir Abdat 

bahwa tuhan mereka bertangan dua dan dua-duanya kanan seperti yang 

dipublikasikan pada http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-

kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah-kanan/ 

Silahkan baca pula informasi tentang pendapat ulama panutan mereka lainnya, Ibn 

Baz (Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz) bahwa kedua tangan Allah adalah kanan, 

seperti yang disampaikan pada 

http://abuolifa.wordpress.com/2012/12/21/menurut-wahabi-salafi-allah-memiliki-

dua-tangan-keduanya-adalah-kanan/ 

Dalam kitab yang berjudul Fatawa al Aqidah karya Muhammad ibn Shalih al Utsaimin 

hal. 112 ia mengatakan: “Sesungguhnya Allah datang dengan sebenar-benar datang.” 

Dan pada hal. 114 ia mengatakan: “Sesungguhnya dhahirnya terdapat kedatangan 

Allah dengan bergegas dan ini tidak mustahil bagiNya, jadi Dia benar-benar datang”. 

Ibnu Utsaimin berkata, “Mazhab Ahlussunah adalah: Bahwa Allah memiliki dua mata, 

Dia melihat dengan keduanya secara hakikat sesuai dengan kedudukan yang layak 

bagi-Nya. Keduanya merupakan sifat dzatiyah.” (Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin, 4/58) 
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Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin menjelaskan: “Wajah (Allah) merupakan sifat 

yang terbukti keberadaannya berdasarkan dalil Al-Kitab, As-Sunnah dan kesepakatan 

ulama salaf.” Kemudian beliau menyebutkan ayat ke-27 dalam surat Ar-Rahman… 

(lihat Syarh Lum’atul I’tiqad, hal. 48) 

Dan dalam kitab yang berjudul Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah cetakan Yayasan 

Cordoba al Andalus hal. 14-15 Ibn Utsaimin mengatakan: “Kami beriman bahwa Allah 

memiliki dua mata dengan sebenarnya”. Ia juga mengatakan: “Ahlussunnah telah 

bersepakat bahwa mataNya ada dua”. 

Dalam kitab yang berjudul Tafsir ayat al Kursiy karya Muhammad ibn Utsaimin hal. 27 

disebutkan: “Dan kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah azza wa jalla.” 

Al-Lajnah Ad-Da`imah lil Buhuts Al-’Ilmiyyah wal Ifta` (Komite Tetap untuk Riset 

Ilmiah dan Fatwa) yang diketuai Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam fatwa Nomor 

2331 menetapkan bahwa Nabi Adam AS diciptakan dalam bentuk Allah Yang Maha 

Pengasih sebagaimana yang telah diarsip pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/08/07/dalam-bentuknya/ 

Imam sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhu berkata: “Barang siapa 

beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui 

Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)” (Diriwayatkan oleh Abu 

Nu’aym (W 430 H) dalam Hilyah al-Auliya, juz 1, h. 72). 

Al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya) berkata: “Tidak sah ibadah (seorang hamba) 

kecuali setelah mengetahui (mengenal Allah) yang wajib disembah”. 

KH Thobary Syadzily salah satu cucu dari Syaikh Nawawi Al Bantani menyampaikan 

bahwa salah satu faedah Aqidatul Khomsin adalah supaya sah melakukan amal-amal 

sholeh di dunia sebagaimana yang telah diarsip pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/07/50-aqidah/ 

Aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita 

pergunakan sebagai batasan-batasan untuk dapat memahami ayat-ayat mutsyabihat 

tentang sifat-sifat Allah. 

Aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita 

pergunakan sebagai sarana mengenal Allah. 

Awaluddin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah 

Awal beragama adalah mengenal Allah dan akhir beragama adalah menyaksikan 

Allah dengan hati (ain bashiroh) 
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Oleh karenanya sejak dini sebaiknya disampaikan tentang aqidatul khomsin (lima 

puluh aqidah) dimana di dalamnya diuraikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang 

merupakan hasil istiqro (telaah) para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam 

mazhab yang empat yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah. 

Jadi kita perlu mewaspadai ajaran atau paham Wahabi (Wahabisme) yakni ajaran 

(pemahaman) Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebarluaskan oleh kerajaan 

dinasti Saudi karena mereka mengangkat kembali pemahaman Ibnu Taimiyyah 

sebelum bertaubat 

Mereka yang taqlid buta kepada Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat sehingga mereka 

dapat terjerumus durhaka kepada Allah 

Berikut contoh bagaimana mereka mengungkapkan yang mereka sembah 

sebagaimana yang dapat disaksikan dalam video pada 

http://www.youtube.com/watch?v=CaT4wldRLF0 mulai pada menit ke 03 detik 15 

Berikut transkriptnya, 

***** awal kutipan transkript ***** 

“Ya sudah kalau kita apa, misalkan tangan Allah, ya sudah itu tangan Allah. 

Allah punya tangan akan tetapi apakah tangan Allah seperti tangan makhluk ? tidak. 

Sedangkan sama sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta’ala, kaki gajah dengan 

kaki semut ndak sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja dengan kaki kamera ini 

yang untuk tahan sandaran ini, ndak sama. 

Apalagi tangan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan tangan makhluknya ndak sama 

karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman “Laisa kamitslihi syai’un wahuwa 

samii’u bashiir” tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala, apapun di 

dunia ini, adapun kalau sama namanya ndak sama bentuknya dan rupanya.” 

***** akhir kutipan transkript ***** 

Syaikh Al-Akhthal dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasuqi ‘alaUmmil 

Barahin” mengatakan bahwa barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah 

Subhanahu wa Ta’ala mempunyai jisim (seperti tangan, kaki) namun tidak serupa 

dengan jisim (tangan, kaki) makhlukNya, maka orang tersebut hukumnya ‘aashin 

atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. I’tiqad 

yang benar adalah i’tiqad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu 

wa Ta’ala itu bukanlah seperti jisim dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada yang 

dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali Dia 
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Sedangkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah 

Ta’ala dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang 

mengingkari Allah Azza wa Jalla. 

Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika 

kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i’tiqod)”. 

Seseorang bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran 

mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina 

Ali Ibn Abi Thalib ra menjawab : “Mereka menjadi kafir (kufur dalam i’tiqod) karena 

pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa Ta’ala) 

dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn 

Al-Mu’allim Al-Qurasyi(w. 725 H) dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu’tadi). 

Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya berjudul al-Fatawa al-Haditsiyyah ada 

menukil permasalahan-permasalahan Ibnu Taimiyyah yang menyalahi kesepakatan 

umat Islam, yaitu: 

(Ibnu Taimiyyah telah berpendapat) bahwa Alam itu bersifat dahulu dengan satu 

macam, dan selalu makhluk bersama Allah. Ia telah menyandarkan alam dengan Dzat 

Allah Subhanahu wa Ta’ala bukan sekedar dengan perbuatan Allah secara ikhtiar, 

sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan yang demikian itu. 

Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan adanya jisim (seperti tangan,kaki) pada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala, arah dan perpindahan. Ia juga berkeyakinan bahwa Allah tidak 

lebih kecil dan tidak lebih besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan 

keji dan buruk ini serta kekufuran i’tiqod yang nyata “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 

116) 

Para ulama telah menasehatkan jagalah aqidahmu, janganlah memahami apa yang 

telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu berpegang pada nash secara dzahir 

atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir karena akan terjerumus kekufuran 

dalam i’tiqod. 

Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, 

“Sunu ‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was 

Sunnati Lianna Dzalika Min Ushulil Kufri”, “Jagalah aqidahmu dari selalu berpegang 

dengan dzahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal 

kekufuran”. 

Memang salah satu ciri khas mereka yang mengikuti ajaran atau pemahaman 

Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengangkat kembali pemahaman Ibnu 

Taimiyyah sebelum bertaubat, dalam perkara aqidah yakni dalam memahami apa 

yang telah Allah Ta’ala sifatkan untuk diriNya selalu berpegang pada nash secara 

dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir. 
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Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayim Al Jauziyah mengingkari keberadaan makna 

majaz (makna metaforis), baik dalam Al Quran maupun dalam bahasa Arab. 

Bahkan Ibnul Qayim Al Jauziyah mengatakan bahwa majaz adalah thaghut yang 

ketiga (Ath thaghut Ats Tsalits), karena menurutnya dengan adanya majaz, akan 

membuka pintu bagi ahlu tahrif untuk menafsirkan ayat dan hadist dengan makna 

yang menyimpang sebagaimana penjelasan pada 

http://hanifnurfauzi.wordpress.com/2009/04/11/belajar-ushul-fiqh-makna-haqiqi-

dan-majazi/ 

Ibn al Jawzi menjelaskan bahwa “sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami 

dalam makna lahirnya (makna dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan 

takwil maka berarti teks tersebut bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz 

(metaforis)” 

Kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah seperti makna majaz timbul jika dipahami 

dengan makna dzahir akan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak atau tidak 

patut bagiNya. 

Jadi mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan ilmu 

balaghah dapat termasuk orang-orang yang berpendapat, berfatwa, beraqidah 

(beri’tiqod) tanpa ilmu sehingga akan sesat dan menyesatkan 

Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan 

kepadaku Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin ‘Amru bin Al 

‘Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, 

akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila 

sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan 

orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka 

sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98). 

Pada saat ini negara tetangga Malaysia mulai melarang penyebarluasan ajaran 

(paham) Wahabi (wahabisme) yakni ajaran atau pemahaman Muhammad bin Abdul 

Wahhab yang mengangkat kembali ajaran (paham) Ibnu Taimiyyah sebelum 

bertaubat yang disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi 

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menegaskan bahwa pengharaman 

penyebarluasan ajaran Wahabi (wahabiyyah) yang dipelopori oleh Majlis Agama 

Islam Negeri Sembilan tidak akan menjejaskan (mempengaruhi) hubungan negara 

dengan Arab Saudi sebagaimana kabar yang telah diarsip pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/28/tak-sesuai-di-malaysia/ 
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Dalam kabar tersebut Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Prof Emeritus Tan 

Sri Dr Abdul Shukor Husin menyampaikan 

****** awal kutipan ***** 

“Hak mengeluarkan fatwa adalah hak negeri masing-masing. Contoh seperti apa 

dilakukan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mengeluarkan fatwa 

mengharamkan penyebaran Wahabi di negeri itu, sememangnya ia tidak 

bertentangan. 

“Saya fikir, negeri tersebut mengharamkan Wahabi kerana tidak mahu berlaku kacau 

bilau dalam masyarakat Islam negeri itu,” katanya. 

Dalam pada itu, Abdul Shukor berkata, tindakan negeri tersebut juga tidak akan 

menjejaskan hubungan negara dan Arab Saudi kerana sememangnya itu hak negeri 

tersebut. 

“Jika perkara itu akan menjejaskan hubungan, maknanya tiada hak kepada negeri 

untuk membuat keputusan sendiri. 

“Malahan Jakim dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan perkara 

tersebut lebih awal sebelum isu ini kembali disensasikan,” katanya. 

****** akhir kutipan ******* 

Sejak tahun 2012, mufti Negeri Perak Darul Ridzuan telah memelopori mengeluarkan 

fatwa pelarangan ajaran (paham) Wahabisme sebagaimana yang mereka 

publikasikan pada http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/fatwa-mengenai-

penegahan-menyebarkan-aliran-dan-dakyah-wahabiah 

Silahkan download fatwa dalam bentuk brosur pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/08/fatwa-negeri-perak-tentang-

penegahan-wahabiah.jpg 

Berikut fatwa dari mufti lainnya dari negara Malaysia 

Pesanan Mufti Haji Said, Sungguhpun umat Islam di negara ini sejak dahulu lagi 

menganut fahaman dan `aqidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah, tetapi kini mereka telah 

banyak diresapi oleh fahaman `aqidah-`aqidah yang berlawanan dan bertentangan 

dengan fahaman dan `aqidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah, sehingga ada yang sudah 

dipengaruhi oleh fahaman dan `aqidah Syiah dan Mu’tazilah, bahkan ada pula yang 

telah terpengaruh dan mengikut fahaman dan `aqidah Ibnu Taimiyyah dan lain – 

lainnya. 

Fatwa Mufti Pehin Haji Ismail, Adalah mazhab as-Salafiyah yang dihidupkan oleh al-

Allamah Ibnu Taimiyah dan yang dipakai serta diamalkan oleh al-Wahhabiyah itu 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/01/05/bidah-bukan-sesat/ Page 20 

 

bukan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dan ia keluar dari mazhab yang empat. 

Mazhab as-Salafiyah berdasarkan Allah berjisim dan menyerupai 

Begitupula dalam wasiat ulama dari Malaysia, Syaikh Abdullah Fahim memasukkan 

mazhab atau pemahaman Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya yang bertemu 

langsung seperti Ibnu Qoyyim Al Jauziyah maupun yang tidak bertemu langsung 

seperti Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mazhab khawarij artinya mazhab 

yang menyempal keluar (kharaja) dari mazhab Imam Mazhab yang empat 

sebagaimana yang termuat yang termuat pada 

http://hanifsalleh.blogspot.com/2009/11/wasiat-syeikh-abdullah-fahim.html 

***** awal kutipan ***** 

Supaya jangan berpecah belah oleh bangsa Melayu sendiri.Sekarang sudah ada 

timbul di Malaya mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluardari mazhab 4 mazhab 

Ahlis Sunnah wal Jama`ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam 

yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayuyang jati. Dan 

menyalahkan kebanyakan bangsa Melayu. 

Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadyur-Rasulyang mukhtasar 

daripada kitab Hadyul-’Ibad dikarang akan dia oleh Ibnul Qayyim al-Khariji, maka 

Ibnul Qayyim dan segala kitabnya ditolak oleh ulama AhlisSunnah wal Jama`ah. 

***** akhir kutipan ***** 

Mereka bukanlah Hanabila atau bukanlah pengikut Imam Ahmad bin Hambal 

sebagaimana yang disangkakan oleh orang awam sebagaimana yang telah 

disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/09/18/bukanlah-hanabila/ 

Daftar para ulama lainnya yang menolak dan memperingatkan pemahaman Ibnu 

Taimiyyah ada dalam 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf 

Ulama terdahulu kita dari kalangan Sunni Syafei yang ternama sampai Semenanjung 

Tanah Melayu, Brunei Darussalam, Singapur sampai Pathani, negeri Siam atau 

Thailand yakni KH. Sirajuddin Abbas (lahir 5 Mei 1905, wafat 23 Ramadhan 1401H 

atau 5 Agustus 1980) dalam buku berjudul I’tiqad Ahlussunah Wal Jamaah yang 

diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah Baru, Jl Tebet Barat XA No.28, Jakarta Selatan 

12810 dalam cetakan ke 8, 2008 tercantum dua buah sekte atau firqoh dalam Islam 

yakni firqoh berdasarkan pemahaman Ibnu Taimiyyah dari halaman 296 sampai 351 

dan firqoh berdasarkan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab dari halaman 

352 sampai 380. 

Begitupula pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari telah 

mengingatkan kita untuk menghindari pemahaman Muhammad Abduh dan Rasyid 
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Ridha maupun mereka yang meneruskan kebid’ahan Muhammad bin Abdul Wahab 

al-Najdi (pendiri firqah Wahabi) yang mengikuti dan menyebarluaskan pemahaman 

Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim Al Jauziah dan 

Abdul Hadi, sebagaimana yang termuat dalam Risalatu Ahlissunnah wal Jama’ah 

halaman 5-6 selengkapnya pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf 

***** awal kutipan ***** 

Diantara mereka (sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 H.), terdapat juga 

kelompok yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka 

melaksanakan kebid’ahan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, Ahmad bin 

Taimiyah serta kedua muridnya, Ibnul Qoyyim dan Abdul Hadi. 

***** akhir kutipan **** 

Begitupula sejalan dengan keputusan Qodhi Empat Mazhab pada masa lalu, Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh belum lama ini juga menyatakan bahwa ajaran 

baru kelompok Salafi adalah ajaran sesat dan menyesatkan, baik dibidang aqidah 

maupun ibadahnya. Hal ini tertuang dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2014 

Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman, dan Penyiaran Agama Islam di Aceh. 

Fatwa para ulama Aceh yang dikeluarkan pada 27 Sya’ban 1435 H/ 25 Juni 2014 ini 

menyebutkan bahwa pengajian Kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya Kecamatan 

Titeu Kabupaten Pidie dan ditempat lainnya adalah sesat dan meminta pemerintah 

untuk segera menutup pengajian, penyiaran dan ceramah serta melarang aktivitas 

kelompok Salafi. 

Ketua MPU Aceh, Drs Tgk H Gazali Mohd Syam, mengatakan fatwa ini dikeluarkan 

setelah melakukan pengkajian mendalam bersama puluhan ulama di berbagai 

kabupaten/ kota, dan pertemuan dengan pimpinan kelompok Salafi. 

“Fatwa MPU Aceh dikeluarkan terhadap ajaran Salafi itu dilakukan setelah beberapa 

pengkajian bersama 47 ulama, yang berada di kabupaten/ kota, termasuk beberapa 

kali pertemuan dengan pimpinan Salafi,” kata Ketua MPU Aceh, Drs Tgk H Gazali 

Mohd Syam, Kamis (21/8/ 2014). 

Disebutkan ajaran Salafi di Pulo Raya khususnya di Aceh, sangat jauh berbeda dengan 

ajaran Salafi yang berkembang di masa sahabat Nabi Muhammad, Salafi di Mesir dan 

Salafi di Arab Saudi. 

Hasil keputusan fatwa MPU Aceh menghasilkan 4 poin penting di bidang aqidah dan 

5 poin di bidang ibadah yang ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Seperti yang tertuang dalam ajaran Salafi, Allah itu berada di atas ‘Arsy/ langit dan 

Allah itu membutuhkan tempat, waktu, dan arah. Ini berarti Allah membutuhkan 
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makhluk karena semua itu baik Arsy, tempat, dan waktu adalah ciptaan Allah padahal 

Allah tidak membutuhkan itu semua. 

Inilah 4 poin aqidah Salafi yang sesat dan menyesatkan yang dikeluarkan MPU Aceh: 

Meyakini Allah di atas langit/ ‘arsy, 

Meyakini Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah, 

Meyakini kalamullah itu berhuruf dan bersuara dan 

Meyakini nabi Adam AS dan Nabi Idris AS bukan Rasulullah. 

Sedangkan di ibadah yang salah dalam ajaran Salafi adalah niat shalat di luar 

takbiratul ihram, haram qunut pada shalat Shubuh, haram memperingati maulid 

Nabi Muhammad SAW, haram berzikir dan berdoa berjama’ah, serta wajib mengikuti 

hanya Alquran dan hadist dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak. 

Selengkapnya silahkan baca tulisan pada 

http://www.muslimedianews.com/2014/08/fatwa-ulama-aceh-aqidah-salafi-itu.html 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


