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BID’AH HASANAH dalam sabda Rasulullah disebut dengan SUNNAH HASANAH 

 

Hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam memahami Al Qur’an dan Hadits tidak cukup 

dengan artinya dan apalagi hanya berbekal makna dzahir saja  

Oleh karena Hadits dan “bacaan Al Qur’an dalam bahasa Arab” (QS Fush shilat [41]:3) maka 

diperlukan kompetensi menguasai ilmu-ilmu yang terkait bahasa Arab atau 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. 

Jika seseorang berpendapat, berijtihad dan beristinbat atau menggali hukum dari Al Qur’an 

dan Hadits atau berfatwa namun belum menguasai ilmu-ilmu tersebut di atas maka dia 

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)  

Contohnya para ahli tata bahasa Arab atau para ahli nahwu dan sharaf mengatakan bahwa 

“KULLU” dalam bahasa Indonesia arti yang tepatnya adalah “SETIAP” karena kata SETIAP 

dapat menerima pengecualian sedangkan kata SEMUA tidak dapat menerima pengecualian 

Kita sebaiknya dapat membedakan antara “SETIAP BID’AH itu SESAT” dengan “SEMUA 

BID’AH itu SESAT”  

Cara membedakannya dengan contoh dua kalimat berikut. 

Kalimat pertama  

Setiap pagi si Fulan makan roti sebelum berangkat kerja. 

Kalimat kedua 

Semua atau seluruh pagi si Fulan makan roti sebelum berangkat kerja. 
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Kalimat kedua mustahil terjadi karena ketika si Fulan sakit atau berpuasa maka 

kemungkinan besar dia tidak akan makan roti sebelum berangkat kerja. 

Sedangkan kalimat pertama dapat diterima karena sebagian besar pagi si Fulan makan roti 

sebelum berangkat kerja kecuali ketika sakit atau berpuasa. 

Jadi lazimnya digunakan kata SETIAP daripada kata SEMUA karena kata SETIAP dapat 

menerima pengecualian dan kata SEMUA tidak dapat menerima pengecualian.  

Kullu dapat sebagai kullu ba’din maksudnya ”setiap dalam arti sebagian” dan dapat pula 

sebagai kullu jam’in maksudnya “setiap dalam arti semua” 

Kullu pada “setiap kesesatan akan bertempat di neraka” adalah kullu jam’in (kullu / setiap 

dalam arti semua) di mana “kesesatan” sudah jelas (lugas) sifat jelek (sayyiah). 

Sedangkan kullu dalam “kullu bid’ah dholalah” adalah kullu ba’din (kullu / setiap dalam arti 

sebagian) di mana kata bid’ah belum menunjukkan sifatnya. 

Dalam ilmu balaghah dikatakan 

 حدف الصفة على الموصوف

“membuang sifat dari benda yang bersifat” 

Begitupula dengan hadits “Kullu bid’ah dholalah” tidak tercantum sifat dari bid’ah maka 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). 
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“Setiap mata berzina” adalah contoh lain dari kullu ba’din ( kullu / setiap dalam arti 

sebagian) di mana mata belum menunjukkan sifatnya yang akan menetapkan mata 

(pandangan) yang bagaimana yang termasuk berzina 

Hadits riwayat Imam Ahmad : 

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

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 

، Cَ تُْتبِِع النَّْظَرةَ النَّْظَرةَ؟ فَإِنَّ لََك ا/ُْولَى، َولَْيَسْت لََك ا7ِخَرةُ   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 pandangan kepada wanita yang “tidak dibenarkan” atau “tidak mempengaruhi” 

kemaluannya / syahwat adalah pengecualian dari “setiap mata berzina” , contoh lainnya 

seperti dokter pria membantu pasien wanita, guru pria mengajar murid wanita dan lain lain 

Imam Nawawi menjelaskan amm makhshush (sesuatu yang umum yang ada 

pengecualiannya) dengan firman Allah, 

“wakaana waraa’ahum malikun ya’khudzu kulla safiinatin ghashbaan” 
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“karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal” (QS Al Kahfi 

[18]:79) 

Dalam ayat tersebut sifat kapal yang baik tidak tercantum namun dijelaskan oleh Nabi Khidir 

alaihisalam bahwa Beliau mengetahui dihadapan mereka kelak akan ada seorang raja yang 

suka merampas setiap kapal yang baik sehingga kapal kepunyaan beberapa orang miskin 

perlu dirusak sedikit agar kelak mudah diperbaiki sehingga bilapun raja melihatnya maka ia 

menduga kapal itu adalah kapal yang buruk dan membiarkannya. 

Jadi kata setiap tidak selalu berarti semua. Kata setiap pada “setiap bid’ah”, “setiap kapal” 

dan “setiap mata” adalah “setiap dari sebagian” yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.  

Ada dari para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yang 

bertanya, kalau BID’AH (perkara baru) ada yang baik (hasanah) mengapa tidak suka kalau 

dikatakan sebagai ahli bid’ah. 

Imam Nawawi telah menyampaikan memang sebagian besar bid’ah adalah sesat yakni 

BID’AH dalam ISLAM atau BID’AH dalam URUSAN AGAMA atau BID’AH dalam IBADAH 

MAHDHAH dan perkara baru atau BID’AH dalam IBADAH GHAIRU MAHDHAH yang 

menyalahi laranganNya atau yang bertentang dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

Al Imam Al Hafizh An Nawawi berkata 

 . قَْولُهُ َوُكلُّ بِْدَعٍة َض�َلَةٌ ھََذاَعامٌّ َمْخٍصُ◌ْوٌص َواْلُمَراُد َغالُِب اْلبَِدعِ 

“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 semuanya.” (Syarh Shahih Muslim, 6/154). 

Pengecualiannya hanyalah perkara baru atau BID’AH dalam IBADAH GHAIRU MAHDHAH 

yang tidak menyalahi laranganNya atau yang tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As 

Sunnah 

Oleh karenanya BID’AH HASANAH dalam sabda Rasulullah disebut dengan SUNNAH 

HASANAH sebagaimana yang termuat dalam hadits yang telah disepakati oleh para ulama 

seperti Imam Nawawi dan Imam Suyuthi untuk mentakhsis hadits “Kullu bid’atin dholalah” 

sebagaimana yang tlah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/16/bidah-itu-perkara-baru/ 

Rasulullah alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang melakukan satu SUNNAH HASANAH dalam 

Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan 

SUNNAH tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan 

siapa yang melakukan satu SUNNAH SAYYIAH dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya 

dan dosa orang-orang yang mengamalkan SUNNAH tersebut setelahnya tanpa mengurangi 

dosa-dosa mereka sedikitpun.” (HR Muslim 4830) 
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Asbabul wurud dari hadits tersebut adalah adanya seorang Sahabat yang memelopori atau 

mencontohkan atau meneladankan bersedekah sesuatu yang dibungkus dengan daun. 

Jarir (Jarir bin ‘Abdul Hamid) berkata; ‘Tak lama kemudian seorang Sahabat dari kaum 

Anshar datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun dan kemudian 

diikuti oleh beberapa orang Sahabat lainnya. Setelah itu, datanglah beberapa orang Sahabat 

yang turut serta menyumbangkan sedekahnya (untuk diserahkan kepada orang-orang Arab 

badui tersebut) hingga tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam 

Berikut adalah pendapat pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah 

sebagaimana yang mereka publikasikan pada pada http://muslim.or.id/manhaj/sunnah-

hasanah-atau-bidah-hasanah.html 

SUNNAH HASANAH menurut mereka terbagi dua yakni 

1. SUNNAH Rasulullah yang sebelumnya ditinggalkan kemudian dibangkitkan kembali 

seperti qiyam Ramadhan bersama imam (sholat tarawih) 

2. SUNNAH Rasulullah yang segera dilakukan oleh seseorang, seperti yang dilakukan oleh 

seorang Anshar dengan shadaqahnya 

Jadi dengan kata lain mereka mengatakan “barangsiapa yang menghidupkan suatu SUNNAH 

Rasulullah yang telah mati atau menyegerakan SUNNAH Rasulullah, maka baginya pahala 

dan pahala orang yang beramal karena meneladani perbuatannya” 

Konsep pemahaman mereka terhadap “SUNNAH HASANAH” tidak konsisten diterapkan 

pada “SUNNAH SAYYIAH” karena kalau mereka konsisten maka sama saja mereka 

mengatakan adanya SUNNAH Rasulullah yang SAYYIAH atau SUNNAH Rasulullah yang 

buruk. 

Jadi mereka secara tidak langsung memfitnah Rasulullah akibat pemahaman mereka selalu 

dengan makna dzahir karena kita tahu bahwa mustahil ada SUNNAH Rasulullah yang 

SAYYIAH (buruk) atau mustahil ada contoh (teladan) dari Rasulullah yang buruk. 

Kata sunnah dalam “SUNNAH HASANAH” dan “SUNNAH SAYYIAH” artinya contoh (teladan) 

atau kebiasaan baru yakni kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang lain sebelumnya. 

Contoh (teladan) atau kebiasaan baru tersebut bisa baik (hasanah) dan bisa pula buruk 

(sayyiah) 

Jadi kesimpulannya Rasulullah menyebut BID’AH HASANAH dengan istilah SUNNAH 

HASANAH yakni semua perkara baru atau bid’ah atau muhdats atau contoh (teladan) atau 

kebiasaan baru yang baik yakni kebiasaan baru yang tidak menyalahi laranganNya atau 

kebiasaan baru yang tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

Sedangkan Rasulullah menyebut BID’AH SAYYIAH dengan istilah SUNNAH SAYYIAH yakni 

semua perkara baru atau bid’ah atau muhdats atau contoh (teladan) atau kebiasaan baru 
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yang buruk yakni kebiasaan baru yang menyalahi laranganNya atau kebiasaan baru yang 

bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 

Dalam Syarhu Sunan Ibnu Majah lil Imam As Sindi 1/90 menjelaskan bahwa “Yang 

membedakan antara SUNNAH HASANAH dengan SAYYIAH adalah adanya kesesuaian atau 

tidak dengan pokok-pokok syar’i“ 

Jadi perbedaan antara SUNNAH HASANAH (BID’AH HASANAH) dengan SUNNAH SAYYIAH 

(BID”AH SAYYIAH) adalah tidak bertentangan atau bertentangan dengan pokok-pokok syar’i 

yakni Al Qur’an dan As Sunnah.  

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

ا تَْنَدِرُج تَْحتَ  ا َوالتَّْحقِْيُق أَنَّھَا إِْن َكانَْت ِممَّ تَْنَدِرُج تَْحَت ُمْستَْقبٍَح فِْي الشَّْرِع  ُمْستَْحَسٍن فِْي الشَّْرِع فَِھَي َحَسنَةٌ، َوإِْن َكاَنْت ِممَّ
 . فَِھَي ُمْستَْقبََحةٌ 
“Cara mengetahui BID’AH yang HASANAH dan SAYYIAH 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 SAYYIAH (MUSTAQBAHAH)” (Fath al-Bari, j. 4, hlm. 253). 

Imam Syafi’i berkata 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) 

الضاَلَةُ ، َوماَ أَْحَدَث ِمَن الَخْيِر َولَْم  إِْجَماعاً أَْو أَثًَرا فَھَُو البِْدَعةُ  ِكتاَباً أَْو ُسنَّةً أَوْ  ماَ أَْحَدَث َوخاَلَفَ -قاََل الّشاَفِِعي َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 ( ج-الطالبين 1ص  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 (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 dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang 

meliputi perkara muamalah, kebiasaan, budaya atau adat yang tidak dijumpai pada masa 

Rasulullah maka kita menimbangnya dengan hukum dalam Islam yang dikenal dengan 

hukum taklifi yang membatasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah 

perbuatan yakni wajib , sunnah (mandub), mubah, makruh, haram.  

Contohnya amalan atau perbuatan kita menulis di jejaring sosial seperti facebook maka 

kegiatan menulis itu bukan ibadah maka hukumnya mubah (boleh). 
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Namun karena tujuan (maqoshid) kita menulis di facebook adalah mengharapkan ridho 

Allah dalam rangka dakwah maka amalan atau perbuatan atau kegiataan menulis menjadi 

ibadah dan berpahala atau sunnah (mandub) 

Jadi perantara (wasail) kita menulis di Facebook dengan tujuan (maqoshid) mengharapkan 

ridho Allah dalam rangka berdakwah adalah ibadah ghairu mahdhah. 

Jadi cara membedakan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah dapat dilihat dari 

wasail (perantara) dan maqoshidnya (tujuan). 

Untuk ibadah yang sifatnya mahdhah, hanya ada maqoshid, sedangkan untuk ghairu 

mahdhah ada maqoshid dan wasail 

Sholat lima waktu sudah jelas karena ibadah yang dzatnya adalah ibadah, maka yang ada 

hanya maqoshid (tujuan) tidak ada wasail. 

Begitu pula dengan peringatan maulid Nabi adalah wasail (perantara atau sarana), 

maqoshidnya (tujuannya) adalah mengenal Rasulullah dan meneladani nya. 

Hukum asal dari peringatan Maulid Nabi adalah mubah (boleh), boleh dilakukan dan boleh 

ditinggalkan. 

Lalu mengapa menjadi sunnah dalam arti dikerjakan berpahala ? 

Hal ini dikarenakan maqoshid (tujuan) dari Maulid Nabi adalah sunnah yakni mengenal 

Rasulullah dan meneladaninya karena hukum wasail itu mengikuti hukum maqoshid 

sebagaimana kaidah ushul fiqh lil wasail hukmul maqoshid. 

Contoh lain dari kaidah lil wasail hukmul maqoshid. Anda membeli air hukum asalnya 

mubah, mau beli atau tidak terserah anda. Akan tetapi suatu saat tiba waktu sholat wajib 

sedangkan air sama sekali tidak ada kecuali harus membelinya dan anda punya kemampuan 

untuk itu maka hukum membeli air adalah wajib. 

Jadi pahala yang diperoleh kaum muslim dari peringatan Maulid Nabi adalah dari bentuk 

kegiatan yang mengisi acara peringatan Maulid Nabi. 

Pada hakikatnya, Rasulullah pun memperingati hari kelahirannya dengan sabdanya bahwa 

puasa hari Senin adalah sekaligus dalam rangka memperingati hari kelahirannya. 

Dari Abi Qatadah Al Anshari Radliyallahu’anhu, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Beliau bersabda,” di hari Senin itu saya 

dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasulullah, dan diturunkan pada saya pada hari itu Al-

Qur’an. 

Pada hadits yang lain dapat kita ketahui alasan lain puasa hari Senin dan Kamis 
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Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam terbiasa puasa setiap senin dan kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, 

beliau bersabda, Sesungguhnya amal para hamba dilaporkan (kepada Allah) setiap senin 

dan kamis.” (HR. Abu Daud 2436) 

Jadi kesimpulannya alasan puasa Senin adalah 

Hari dilahirkan Rasulullah 

Hari diangkat menjadi Rasulullah 

Hari diturunkan Al Qur’an 

Hari dilaporkannya amal para hamba Allah 

Alasan puasa Kamis adalah hari dilaporkannya amal para hamba Allah 

Jadi kaum muslim boleh memperingati Maulid Nabi dengan kebiasaan atau kegiatan apapun 

selama kebiasaan atau kegiatan tersebut tidak melanggar laranganNya atau selama 

kebiasaan atau kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah 

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. 

Pendapat Al-Imam Abu Syamah Rahimahullah (wafat 655 H). Beliau ulama agung 

bermazhab Syafi’i dan merupakan guru besar dari Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafidz Asy-Syekhul 

Islam An-Nawawiy Ad-Damasyqiy Asy-Syafi’I Rahimahullah. Al-Imam Abu Syamah 

menuturkan, “merupakan Bid’ah hasanah yang mulia di zaman kita ini yaitu apa yang 

dikerjakan (rayakan) setiap tahun dihari kelahiran (Maulid) Nabi dengan bershadaqah, 

mengerjakan yang ma’ruf, menampakkan rasa kegembiraan, maka sesungguhnya yang 

demikian itu didalamnya ada kebaikan hingga para fuqara’ membaca sya’ir dengan rasa 

cinta kepada Nabi, mengagungkan beliau, dan bersyukur kepada Allah atas perkara dimana 

dengan (kelahiran tersebut) menjadi sebab adanya Rasul-nya yang diutus sebagai rahmat 

bagi semesta alam” Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-

‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon. 

Pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitsamiy Rahimahullah, “walhasil, sesungguhnya bid’ah 

hasanah itu selaras dengan sebuah kesunnahan, dan amal Maulid Nabi serta berkumpulnya 

manusia untuk memperingati yang demikian adalah bid’ah hasanah” 

Pendapat Al-Imam Al-Hafidz Al-Qasthalaniy Rahimahullah, “maka Allah akan memberikan 

rahmat bagi orang-orang yang menjadian Maulid Nabi yang penuh berkah sebagai 

perayaan…” Kitab Mawahid Al-Ladunniyah (1/148) –Syarh ‘alaa Shahih Bukhari-, karangan 

Al-Imam AL-Qasthalaniy 
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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 dengan peringatan atau perayaan ulang tahun dapat kita pergunakan untuk 

intropeksi diri sejauh mana kita mempersiapkan diri bagi kehidupan di esok hari maupun di 

akhirat kelak 

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad “, “Perhatikan 

masa lampaumu untuk hari esokmu” (QS al Hasyr [59] : 18) 

Dapat kita simpulkan bahwa perayaan atau peringatan Maulid Nabi maupun perayaan ulang 

tahun hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama kegiatan yang mengisi acara tersebut 

tidak melanggar laranganNya atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 

Pahala diperoleh dari bentuk kegiatan untuk mengisi perayaan atau peringatan Maulid Nabi 

maupun perayaan ulang tahun tersebut. 

Ironisnya mereka melarang umat Islam memperingati Maulid Nabi namun mereka 

membolehkan memperingati atau mengenang ulama panutan mereka seperti ulama Najed 

dari bani Tamim yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, 

Bahkan mereka memperingatinya dalam waktu sepekan dengan judul kegiatan “pekan 

memorial (mengenang) Muhammad bin Abdul Wahhab” 

Mereka melarang memperingati Maulid Nabi dengan alasan salah satunya adalah bahwa 

Maulid Nabi dilaksanakan sebagai bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 

Sedangkan pekan memorial (mengenang) Muhammad bin Abdul Wahhab tidak dianggap 

sebagai suatu bentuk taqarrub kepada Allah sebagaimana yang tercantum dalam Majmu 

Fatwa al Aqidah dari Muhammad bin Shalih al Utsaimin dan termuat dalam gambar pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/12/mengenang-ulama-mereka.jpg 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa “pekan memorial (mengenang) Muhammad bin Abdul 

Wahhab” dilaksanakan oleh mereka bukan suatu bentuk taqarrub (mendekatkan diri) 

kepada Allah artinya tujuan mereka mengenang Muhammad bin Abdul Wahhab adalah 

untuk menjauhkan diri dari Allah. 

Begitupula mereka daripada memperingati Maulid Nabi, mereka lebih suka memperingati ( 

mengenang ) ulama panutan lainnya seperti al-Albani sebagaimana yang termuat dalam 

buku edisi bahasa Indonesia berjudul “Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany Dalam 

Kenangan” yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsary dan diterbitkan oleh At-Tibyan – 

Solo. 

Buku tersebut memuat syair-syair untuk mengenang dan memuji Al Albani sebagaimana 

yang dapat didownload pada 
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http://drive.google.com/file/d/0Bz1Iv5iVVJceODQzZTQ1ZWQtYzRhMC00MDMyLWIxODctN

GZjMjU1MDAxNWY5/view?ddrp=1&hl=en 

Dalam buku tersebut memuat bab khusus yakni Bab VII dengan judul “Syair-syair duka cita 

melepas kepergian Syaikh Al-Albani” dimulai dari halaman 138. 

Pada halaman 147 tercantum pujian bagi Al Albani sebagai “Ibnu Taimiyyahnya Abad 

Keempat Belas” dengan kalimat 

“Ibnu Taimiyyah tidak memiliki generasi pengganti yang lebih bernyawa, daripada Syaikh 

As-Sunnah Al-Albani orangnya” 

Pujian yang perlu dipertanyakan, salah satunya pada halaman 155, yang berjudul “Selamat 

jalan Al-Albany” yang ditulis oleh Dziyab Abdul Kariem yakni 

“Dengan karuniamu langitpun dipenuhi dengan keindahan selalu, bahkan ketukan penamu 

bisa menjadi senandung di malam gelap gulita. Masing-masing boleh saja menerima derita 

dengan terpana, namun orang yang penyabar selalu jauh dari kaum yang semena-mena. 

Mereka mendengki sang Imam sehingga bersikap memusuhinya, namun beliau mendekati 

mereka dengan petunjuk meski mereka menjauhinya” 

“karuniamu”, “penamu” , [mu] dalam kalimat syair tersebut kembali kepada siapa? 

Bahkan mereka yang melarang makna majaz dalam sholawat Nariyah, justru pada halaman 

158 menuliskan, “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Syaikh kami sang Ulama, yang 

menyebabkan bintang-bintang, bulan dan matahari bersujud karenanya” 

Terkait sholawat Nariyah, mereka mengatakan bahwa 

“Sesungguhnya aqidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur’an Al Karim dan diajarkan kepada 

kita oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan kepada setiap muslim untuk 

meyakini bahwa Allah semata yang berkuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan di dalam hati, 

menyingkirkan kesusahan-kesusahan, memenuhi segala macam kebutuhan dan 

memberikan permintaan orang yang sedang meminta kepada-Nya. Oleh sebab itu seorang 

muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah demi menghilangkan kesedihan atau 

menyembuhkan penyakitnya meskipun yang diserunya adalah malaikat utusan atau Nabi 

yang dekat (dengan Allah)” 

Tampaknya mereka memahami secara dzahir atau dengan makna dzahir terhadap syair atau 

kalimat yang artinya, “yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, 

dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik” 

Kalimat tersebut seharusnya dipahami dengan makna majaz (makna metaforis , makna 

kiasan) bahwa Beliau shallallahu alaihi wasallam pembawa Al Qur’an, pembawa hidayah, 

pembawa risalah, yang dengan itu semualah terurai segala ikatan dosa dan sihir, hilang 

segala kesedihan yaitu dengan sakinah, khusyu dan selamat dari siksa neraka, dipenuhi 
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segala kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, dicapai segala keinginan dan kesudahan 

yang baik yaitu husnul khatimah dan sorga, 

Ini adalah kiasan saja dari sastra balaghah Arab dari cinta, sebagaimana pujian Abbas bin 

Abdulmuttalib ra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dihadapan Beliau shallallahu alaihi 

wasallam : 

“… dan engkau (wahai Nabi shallallahu aalaihi wasallam) saat hari kelahiranmu maka 

terbitlah cahaya dibumi hingga terang benderang, dan langit bercahaya dengan cahayamu, 

dan kami kini dalam naungan cahaya itu dan dalam tuntunan kemuliaan (Al Qur’an) kami 

terus mendalaminya” (Mustadrak ‘ala shahihain hadits no.5417), tentunya bumi dan langit 

tidak bercahaya terang yang terlihat mata, namun kiasan tentang kebangkitan risalah. 

Sebagaimana ucapan Abu Hurairah ra : “Wahai Rasulullah, bila kami dihadapanmu maka 

jiwa kami khusyu” (shahih Ibn Hibban hadits no.7387), “Wahai Rasulullah, bila kami melihat 

wajahmu maka jiwa kami khusyu” (Musnad Ahmad hadits no.8030) 

Semua orang yang mengerti bahasa arab memahami ini, Cuma kalau mereka tak faham 

bahasa maka langsung memvonis musyrik, tentunya dari dangkalnya pemahaman atas 

tauhid. 

Demikianlah penjelasan ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah yakni 

Habib Munzir Al Musawa yang bersumber dari 

http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/keutamaan-shalawat-nariyyah-fiqhaqidah/ 

Contoh lainnya dalam haul Al-Utsaimin dengan nama ‘Haflah Takrim yang diadakan pada 

bulan Januari 2010 lalu di sebuah hotel di Kairo di bawah naungan Duta Besar Saudi di 

Kairo, Hisham Muhyiddin, seorang pengagumnya menggubah sebuah syair: 

“Demi Allah, Seandainya segenap manusia membuat banyak perayaan untuk Syeikh 

Utsaimin, hal itu tidaklah mampu memenuhi hak beliau.” 

Jadi kesimpulannya mereka lebih mencintai ulama panutan mereka daripada mencintai 

Rasulullah karena mereka membolehkan mengenang dan memuji para ulama panutan 

mereka sepuas hati mereka dan melarang umat Islam mengenang dan memuji Rasulullah, 

manusia yang paling mulia. 

Ulama panutan mereka, Al Albani menamakan kitabnya “Sifat sholat Nabi” namun ironisnya 

belum mengenal dengan baik kemuliaan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 

Salah satu bukti belum mengenal dengan baik kemuliaan Rasulullah akibat ulama panutan 

mereka, Al Albani mengikuti paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yakni 

selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemahaman mereka selalu dengan makna 

dzahir adalah mereka memfatwakan bahwa Rasulullah sesat sebelum turunnya wahyu 

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/05/22/fatwa-rasulullah-sesat/ 
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Sedangkan para kekasih Allah (Wali Allah) berguru dengan Rasulullah yang sudah wafat. 

Ditanyakan kepada Imam Ibn Hajar Al-Haitami (semoga Allah memberikan kemanfaatan 

atas ilmunya), “Apakah mungkin zaman sekarang seseorang dapat berkumpul dengan Nabi 

sallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan terjaga dan mengambil Ilmu langsung dari 

beliau?” 

Imam Ibn Hajar menjawab: ”Ya, hal itu dapat terjadi, dan telah dijelaskan bahwa berkumpul 

dan mengambil ilmu dari Nabi secara langsung adalah sebagian dari karomah wali-wali Allah 

seperti Imam al-Ghozali, Al-Barizi, Taaj ad-Diin as-Subki, dan al-‘Afiif al-Yafi’i yang mana 

mereka adalah ulama-ulama madzhab Syafi’i, serta Qurthubi dan Ibn Abi Jamroh yang mana 

mereka adalah ulama-ulama madzhab Maliki. 

Dan dikisahkan, bahwasanya ada Wali Allah menghadiri majlis ilmunya seorang yang faqih, 

kemudian seorang faqih yang sedang mengajar tersebut meriwayatkan sebuah hadits, lalu 

Wali tersebut berkata, “Hadits itu bathil.” Maka Sang faqih pun berkata, “Bagaimana bisa 

engkau mengatakan kalau hadits ini bathil, dari siapa?” 

Sang Wali menjawab, “Itu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sedang berdiri di hadapanmu 

dan Beliau bersabda: [Inniy lam aqul hadzal hadits] , “Sesungguhnya aku tidak mengucapkan 

hadist ini” 

Lalu faqih tersebut dibukakan hijabnya dan beliau pun dapat melihat Nabi shallallaahu 

‘alaihi wa sallam. (al-Fatawa al-Haditsiyyah li Ibn Hajar al-Haitami) 

Hal yang perlu diketahui bahwa ahli hadits berbeda dengan para fuqaha sebagaimana yang 

telah disampaikan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/15/ahli-hadits-dan-

fuqaha/ 

Ahli hadits tidak berhak untuk bertindak sebagai fuqaha. Oleh karenanya tidak ditemukan 

penisbatan nama mazhab kepada nama seorang ahli hadits. 

Ahli hadits hanyalah menerima dan menghafal hadits dari ahli hadits sebelumnya kemudian 

mengumpulkan, meneliti dan menyampaikan dalam kitab-kitab hadits atau menyusunnya 

berdasarkan nama perawi sehingga menjadi kitab-kitab musnad atau menyusunnya 

berdasarkan klasifikasi masalah sehingga menjadi kitab-kitab sunan. 

Contoh perbedaan di antara dua Ibnu Hajar yakni Ibnu Hajar Al ‘Asqalani adalah ahli hadits 

dari mazhab Syafi’i sedangkan Ibnu Hajar al-Haitami adalah seorang fuqaha dari mazhab 

Syafi’i sehingga berhak berpendapat atau berfatwa. 

Ibnu Hajar al-Haitami, sebelum umur 20 tahun, Beliau sudah diminta para gurunya untuk 

mengajar dan memberi fatwa di Mesir. Beliau berhak berfatwa karena menguasai berbagai 

ilmu antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, 

sharaf, ilmu ma’ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan lain lain. 
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Oleh karenanya tidak ditemukan kitab cara sholat berdasarkan pemahaman ahli hadits 

sekaliber Imam Bukhari maupun Imam Muslim. 

Lebih baik kita mengikuti cara sholat sebagaimana yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh 

para ulama yang mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat secara 

turun temurun tersambung kepada apa yang telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh 

Rasulullah. 

Ibarat belajar berenang, mana yang lebih baik belajar dari memahami lafaz atau tulisan atau 

buku cara berenang atau langsung melihat contoh nyata dan mempraktekannya ? 

Ada dari pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah bertanya mengapa 

BID’AH dalam IBADAH MAHDHAH terlarang sedangkan BID’AH dalam IBADAH GHAIRU 

MAHDHAH tidak terlarang ? 

Para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan menyampaikan rumus atau formula 

tentang prinsip dan sifat ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah sebagai berikut 

Prinsip ibadah mahdhah diformulakan dengan KA + SS yakni karena Allah + sesuai syariat 

Ibadah mahdhah bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal) artinya ibadah bentuk ini 

bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya 

berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri’. Keabsahannnya bukan 

ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan 

ketentuan syari’at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang 

ketat. 

Azas ibadah mahdhah adalah “taat”, yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah 

ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan 

Allah Azza wa Jalla kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, 

bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasululullah shallallahu alaihi wasallam 

adalah untuk dipatuh 

Sedangkan prinsip ibadah ghairu mahdhah diformulakan dengan BB + KA yakni berbuat baik 

+ karena Allah 

Ibadah ghairu mahdhah bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-

ruginya, manfaat atau madharatnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika 

menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan. 

Azas ibadah ghairu mahdhah adalah “manfaat” maksudnya selama itu bermanfaat, maka 

selama itu boleh dilakukan. 

Prinsip ibadah ghairu mahdhah adalah ada yang dicontohkan oleh Rasulullah namun tidak 

harus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah karena keberadaannya didasarkan 

atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka 
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ibadah bentuk ini boleh dilakukan 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 perkara muamalah, 

kebiasaan, budaya atau adat adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari 

hukum asal atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya“. 

Sedangkan prinsip ibadah mahdhah adalah harus sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah sehingga perkara baru (bid’ah) dalam ibadah mahdhah adalah perkara 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) karena keberadaan ibadah 

mahdhah harus berdasarkan adanya dalil dari al-Quran maupun al- Sunnah, jadi merupakan 

otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. 

Contoh BID’AH dalam IBADAH MAHDHAH adalah terlarang sholat subuh tiga rakaat 

walaupun (rasional) menganggapnya baik karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

bersabda “sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat” (HR Bukhari 595, 6705). 

Tidak boleh azan dalam sholat ied walaupun (rasional) menganggapnya baik berdasarkan 

kaidah ushul fiqih 

ُكْوُت فِي َمقَاِم اْلبَيَاِن يُفِْيُد اْلَحْصرَ   اَلسُّ

“Diam dalam perkara yang telah ada keterangannya menunjukkan pembatasan.” 

Artinya bahwa diamnya Nabi atas suatu perkara yang telah ada penjelasannya menunjukkan 

hukum itu terbatas pada apa yang telah dijelaskan, sedang apa yang didiamkan berbeda 

hukumnya. 

Maksud dari berbeda hukumnya adalah: bila nash yang ada menerangkan pembolehan 

maka yang didiamkan menunjukkan pelarangan, begitupun sebaliknya bila nash yang ada 

menerangkan larangan maka yang didiamkan menunjukkan pembolehan. 

Berikut riwayat yang mencontohkan BID’AH dalam IBADAH MAHDHAH dan oleh Imam Malik 

disebut dengan BID’AH dalam ISLAM sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/18/arti-bidah-dalam-islam/ 

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”. 
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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?” 

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Imam Malik dengan perkataannya “Barangsiapa 

yang membuat BID’AH dalam ISLAM” adalah mereka yang menganggap baik sesuatu 

sehingga mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta’ala dan RasulNya atau mereka 

yang menganggap buruk sesuatu sehingga melarang (mengharamkan) yang tidak dilarang 

(diharamkan) oleh Allah Ta’ala dan RasulNya 

Imam Malik mengatakannya “BID”AH dalam ISLAM” sesuai dengan sabda Rasulullah yakni 

“BID’AH dalam URUSAN AGAMA”. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang membuat PERKARA 

BARU (BID’AH) dalam URUSAN AGAMA yang tidak ada sumbernya (tidak diturunkan 

keterangan padanya) maka tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

URUSAN AGAMA atau perkara agama meliputi perkara kewajiban (jika ditinggalkan 

berdosa) maupun larangan (jika dilanggar berdosa) 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). 

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) 
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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 haram yang tidak 

diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya. 

Jadi melarang yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak diharamkanNya atau 

mewajibkan yang tidak diwajibkanNya termasuk BID”AH dalam ISLAM atau BID’AH dalam 

URUSAN AGAMA dan merupakan PERKARA BARU atau muhdats atau BID’AH yang SAYYIAH 

(buruk) 

Oleh karenanya dikatakan pelaku BID’AH dalam ISLAM atau 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 ISLAM atau 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 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/19/bidah-atau-sunnah-hasanah/ Page 17 

 

haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada 

mereka.” (Riwayat Tarmizi) 

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 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 yang gagal paham tentang BID’AH akibat salah memahami 

dan menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah 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 diwajibkanNya sehingga mereka menjadikan ulama-ulama 

mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. 

Ada pula dari pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yang oleh karena 

mereka gagal paham tentang bid’ah sehingga mereka terjerumus melarang yang tidak 

dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan RasulNya yakni contohnya dengan perkataan “Lau 
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Kaana Khairan Lasabaquunaa ilaihi” yang mirip dengan perkataan orang-orang kafir dalam 

firmanNya, 

“waqaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu lau kaana khairan maa sabaquunaa ilaihi 

wa-idz lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna haadzaa ifkun qadiimun 

“Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: “Kalau sekiranya di (Al-

Qur’an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) 

kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan 

berkata: “Ini adalah dusta yang lama”. (QS al Ahqaaf [46]:11 ). 

Ayat Al Ahqaaf [46]:11 tentang orang-orang kafir meremehkan orang-orang yang beriman 

yakni Bilal, ‘Ammar, Shuhaib, dan Khabbab serta orang-orang yang serupa dengan mereka 

dari kalangan kaum lemah, para budak dan hamba sahaya, karena mereka (orang-orang 

kafir) berkeyakinan bahwa mereka mempunyai kedudukan terhormat 

Qutadah mengatakan bahwa ayat Al Ahqaaf [46]:11 diturunkan berkenaan dengan sejumlah 

orang musyrikin (kafir) yang suatu ketika berkata, “Kami yang paling mulia, perkasa, dan 

terhormat. Jika terdapat kebaikan dalam Al-Qur’an / Islam, tentulah kami yang pertama kali 

masuk Islam (Diriwayatkan Ibnu Jarir) 

Secara umum QS Al-Ahqaaf [46]:11 itu menyampaikan bahwa orang-orang kafir 

meremehkan, bahwa jika beriman pada Al-Qur’an itu mendatangkan kebaikan tentu derajat 

atau kedudukan Bilal, ‘Ammar, Shuhaib dll akan sebaik mereka. 

Perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa ilaihi” memang ada dalam kitab Ibnu Katsir 

pada tafsir (QS al Ahqaaf [46]:11) namun perlu ada penyelidikan lebih lanjut kehadiran 

perkataan tersebut karena perkataan “Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa ilaihi” sebagaimana 

yang diartikan oleh mereka tidak ada kaitannya dengan ayat yang ditafsir. 

Ayat tersebut justru menjelaskan bahwa para Sahabat “melakukannya” sedangkan orang 

kafir tidak “melakukannya”. 

Para Sahabat “mengamalkannya” sedangkan orang kafir tidak “mengamalkannya” 

Para Sahabat beriman pada Al Qur’an sedangkan orang kafir tidak beriman pada Al Qur’an 

Kebiasaan yang dilakukan atau tidak dilakukan para Sahabat bukanlah hukum dalam Islam 

yang membatasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan 

Hukum dalam Islam yang membatasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah 

perbuatan adalah hukum taklifi yang lima yakni wajib , sunnah (mandub), mubah, makruh, 

haram. 

Penjelasan tentang bid’ah bukan hukum dalam Islam telah disampaikan dalam tulisan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/14/bidah-bukan-hukum-islam/ 
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Penjelasan dalam bentuk video tentang bid’ah bukan hukum dalam Islam dapat disaksikan 

pada http://www.youtube.com/watch?v=ft_lPw-gRXg 

Para Imam Mujtahid telah mengingatkan jangan sampai salah dalam berijtihad dan 

beristinbat (menggali hukum) dari Al Qur’an dan as Sunnah sehingga melarang yang tidak 

dilarangNya, mengharamkan yang tidak diharamkanNya atau mewajibkan yang tidak 

diwajibkanNya karena hal itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah. 

Firman Allah 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 ajarkan padaku 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 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) 

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 sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan 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) 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/19/bidah-atau-sunnah-hasanah/ Page 20 

 

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.  

Contoh yang sering kita temukan mereka yang melarang yang tidak dilarang oleh Allah 

Ta’ala dan RasulNya adalah mereka yang melarang kebiasaan membaca surat Yasin di 

malam Jum’at dengan berdalilkan 

Dari Abu Sa’id al-Khudri radliyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum’at, maka dipancarkan cahaya 

untuknya sejauh antara dirinya dia dan Baitul ‘atiq.” (Sunan Ad-Darimi, no. 3273. Juga 

diriwayatkan al-Nasai dan Al-Hakim) 

Rasulullah dalam sabdanya tersebut bukanlah melarang umat Islam membaca selain surat 

al-Kahfi pada malam Jum’at namun menyampaikan keutamaan membaca surat al-Kahfi 

pada malam Jum’at. 

Ada kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca surat-surat 

lainnya pada malam-malam lainnya yang tidak terbukukan dalam kitab-kitab hadits seperti 

surat Al Mulk, Al Waqiah, Ar Rahman dan lain lain 

Pepatah orang tua kita terdahulu “Jangan mengukur baju orang lain di badan sendiri” 

maksudnya janganlah menetapkan sesuatu tentang orang lain dengan membandingkan dan 

mengukurnya dengan ukuran kita sendiri. Janganlah menghukumi perbuatan orang lain 

berdasarkan sebatas pengetahuan atau pemahaman kita sendiri terhadap Al Qur’an dan 

Hadits. 

Sebaiknya hindarilah menghukumi perbuatan atau amalan muslim lainnya hanya berbekal 

hadits-hadits yang terbukukan dalam kitab-kitab hadits saja karena banyak pula hadits-

hadits terkait amal kebaikan yang tidak terbukukan dan disampaikan secara turun temurun 
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(tawuturu ‘amalin wa tawarutsin ) yakni amalan yang dipraktikan dan diwariskan secara 

turun temurun sejak zaman Nabi sampai sekarang.  

Contoh lain ada seseorang membiasakan sebelum tidur membaca Al Qur’an 1 Juz tidak akan 

masuk neraka karena tidak melanggar larangan Allah dan RasulNya. 

Begitupula mereka yang mempunyai kebiasaan taklim setiap hari minggu hukum asalnya 

adalah mubah (boleh) sehingga tidak akan masuk neraka karena mereka tidak melanggar 

larangan Allah dan RasulNya namun hukum asal berubah dari mubah menjadi haram kalau 

dalam daurah atau taklim mereka gemar mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham 

(sependapat) dengan mereka. 

Dasar hukum yang membolehkan mengkhususkan waktu 

Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar, “Nabi shallallahu alaihi 

wasallam selalu mendatangi masjid Quba setiap hari sabtu baik dengan berjalan kaki 

maupun dengan mengendarai kendaraan, sedangkan Abdullah selalu melakukannya.” (HR. 

Imam al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari I/398 hadits 1174) 

Dalam mengomentari hadits ini Al Hujjatul Islam Ibnu Hajar berkata: “Hadits ini dengan 

sekian jalur yang berbeda menunjukkan akan diperbolehkannya menjadikan hari-hari 

tertentu untuk sebuah ritual yang baik dan istiqamah. Hadits ini juga menerangkan bahwa 

larangan bepergian ke selain tiga masjid (Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, dan Masjid 

Nabawi) tidaklah haram. 

(Al Hujjatul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari III/69, Dar al-Fikr Beirut) 

Ada larangan berkenaan dengan hari Jum’at adalah seperti, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Janganlah salah seorang diantara kalian 

berpuasa pada hari Jum’at kecuali ia berpuasa sebelum atau sesudanya” (HR. Muslim no. 

1144). 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Sesungguhnya, hari Jumat adalah hari raya. Karena itu, janganlah kalian jadikan hari raya 

kalian ini sebagai hari untuk berpuasa, kecuali jika kalian berpuasa sebelum atau sesudah 

hari Jumat.” (H.r. Ahmad dan Hakim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu; Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah 

kalian mengkhususkan malam Jum’at untuk tahajud dan meninggalkannya di malam yang 

lain. Jangan pula mengkhususkan siang harinya untuk berpuasa, kecuali dalam rangkaian 

puasa kalian.” (H.r. Muslim) 

Hadits larangan puasa di hari Jum’at adalah terkait hari Jumat adalah hari raya namun 

hukumnya makruh tidak sampai haram. 
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Diharamkan berpuasa pada 5 hari: dua hari raya (Idul Fithri dan Idul Adha); tiga hari tasyrik 

(11, 12, 13 Dzulhijjah). 

Dimakruhkan berpuasa pada hari meragukan (yaumusy syakk) kecuali jika berpapasan 

dengan kebiasaan puasanya atau bersambung dengan hari sebelumnya. 

Sedangkan hadits terkait sholat tahajud adalah melarang kita mengkhususkan sholat 

tahajud pada malam Jum’at dan mengharamkan pada malam lainnya karena hal tersebut 

termasuk ghuluw (melampaui batas) dalam beragama atau bid’ah dalam urusan agama 

yakni mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkanNya atau melarang sesuatu yang tidak 

dilarangNya sebagaimana yang telah dijelasan di atas.  

Contoh BID’AH dalam IBADAH GHAIRU MAHDHAH yang dilakukan oleh para Sahabat yang 

mempunyai kebiasaan membaca surat al Ikhlas pada setiap shalat sehingga Sahabat yang 

lain mempertanyakan kebiasaan tersebut yang tidak dicontohkan (dilakukan) oleh 

Rasulullah. 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibn 

Wahb telah menceritakan kepada kami Amru dari Ibnu Abu Hilal bahwa Abu Rijal 

Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepadanya dari Ibunya Amrah binti 

Abdurrahman yang dahulu dalam asuhan Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dari 

‘Aisyah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki dalam 

sebuah eskpedisi militer, lantas laki-laki tersebut membaca untuk sahabatnya dalam 

shalatnya dengan QULHUWALLAHU AHAD (Surat al Ikhlash) dan menutupnya juga dengan 

surat itu. Dikala mereka pulang, mereka menceritakan hal ini kepada Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tolong tanyailah dia, mengapa 

dia berbuat sedemikian? ‘ Mereka pun menanyainya, dan sahabat tadi menjawab, ‘Sebab 

surat itu adalah menggambarkan sifat Arrahman, dan aku sedemikian menyukai 

membacanya.’ Spontan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Beritahukanlah 

kepadanya bahwa Allah menyukainya. (HR Bukhari 6827) 

Diriwayatkan ketika Imam Masjid Quba setiap kali sholat ia selalu membaca surat Al Ikhlas, 

setiap sholat ia selalu membaca surat Al Fatihah, Al Ikhlas, baru surat lainnya. Ada orang 

yang mengadukannya pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian ia ditanya oleh 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam : Mengapa kau melakukan hal itu? Maka ia menjawab 

: “inniy uhibbuhaa” , Aku mencintai surat Al Ikhlas. Maka Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bersabda: “hubbuka iyyahaa adkhalakal jannah”, Cintanya pada surat Al ikhlas 

akan membuatnya masuk surga” 

Sholat lima waktu adalah ibadah mahdhah sedangkan kebiasaan membaca surat Al Ikhlas 

adalah sebuah kebiasaan yang termasuk ibadah ghairu mahdhah. 

Begitupula umat Islam boleh mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah dengan sholawat 

yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah selama matan (redaksi) sholawat tersebut tidak 

melanggar laranganNya atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 
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Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika resepsi pernikahan, adalah hal yang 

umum diisi dengan hiburan berupa melantunkan syair pujian bagi Rasulullah yang diiringi 

alat musik seperti rebana. 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al 

Mufadldlal Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan ia berkata; Ar Rubayyi’ 

binti Mu’awwidz bin ‘Afran berkata; suatu ketika, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan 

masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas 

kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun 

memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada 

saat perang Badar. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata, “Dan di tengah-tengah kita 

ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.” Maka beliau 

bersabda: “Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan.” (HR 

Bukhari 4750) 

Dalam riwayat di atas , Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanya mengkoreksi syair yang 

berbunyi “Dan di tengah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan 

terjadi esok hari” karena Beliau mengetahui sebatas apa yang diwahyukanNya sehingga 

Beliau memerintahkan untuk meninggalkan syair atau ungkapan tersebut saja dan 

membolehkan mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan ungkapan yang 

lain yang tidak menyalahi laranganNya atau yang tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan 

As Sunnah sebagaimana mana anjuran nya dalam riwayat di atas dengan sabdaNya “dan 

katakanlah apa yang ingin kamu katakan.”  

Ada dari pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jika 

para Sahabat melakukan suatu perbuatan atau kebiasaan yang tidak dicontohkan oleh 

Rasulullah kemudian Rasulullah “mendiamkannya” maka perbutan tersebut bukanlah 

termasuk perkara bid’ah namun sunnah taqririyyah atau sunnah para Sahabat. 

Mereka berdalilkan riwayat berikut, 

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) 

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 maupun Khulafaur Rasyidin. 

Pengertian mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin dalam riwayat di atas bukanlah dalam 

pengertian mengikuti syariat baru dari Khulafaur Rasyidin namun dalam pengertian 

mengikuti contoh Khulafaur Rasyidin dalam mentaati dan menjalani apa yang telah 

disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan RasulNya. 
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Contohnya Sayyidina Umar bin Khatab radliallahu anhu mengatakannya sebagai “sebaik-

baiknya bid’ah adalah ini” setelah Beliau melihat orang-orang shalat malam di bulan 

Ramadhan dalam satu jama’ah dengan dipimpin seorang imam pada malam berikutnya 

karena Beliau tahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya 

berkesinambungan setiap malam. 

Dan dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdul Qariy bahwa 

dia berkata; Aku keluar bersama ‘Umar bin Al Khaththob radliallahu ‘anhu pada malam 

Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara 

terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma’mum 

yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka ‘Umar berkata: Aku pikir seandainya 

mereka semuanya shalat berjama’ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. 

Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu 

jama’ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka’ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada 

malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama’ah dengan dipimpin 

seorang imam, lalu ‘Umar berkata: Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini. Dan mereka yang tidur 

terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan 

untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan 

shalat pada awal malam. (HR Bukhari 1871) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya berkesinambungan setiap malam 

di bulan Ramadhan agar umat Islam tidak menganggapnya sebagai sebuah kewajiban di 

bulan Ramadhan 

Hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha beliau berkata: 

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam shalat di masjid 

lalu para sahabat mengikuti shalat beliau n, kemudian pada malam berikutnya (malam 

kedua) beliau shalat maka manusia semakin banyak (yang mengikuti shalat Nabi shallallahu 

alaihi wasallam), kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. 

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada mereka, lalu ketika pagi 

harinya beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‘Sungguh aku telah melihat apa yang 

telah kalian lakukan, dan tidaklah ada yang mencegahku keluar kepada kalian kecuali 

sesungguhnya aku khawatir akan diwajibkan pada kalian,’ dan (peristiwa) itu terjadi di bulan 

Ramadhan.” 

Rasulullah bersabda “Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada 

sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar dan shalat bersama kalian, hanya saja aku 

khawatir (shalat tarawih itu) akan diwajibkan atas kalian.” ( HR Muslim 1270 ) 

Jadi yang dimaksud sholat taraweh adalah sebaik-baik bid’ah yakni sholat taraweh yang 

dilakukan berkesinambungan setiap malam di bulan Ramadhan karena Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya berkesinambungan setiap malam. 
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Hukum shalat tarawih berkesinambungan setiap malam di bulan Ramadhan atau dikatakan 

sebagai “menegakkan Ramadhan” adalah mustahab (sunnah), sebagaimana yang dikatakan 

oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang sabda Nabi shallallahu 

alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu: 

َم ِمْن َذْنبِهِ   َمْن قَاَم َرَمَصاَن إِْيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ

“Barangsiapa menegakkan Ramadhan dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari 

Allah Ta’ala , niscaya diampuni dosa yang telah lalu.” (Muttafaqun ‘alaih) 

“Yang dimaksud dengan qiyamu Ramadhan adalah shalat tarawih dan ulama telah 

bersepakat bahwa shalat tarawih hukumnya mustahab (sunnah).” (Syarh Shahih Muslim, 

6/282). 

Shalat tarawih termasuk dari syi’ar Islam yang tampak maka serupa dengan shalat ‘Ied. 

(Syarh Shahih Muslim, 6/282) 

Jadi shalat tarawih berjama’ah yang berkesinambungan setiap malam pada bulan 

Ramadhan adalah perkara baru (bid’ah) dalam ibadah ghairu mahdhah yakni kebiasaan 

yang baik dan berfungsi sebagai syiar Islam. 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


