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MARI MENGAJI BID’AH DARI PARA ULAMA  

Pada kesempatan kali ini, kami hanya akan menyajikan pendapat 
para ulama yang mu`tabar tentang bid’ah dan pembagiannya 
untuk direnungkan tanpa pengaruh hawa nafsu. 

Bid’ah menurut empat madzhab 

 

Madzhab Syafii   

1. Imam Syafii 

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As Syafii, mujtahid 
agung pendiri madzhab Syafii yang diikuti oleh mayoritas 
Ahlussunnah Wal Jamaah di dunia Islam, berkata: 

َباِن :  ُمْوِر ََضْ
ُ
ْحِدَث ِمم  الُْمْحَدثَاُت ِمَن اأْل

ُ
َحُدُهَما : َما أ

َ
ْو ُسن  أ

َ
ُف ِكتَابًا أ ـِ ثًرا ا ُُيَال

َ
ْو أ

َ
ًة أ

ْو إِْْجَاًًع ، فَهِذهِ ابِْلْدَعُة الض  
َ
ُة، َوال  أ ـَ ْحِدَث ِمَن اْْلَْْيِ اَل ِخاَلَف ِفيِْه لَِواِحٍد اَلل

ُ
اِنيَُة : َما أ

  ِمْن هذا ، َوَهِذهِ ُُمَْدثٌَة َغْْيُ َمْذُمْوَمةٍ 

“Perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama: 
Perkara baru yang menyalahi al Quran, Sunnah, Ijma atau 
menyalahi Atsar (sesuatu yang dilakukan atau dikatakan sahabat 
tanpa ada di antara mereka yang mengingkarinya), perkara baru 
semacam ini adalah bid’ah yang sesat. Kedua: Perkara baru yang 
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baru yang baik dan tidak menyalahi al Quran, Sunnah, mau pun 
Ijma, maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela.” 
(Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang Shahih dalam 
kitab Manaqib asy-Syafii  juz 1/ 469) 

Dalam riwayat lain Imam  Syafii berkata: 

َة َفُهَو َُمُْموْدٌ َوَما َخالََفَها ـن  ْذُمْوَمٌة، َفَما َواَفَق الس  ابَْلِْدَعُة بِْدَعتَاِن: بِْدَعٌة َُمُْموَْدةٌ َوبِْدَعٌة مَ 
 .َفُهَو َمْذُمْومٌ 

“Bid’ah ada dua macam: Bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang 
tercela. Bid’ah yang sesuai dengan Sunnah adalah bid’ah terpuji, 
dan bid’ah yang menyalahi Sunnah adalah bid’ah tercela.” 
(Dituturkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari) 

Pembagian bid’ah menjadi dua oleh Imam Syafii ini disepakati 
oleh para ulama setelahnya dari seluruh kalangan ahli fikih empat 
madzhab, para ahli hadits, dan para ulama dari berbagai disiplin 
ilmu. Di antara mereka adalah para ulama terkemuka, seperti 
Izzuddin bin Abdis Salam, Imam Nawawi, Ibnu `Arofah, al 
Hathab al Maliki, Ibnu Abidin dan lainnya. Dari kalangan ahlul 
hadits ada Ibnul Arobi al Maliki, Ibnul Atsir, al Hafidz Ibnu 
Hajar, al Hafidz as Sakhawi, al Hafidz as Suyuthi dan lainnya. 
Termasuk dari kalangan ahli bahasa sendiri, seperti al Fayyumi, 
al Fairuzabadi, az Zabidi dan lainnya. 
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2.Ar Rabi 

Imam ar Rabi bin Sulaiman, periwayat ilmu Imam Syafii 
termasuk salah satu yang meriwayatkan ucapan Imam Syafii : 

ْحِدَث ِمم  
ُ
َحُدُهَما : َما أ

َ
َباِن : أ ُمْوِر ََضْ

ُ
ْو ُسن  الُْمْحَدثَاُت ِمَن اأْل

َ
ُف ِكتَابًا أ ـِ ثًرا ا ُُيَال

َ
ْو أ

َ
ًة أ

ْو إِْْجَاًًع 
َ
ـَةٌ َضالَ  ، فَهِذهِ ابِْلْدَعُة أ ْحِدَث ِمَن اْْلَ ، َوال  ل

ُ
ْْيِ اَل ِخاَلَف ِفيِْه لَِواِحٍد اِنيَُة : َما أ

 ِمْن هذا ، َوَهِذهِ ُُمَْدثٌَة َغْْيُ َمْذُمْوَمٍة 

 “Perkara baru yang diada-adakan itu ada dua macam: Pertama, 
perkara baru yang bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar 
Sahabat atau ijma’ ulama’, maka bid’ah itu adalah sesat (fa 
hadhihil-bid‘atu dalalatun). Kedua, perkara baru yang diadakan 
dari segala kebaikan (ma uhditsa min al-khair) yang tidak 
bertentangan dengan hal yang disebutkan, yang ini bukan bid’ah 
dicela (wa hadhihi muhdatsatun ghairu madzmumah).[ 
Diriwayatkan dari al-Rabi` oleh al-Bayhaqi didalam “al-
Madkhal” dan “Manaqib asy-Syafi`i, I : 469 dengan sanad shahih 
dan dishahihkan juga oleh Ibnu Taimiyyah dalam “Dar’u 
Ta`arud al-`Aqli wan-Naqli, hal. 171 dan melalui al-Baihaqi 
oleh Ibn `Asakir dalam “Tabyin Kadzib al-Muftari, hal. 97. 
Dinukilkan oleh adz-Dzahabi dalam “Siyar”, VIII : 408, Ibnu 
Rajab dalam “Jami` al-`Ulum wal-Hikam, II : 52-53, Ibnu 
Hajar dalam Fath al-Bari, XIII : 253.] 
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3. Imam Izzuddin bin Abdissalam. 

Imam Mujtahid, Izzuddin bin Abdis Salam  mempelopori 
pembagian bid’ah menjadi lima. Dalam hal ini beliau 
mengatakan: 

ابِْلْدَعُة فِْعُل َما لَْم ُيْعَهْد ِِفْ َعْْصِ رَُسْوِل اهلل َوِِهَ ُمنَْقِسَمٌة إََِل: بِْدَعٍة َواِجبٍَة، َوبِْدَعٍة 
ْن َمْكُروَْهٍة، َوبِْدَعٍة ُمبَاَحٍة، َوالط  َمٍة، َوبِْدَعٍة َمنُْدْوَبٍة، َوبِْدَعٍة ُُمَر  

َ
ِريُْق ِِفْ َمْعِرفَِة َذلَِك أ

 ِ َْجَاِ  فََِيَ َواِجبٌَة، َونِْن ُتْعَرَض ابْلِْدَعُة لََعَ قََواِعِد الّش  ِِ
ْ يَْعِة: َفنِْن َدَختَْ  ِِفْ قََواِعِد ا

َونِْن َدَختَْ  ِِفْ قََواِعِد الَْمنُْدوِْ  فََِيَ َمنُْدْوَبٌة،  َمٌة،ْحِريِْم فََِيَ ُُمَر  َدَختَْ  ِِفْ قََواِعِد ال  
ْمِثتَةٌ 

َ
َحُدَها: ااْلِْشِتَغاُل  :َونِْن َدَختَْ  ِِفْ قََوِاِعد الُْمبَاِح فََِيَ ُمبَاَحٌة. َولِتِْبَدِع الَْواِجبَِة أ

َ
أ

ِ بِِعتِْم ال   ن    ْْي ُيْفَهُم بِِه َاَلَمُ اهللِ َوَلَمُ ْحِو اّل 
َ
ِ  رَُسْوِِلِ وََذلَِك َواِجٌب أل  َواِجٌب يَْعةِ ِحْفَظ الّش 

ّت  
َ
َها إِال  َواَل َيتَأ ُُ : الِْمثاُل الا   .بِِه َفُهَو َواِجٌب  الَْواِجُب إِال   اَل يَِتم   بَِمْعِرفَِة َذلَِك، َوَما  ِحْف ِِنْ

ْمِثتٌَة: ِمنَْها َولِتِْبَدِع الُْمَحر   .ِقيْمِ ِحيِْح ِمَن الس  ْعِديْل ِلَْمِيْْيِ الص  اللََْكَُم ِِفْ اْْلَْرِح َوال  
َ
َمِة أ

ي  َمْذَهُب الَْقَدِري   ِة، َوِمنَْها َمْذَهُب الُْمرِْجئَِة، َوِمنَْها َمْذَهُب ِة، َوِمنَْها َمْذَهُب اْْلَََبِ
َمِة. َوالر   ْمِثتٌَة: ِمنَْها: إِْحَداُث  .لََعَ َهُؤالَِء ِمْن ابِلَدِع الَواِجبَةِ  د  الُْمَجِسِّ

َ
َولِتِْبَدِع الَْمنُْدْوَبِة أ

و   الَْمَدارِِس َوبِنَاُء الَْقنَاِطِر، َوِمنَْها ُك  
َ
ِل، َوِمنَْها َصاَلُة إِْحَساٍن لَْم ُيْعَهْد ِِف الَْعْْصِ اأْل

 َ ْمِثتٌَة: ِمنَْها زَْخَرفَ  ..اِويِْح الّت 
َ
 .ُة الَْمَساِجِد، َوِمنَْها تَْزِويُْق الَْمَصاِحِف َولِتِْبَدِع الَْمْكُروَْهِة أ

ْمِثتٌَة: ِمنَْها ال  
َ
ِ وَس  َولِتِْبَدِع الُْمبَاَحِة أ اَلبِِس يِْذ ِمَن الَْمِِكِ َوالَْمَاارِِ  َوالْمَ ُع ِِف الّل 

ِ الط   َوالَْمَساِكِن، َولُبُْس  ْكَمامِ  َسِة، َوتَوِْسيْعُ يَال
َ
 اأْل
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“Bid’ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal 
(terjadi) pada masa Rasulullah. Bid’ah terbagi menjadi lima; 
bid’ah wajibah, bid’ah muharramah, bid’ah mandubah, bid’ah 
makruhah dan bid’ah mubahah. Dan jalan untuk mengetahui hal 
itu adalah dengan membandingkan bid’ah pada kaedah-kaedah 
syariat. Apabila bid’ah itu masuk pada kaidah wajib, maka 
menjadi bid’ah wajibah. Apabila masuk pada kaidah haram, maka 
bid’ah muharramah. Apabila masuk pada kaidah sunat, maka 
bid’ah mandubah. Dan apabila masuk pada kaidah mubah, maka 
bid’ah mubahah. 

Bid’ah wajibah memiliki banyak contoh. Salah satunya adalah 
menekuni ilmu nahwu sebagai sarana memahami Al-Quran dan 
Sunnah Rasulullah. Hal ini hukumnya wajib, karena menjaga 
syariat itu wajib dan tidak mungkin dapat menjaganya tanpa 
mengetahui ilmu nahwu. Sedangkan sesuatu yang menjadi sebab 
terlaksananya perkara wajib, maka hukumnya wajib. Contoh 
kedua, pembahasan mengenai jarh dan ta’dil untuk membedakan 
hadits yang shahih dan yang lemah. 

Bid’ah muharramah memiliki banyak contoh, diantaranya bid’ah 
ajaran orang-orang Qadariyah, Jabariyah, Murji’ah dan 
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Mujassimah. Sedangkan menolak terhadap bidah-bid’ah tersebut 
termasuk hukumnya wajib 

Bid’ah mandubah memiliki banyak contoh, diantaranya 
mendirikan sekolah-sekolah dan setiap kebaikan yang tidak 
pernah dikenal pada abad pertama, dan diantaranya shalat 
Tarawih (berjamaah dalam satu imam). 

Bid’ah makruhah memiliki banyak contoh, diantaranya 
memperindah bangunan masjid dan menghiasi mushhaf Al-
Quran. 

Bid’ah mubahah memiliki banyak contoh, diantaranya 
menjamah makanan dan minuman yang lezat-lezat, pakaian 
yang indah, tempat tinggal yang mewah, memakai songkok 
thaylasan, memperlebar lengan baju dan lain-lain.” (Qawa’id Al-
Ahkam fi Mashalih Al-Anam, 2/133)  

Pandangan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini yang membagi 
bid’ah menjadi lima bagian dianggap sebagai pandangan yang 
final dan diikuti oleh mayoritas ulama terkemuka dari kalangan 
fuqaha dan ahli hadits. 
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4. Imam Nawawi 

Imam Muhaddits al Hafizh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an 
Nawawi juga membagi bid’ah secara umum kepada dua bagian. 
Ketika membicarakan masalah bidah, beliau mengatakan: 

ْ ِِف  اءِ بلَ اْ  ْسِ كَ بِ  ةُ عَ دْ بْلِ اَ  َ مَ  اُث دَ حْ إِ  ِِهَ  ِع  الّش   صىل اهلل - اهللِ  ولِ سُ رَ  دِ هْ  عَ ِِف  نْ كُ يَ  مْ ا ل
 . ةٍ يحَ بِ قَ وَ  ةٍ نَ سَ َل: حَ إِ  ةٌ مَ سِ قَ نْ مُ  ِِهَ وَ ،  -عتيه وستم 

Bid’ah –dengan mengkasroh huruf ba-- menurut syariat adalah 
segala sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah 
SAW. Bid’ah terbagi menjadi dua, baik dan buruk. (Tahdzib al 
Asma wa al Lughat 3/298 ) 

Secara lebih rinci, Imam Nawawi bahkan membagi bid’ah 
kepada lima bagian. Beliau melanjutkan: 

ْ  امُ مَ ِِ اْ  خُ يْ الا   اَل قَ   ِِف  هِ نِ ك  مَ تَ وَ  هِ َلِ الَ جَ وَ  هِ تِ امَ مَ  إِ لََعَ  عُ مَ جْ مُ ال
َ
  هِ تِ اعَ رَ بَ وَ  ومِ تُ لعُ اْ  اِع وَ نْ  أ

َ
و بُ أ

 ":دِ اعِ وَ "القَ  اِ  تَ كِ  رِ  خخِ ِِف  هُ نْ عَ  ِضَ رَ وَ  اهللُ  هُ ِحَ رَ  مِ الَ الس   دِ بْ عَ  نُ بْ  يزِ زِ لعَ اْ  دُ بْ عَ  دٍ م  ُُمَ 
ََُُمَ ، وَ ةٍ بَ اجِ َل: وَ إِ  ةٌ مَ سِ قَ نْ مُ  ةُ عَ دْ بلِ اْ   ِِف  يُق رِ الط  : وَ اَل . قَ ةٍ احَ بَ مُ ، وَ ةٍ وهَ رُ كْ مَ ، وَ ةٍ وبَ دُ نْ مَ ، وَ ةٍ مَ ر 

 ِ   َك ذل
َ
ِ  دِ اعِ وَ  قَ لََع  ةُ عَ دْ بلِ اْ  َض رَ عْ تُ  نْ أ ، ةٌ بَ اجِ وَ  َِيَ فَ  اِ  َْجَ ِِ اْ  دِ اعِ وَ  قَ ِِف  ْ  تَ خَ دَ  نْ نِ ، فَ ةِ يعَ الّش 

 
َ
 ةٌ مَ ر  حَ مُ فِّ  يمِ رِ حْ ال   دِ اعِ وَ  قَ ِِف  وْ أ

َ
 ةٌ وبَ دُ نْ مَ فَ  ِ  دْ ال   وِ ، أ

َ
 ةٌ وهَ رُ كْ مَ فَ  وهِ رُ كْ لمَ اْ  وِ ، أ

َ
 اِح بَ لمُ اْ  وِ ، أ

 ،ةٌ احَ بَ مُ فَ 
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Telah berkata Syaikh dan Imam yang telah disepakati 
ketokohannya, keagungannya dan kekokohannya dalam 
berbagai fan ilmu serta kejeniusannya Abu Muhammad Abdul 
Aziz bin Abdissalam menyebut di akhir buku beliau, al-Qawa`id 
(al-Kubra): “Bid’ah itu terbagi pada perkara-perkara wajib 
(wajibat), haram (muharramat), sunnah (mandubat), makruh 
(makruhat) dan boleh (mubahat). Seharusnya, cara menilai suatu 
Bid’ah itu dengan melihat kaidah syariat (qawaid syariah). Jika ia 
masuk dalam kategori kewajiban (ijab) maka jadilah ia Wajib, jika 
ia termasuk dalam keharaman maka jadilah ia Haram, jika ia 
termasuk hal yang mendatangkan keutamaan, maka jadilah ia 
sunah, apabila ia termasuk hal yang buruk maka jadilah ia makruh 
dan seterusnya. Selebihnya adalah bid’ah yang boleh.” (Tahdzib 
Al-Asma wa al-Lughat 3/298 ) 

 

5. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. 

Imam al hafidz Ibnu Hajar al Asqalani, Ahli hadits dan ahli fiqih 
bermadzhab Syafii. Secara umum beliau membagi bid’ah 
menjadi dua, dan secara rinci beliau membaginya menjadi lima 
bagian. Dalam kitabnya Fath al Bari, beliau mengatakan: 
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 َحَسًنا َوِمنَْها َما يَُكونُ  ، لَِكن  ِمنَْها َما يَُكونُ  يَُسَّم  بِْدَعةً  هِ َوُُكِّ َما لَْم يَُكْن ِِف َزَمنِ  
اَلِف َذلَِك   ِِبِ

Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW dinamakan 
bidah. Akan tetapi sebagian bid’ah itu ada yang baik dan sebagian 
lagi ada yang sebaliknya (buruk) (Fath al Bari 4/318) 

Di tempat lain beliau berkata: 

ْحِدَث لََعَ َغْْيِ 
ُ
ْصتَُها َما أ

َ
ْ َوابْلِْدَعُة أ ِة َفتَُكْوُن ن  ِع ِِفْ ُمَقابِِل الس   ِمثَاٍل َسابٍِق َوُتْطتَُق ِِف الّش 

ن  َمْذُمْوَمًة َوال  
َ
ْ َها إِْن ََكنَْ  ِمم  ْحِقيُْق أ ِع فََِيَ َحَسنٌَة ا َتنَْدِرُج ََتَْ  ُمْستَْحَسٍن ِِف الّش 

ْ  ا َتنَْدِرُج ََتَْ  ُمْستَْقَبٍح ِِف َونِْن ََكنَْ  ِمم   ِم الُْمبَاِح فََِيَ ِمْن قِسْ  ِع فََِيَ ُمْستَْقبََحٌة َونِال  الّش 
ْحََكِم اْْلَْمَسةِ 

َ
 .َوقَْد َتنَْقِسُم إََِل اأْل

“Secara bahasa, bid’ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa 
mengikuti contoh sebelumnya. Dalam syariat, bid’ah diucapkan 
sebagai lawan sunnah, sehingga bid’ah itu pasti tercela. 
Sebenarnya, apabila bid’ah itu masuk dalam naungan sesuatu 
yang dianggap baik menurut syariat, maka disebut bid’ah 
hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk 
menurut syariat, maka disebut bid’ah mustaqbahah (tercela). Dan 
bila tidak masuk dalam naungan keduanya, maka menjadi bagian 
mubah (boleh). Dan bid’ah itu dapat dibagi menjadi lima 
hukum.” (Fath Al-Bari, 4/253).  
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6. Hujjatul Islam Imam Ghazali 

Hujjatul Islam, al Imam Muhammad bin Muhammad al Ghazali 
dalam masterpiece-nya Ihya Ulumiddin menyatakan: 

  هُ إن   اُل قَ ا يُ مَ وَ 
ُ
 مَ  ُك   َس يْ تَ صىل اهلل عتيه وستم فَ  اهللِ  ولِ سُ رَ  دَ عْ بَ  عَ دِ بْ أ

ُ
 ِل اً، بَ يِّ هِ نْ مَ  عَ دِ بْ ا أ

  عُ فَ رْ تَ وَ  ةً تَ ابِ ثَ  ةً ن  سُ  اد  َض تُ  ةٌ عَ دْ بِ  َِي  نْ لمَ اْ 
َ
ْ  نَ راً مِ مْ أ  ُب ََجِ  دْ قَ  اعُ دَ بْ ِِ اْ  ِل ، بَ هِ تِ ت  عِ  اءِ قَ بَ  عَ مَ  ِع الّش 

 اْ  ِض عْ  بَ ِِف 
َ
َ غَ ا تَ ذَ إِ  الِ وَ حْ أل  اْ  ِت ْي 

َ
  اُ  بَ سْ أل

"Apa yang dikatakan bahwa itu (kenyang) adalah baru dilakukan 
setelah Rasulullah maka tidaklah semua perkara bid’ah itu 
dilarang. Yang dilarang adalah yang bertentangan dengan sunnah 
tsabitah dan menghilangkan suatu perkara syariat bersama 
tetapnya illatnya. Bahkan terkadang membuat hal baru (bidah) 
itu menjadi wajib ketika situasinya berubah.” (Ihya Ulumiddin, 
Adabul `Akl  2/3) 

Pada kesempatan lain, Imam Ghazali berkata ketika mengulas 
masalah penambahan titik pada al Quran: 

ِ  نْ مِ  عُ نَ مْ يَ  الَ وَ   ِِف  ِت اًعَ مَ اْْلَ  ةِ امَ قَ ِف إِ  يَل ا قِ مَ ن كَ سَ حَ  ٍث دَ ُُمْ  نْ مِ  مْ كَ ثاً فَ دَ ُُمْ  هُ نُ وْ كَ  َك ذل
 َ  رض اهلل عنه وَ  رَ مَ عُ  اِت ثَ دَ ُُمْ  نْ ا مِ هَ ن  إِ  يِح اوِ الّت 

َ
 ةُ مَ ومُ ذْ لمَ اْ  ةُ عَ دْ بلِ ا اْ مَ ن  . إِ ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ عَ دْ ا بِ هَ ن  أ

  ةَ يمَ دِ القَ  ةَ ن  الس   مُ ادِ َص ا يُ مَ 
َ
 .اهَ ْيِ يِ غْ  إَل تَ ِض فْ يُ  ادُ كَ يَ  وْ أ
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 “Hakikat bahwa ia adalah perkara baru yang diadakan tidaklah 
menghalanginya untuk dilakukan. Banyak sekali perkara baru 
yang terpuji, seperti sembahyang Tarawih berjamaah, ia adalah 
Bid’ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ra, tetapi dipandang 
sebagai Bid’ah yang baik (Bid’ah Hasanah). Adapun Bid’ah yang 
dilarang dan tercela, ialah segala hal baru yang bertentangan 
dengan Sunnah Rasulullah SAW atau yang bisa merubah Sunnah 
itu. (Ihya Ulumiddin, I : 276) 

7. Imam Ibnu Atsir 

Imam al Hafizh Ibnu Atsir al Jazari, pakar hadits dan bahasa, juga 
membagi bid’ah menjadi dua bagian; bid’ah hasanah (baik) dan 
bid’ah sayyi’ah (buruk). Dalam kitabnya, Al-Nihayah fi Gharib 
al Hadits wa al Atsar, beliau mengatakan: 

َمَر اهلُل بِِه َورَُسْوُِلُ ٍل َفَما ََكَن ِِفْ ِخاَلِف مَ ابْلِْدَعُة بِْدَعتَاِن بِْدَعُة ُهًدى َوبِْدَعُة َضالَ 
َ
 ا أ

نَْكاِر َوَما ََكَن َواقًِعا ََتَْ  ُعُمْوٍم ِمم  َفُهَو ِمْن َحْْيِ اّل   ِِ
ْ َعتَيِْه  ا نََدَ  اهلُل إََِلِْه وََحض  ِمِّ َوا

اِء خَ َِلُ ِمثَاٌل َموُْجوٌْد َكنَْوٍع ِمَن اْْلُوِْد َوالس   اهلُل َورَُسْوُِلُ َفُهَو ِِفْ َحْْيِ الَْمْدِح َوَما لَْم يَُكنْ 
ْن يَُكْوَن َذلَِك ِِفْ ِخاَلِف َما َورََد 

َ
ْفَعاِل الَْمْحُموَْدِة َواَل ََجُْوُز أ

َ
َوفِْعِل الَْمْعُروِْف َفُهَو ِِف اأْل

 ْ  ُع بِهِ الّش 

“Bid’ah ada dua macam: bid’ah huda (sesuai petunjuk agama) dan 
bid’ah dhalal (sesat). Bid’ah yang menyalahi perintah Allah dan 
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Rasulullah, tergolong bid’ah tercela dan ditolak. Sedangkan 
bid’ah yang berada di bawah naungan keumuman perintah Allah 
dan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka 
tergolong bid’ah terpuji. Sesuatu bid’ah (hal baru) yang belum 
pernah ada yang serupa sebelumnya seperti jenis kedermawanan 
yang baru atau kebajikan yang baru tentunya itu termasuk hal 
terpuji dan tidak mungkin digolongkan kepada sesuatu yang  
menyalahi syariat.” (An Nihayah fi Gharib al Atsar 1/267) 

8. Imam Abu Syamah 

Imam Abu Syamah, guru Imam Nawawi, penolong sunah dan 
pembasmi bidah, dalam kitabnya tentang mengingkari bid’ah 
mengatakan: 

 ةُ نَ سَ لَ اْ  عُ دَ بلِ اْ فَ  ةٍ حَ بَ قْ تَ سْ مُ  ٍع دَ  بِ ََل نِ وَ  ةٍ نَ سَ حْ تَ سْ مُ  ٍع دَ  بِ ََل إِ  ةٌ مَ سِ قَ نْ مُ  ُث ادِ وَ لَ اْ  م  )فصل( ثُ  
ِ  اِ  وَ ال   اءِ جَ رَ ا وَ لَ  اِ  بَ حْ تِ سْ الِ اْ ا وَ هَ تِ عْ فِ  ازِ وَ  جَ لََع  ٌق فَ ت  مُ    افيهَ  هُ تُ ي  نِ  ْ  نَ سُ حَ  نْ مَ ل

 (21ابلاعث لَع انكار ابلدع والوادث ) ص : 
Fasal. Kemudian hal-hal yang baru itu terbagi menjadi bid’ah-
bid’ah yang baik dan bidah-bid’ah yang buruk. Adapun bid’ah 
yang baik maka itu disepakati kebolehan melakukannya dan 
kesunahannya dan mengharapkan imbalan pahala bagi orang 
yang baik niatnya dalam melakukannya. (al Baits `Ala Inkaril 
Bida’ wal Hawadits hal 12) 
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9. Imam Sakhawi 
Imam agung dalam madzhab Syafii, as Syakhawi dalam kitabnya 
Fathul Mughits mengatakan mengenai bidah: 

  امَ  ِِهَ  ةُ عَ دْ بلِ اْ وَ 
ُ
ْ  ُل مُ اْ يَ فَ  مٍ ِدِّ قَ تَ مُ  الٍ ثَ مِ  ْْيِ غَ  لََعَ  َث دِ حْ أ  اهَ مَ سَ قَ  اِّلَ وَ  ومَ مُ ذْ لمَ اْ وَ  ودَ مُ حْ لمَ ا

 ْ  سَ  امَ كَ  مِ الَ الس   دِ بْ عَ  نُ بْ  ز  لعِ ا
ُ
 ََل اِ  انِ ح  الت   ةِ اءَ رَ قِ بِ  يعِ مِ سْ الت   دَ نْ عِ  اهللُ  اءَ شَ  نْ إِ  هِ ََلْ إِ  ْيُ شِ أ

 ْ  ا
َ
ْ  مِ ََك حْ أل  بِ  ًًع َشْ  ْ  ص  خُ  اهَ ن  لكِ وَ  حٌ اِض وَ  وَ هُ وَ  ةِ سَ مْ ْلَ ا

ْ  ُف الَ خِ  وَ هُ  ام  مِ  ومِ مُ ذْ لمَ اْ  وِف رُ عْ مَ ال
 وستم وخِل عتيه اهلل صىل ِب ال   ِن عَ 

Bid’ah itu adalah sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh terdahulu 
sebelumnya. Ia mencakup yang baik dan yang tercela. Oleh 
sebab itu al Izz bin Abdis Salam membaginya, sebagaimana akan 
aku isyaratkan insya Allah ketika membahas masalah 
memperdengarkan qiroah yang lahn, kepada lima hukum. Itu 
jelas, akan tetapi bid’ah dikhususkan secara syariat kepada yang 
tercela dari apa yang bertentangan dengan yang makruf dari Nabi 
saw (Fathul Mughits juz 1/326-327) 
 

10. Imam Suyuthi 

Imam Suyuthi dalam Syarah Muwaththo mengatakan: 

ْ   ُق تَ طْ تُ  ْ  ِِف   ةُ عَ دْ بلِ ا   ةَ ن  الس   ُل ابِ قَ يُ  امَ  لََعَ  ِع الّش 
َ
َ  امَ   ْيْ أ  اهلل صىل هِ دِ هْ عَ  ِِف  نْ كُ يَ  مْ ل

ْ  َلَ إِ  مُ سِ قَ نْ تَ  م  ثُ  وستم وخِل عتيه  ا
َ
ْ  مِ ََك حْ أل  ةِ سَ مْ ْلَ ا
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Dalam syariat bid’ah digunakan untuk apa yang menjadi lawan 
dari sunnah, maksudnya sesuatu yang tidak ada di zaman 
Rasululllah saw kemudian bid’ah terbagi menjadi lima hukum. 
(Syarah Muwatho juz 1/105) 

 

11. Ibnu Hajar al Haitami  

Imam Ibnu Hajar al Haitami dalam al Fatawa al Haditsiyah 
mengatakan: 

ْ  ِل هَ  : لِ ائِ الس   ُل وْ قَ وَ  ِ  اعُ مَ تِ جْ الِ ا ْ  ِع دَ بِ تْ ل  اَل قَ  ، زٌ ائِ جَ  وَ هُ  مْ عَ نَ : هُ ابُ وَ جَ  ؟ ئزٌ اِ جَ  ةِ احَ بَ لمُ ا
ْ  : اهللُ  هُ ِحَ رَ  مِ الَ الس   دِ بْ عَ  نُ بْ  ز  عِ الْ  َ  امَ  ُل عْ فِ  ةُ عَ دْ بلِ ا  اهلل صىل ِبِّ ال   دِ هْ عَ  ِِف  دْ هَ عْ يُ  مْ ل

  ةِ سَ َخْ  ََل إِ  مُ سِ قَ نْ تَ وَ  وستم وخِل عتيه
َ
 ... مٍ ََك حْ أ

 

Adapun pertanyaan penanya, “Apakah berkumpul untuk 
melakukan bidah-bid’ah yang boleh itu diperbolehkan? 

Jawabannya: Benar itu diperbolehkan. Berkata al Izz bin Abdis 
salam ra: Bid’ah itu adalah melakukan apa yang tidak ada di masa 
Nabi saw dan ia terbagi menjadi lima hukum... (Al Fatawa al 
Haditsiyah juz 1/150) 
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12. Imam al  Munawi  

Dalam faidhul Qodir, Imam al Munawi mengatakan: 

  ةُ سَ َخْ  ةُ عَ دْ ابْلِ 
َ
  ةٌ احَ بَ مُ وَ  ةٌ وهَ رُ كْ مَ وَ  ةٌ وبَ دُ نْ مَ وَ  ةٌ بَ اجِ وَ وَ   ةٌ مَ ر  ُُمَ  : اٍع وَ نْ أ

Bid’ah ada lima macam: Haram, wajib, sunah, makruh dan 
mubah. (Faidhul Qodir juz 1/440) 

 

13. Imam ad Dimyati 

Imam ad Dimyati, ahli fiqih madzhab Syafii dalam kitab 
monumentalnya I`anat at Thalibin menyatakan: 

  ُل ِص اَ الْ وَ 
َ
َ ، وَ ر  ا مَ م  ا مِ ئً يْ شَ  َق افَ ا وَ مَ  ِِهَ ا، وَ هَ بِ دْ  نَ لََعَ  ٌق فَ ت  مُ  ةَ نَ سَ لَ اْ  عَ دَ بلِ اْ  ن  أ  نْ مِ  مْ زَ تْ يَ  مْ ل

 .ومِ تُ لعُ اْ  يِف نِ ْص تَ ، كَ  ةٍ ايَ فَ كِ  ُض رْ فَ  وَ ا هُ ا مَ هَ نْ مِ وَ  .ِعي َشْ  ورٌ ذُ َُمْ  هِ تِ عْ فِ 

Kesimpulannya bahwa bidah-bid’ah hasanah disepakati 
kesunahannya. Bid’ah hasanah adalah apa yang sesuai dengan 
dalil yang telah disebutkan. Dan perbuatannya tidak 
mengakibatkan hal yang terlarang secara syariat. Sebagian dari 
bid’ah ada yang hukumnya fardhu kifayah seperti penulisan 
ilmu-ilmu. ( Hasyiyah i`anatith tholibin juz 1/271) 
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MADZHAB MALIKI 

 

1. Imam al Hafizh Muhammad bin Ahmad al Qurthubi 

Al Qurthubi berkata menanggapi ucapan ucapan Imam Syafi’i 
tentang pembagian bidah:  

 ةٍ عَ دْ بِ  ُُك  وَ  هاَ اتُ ثَ دَ ُُمْ  ورِ مُ الُ اْ  َش  : )وَ هِ تِ بَ طْ  خُ صىل اهلل عتيه وستم ِِف  ِِلِ وْ  قَ َن عْ مَ  وَ هُ : وَ ُ  تْ قُ 
َ مَ  يدُ رِ ( يُ ةٌ لَ الَ َض   ابً تَ كِ  ْق افِ وَ يُ  مْ ا ل

َ
 ةً ن  سُ  وْ ا أ

َ
َ بَ  دْ قَ ، وَ مْ هُ نْ عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ةِ ابَ حَ الص   َل مَ عَ  وْ ، أ  ّي 

  َِلُ  نَ َكَ  ةً نَ سَ حَ  ةً ن  سُ  مِ اَل سْ الِ  اْ ِِف  ن  سَ  نْ : )مَ ِِلِ وْ قَ ا بِ هذَ 
َ
 ا وَ هَ رُ جْ أ

َ
 هِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ هَ بِ  َل مِ عَ  نْ مَ  رُ جْ أ

  ْْيِ غَ  نْ مِ 
َ
  نْ مِ  َص قُ نْ يَ  نْ أ

ُ
ا هَ رُ زْ وِ  هِ يْ تَ عَ  نَ َكَ  ةً ئَ ِيِّ سَ  ةً ن  سُ  مِ اَل سْ الِ  اْ ِِف  ن  سَ  نْ مَ وَ  ءٌ َشْ  مْ هِ ورِ جُ أ

  ْْيِ غَ  نْ مِ  هِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ هَ بِ  َل مِ عَ  نْ مَ  رُ زْ وِ وَ 
َ
  نْ مِ  َص قُ نْ يَ  نْ أ

َ
ا  مَ ََل إِ  ةٌ ارَ شَ ا إِ هذَ وَ  (.ءٌ َشْ  مْ هِ ارِ زَ وْ أ

  وَ هُ ، وَ ٍن سَ حَ وَ  يٍح بِ قَ  نْ مِ  عَ دِ تُ ابْ 
َ
 .هُ ْْيُ غَ     رَ  ، الَ يُق فِ وْ ال  وَ  ةُ مَ ْص لعِ اْ  اهللِ بِ ، وَ اِ  بلَ ا اْ هذَ  ُل ْص أ

 

“Saya katakan bahwa makna Hadits Nabi SAW yang berbunyi 
‘Seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru. Semua hal yang 
baru adalah Bidah, dan semua Bid’ah adalah sesat’ maksudnya 
hal-hal yang tidak sejalan dengan al Qur an, Sunnah Rasul SAW 
dan perbuatan Sahabat Rasul SAW. 

Sesungguhnya hal ini telah diperjelas oleh Hadits lainnya, yaitu 
“Barangsiapa membuat-buat satu gagasan yang baik dalam Islam, 
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maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya 
tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barangsiapa 
membuat gagasan yang buruk dalam Islam, maka baginya 
dosanya dan dosa orang yang mengikutinya.”. Hadits ini 
merupakan inti penjelasan mengenai terbaginya Bid’ah pada 
Bid’ah yang baik dan Bid’ah yang sesat”.(Tafsir Imam al 
Qurthubi  2/87) 

 

2. Imam Ibnu Abdil Barr. 

Imam Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr an Namiri al Andalusi, 
ahli hadits dan ahli fiqih bermadzhab Maliki. Beliau membagi 
bid’ah menjadi dua. Hal ini dapat kita lihat dengan 
memperhatikan pernyataan beliau: 

ما  
َ
اُع َما لَْم يَُكْن َوابِْتَداُؤهُ  َوأ  َفَما ََكَن ِمنْ قَْوُل ُعَمَر نِْعَمِ  ابْلِْدَعُة ِِفْ لَِساِن الَْعَرِ  ِاْخِّتَ

يِْن ِخالَفاً لِتس   ِِتْ َمََض َعتَيَْها الَْعَمُل فَِتتَْك بِْدَعٌة اَل َخْْيَ ِفيَْها َوَواِجٌب ِة ال  ن  َذلَِك ِِف اِلِّ
َ َها َوال  َذم   ْمُر بِاْجِتَنابَِها َوِهْجَراُن ُمبْتَِدِعَها إَِذا تَبَّي 

َ
َهِبِه َوَما ََكَن  َِلُ ُسوُْء َمذْ َْيُ َعنَْها َواأْل

 ِ ْصَل الّش 
َ
 .ِة فَِتتَْك نِْعَمِ  ابْلِْدَعةُ ن  يَْعِة َوالس  ِمْن بِْدَعٍة اَل ُُتَاِلُف أ

“Adapun perkataan Umar, sebaik-baik bidah, maka bid’ah dalam 
bahasa Arab adalah menciptakan dan memulai sesuatu yang 
belum pernah ada. Apabila bid’ah tersebut dalam agama 
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menyalahi sunnah yang telah berlaku, maka itu bid’ah yang tidak 
baik, wajib mencela dan melarangnya, menyuruh menjauhinya 
dan meninggalkan pelakunya apabila telah jelas keburukan 
alirannya. Sedangkan bid’ah yang tidak menyalahi dasar syariat 
dan sunnah, maka itu sebaik-baik bidah.” (Al Istidzkar, 5/152). 

 

3. Al Hafizh Ibnul Arabi al Maliki. 

Imam al Qadhi Abu Bakar Ibnul ‘Arabi al Maliki, seorang ahli 
hadits, pakar tafsir dan ahli fiqih madzhab Maliki, juga membagi 
bid’ah menjadi dua bagian. Dalam kitabnya ‘Aridhat al Ahwadzi 
Syarh Jami’ at Tirmidzi, 10/146-147, beliau berkata: 

  اهللُ  مُ كُ مَ ت  عَ  وامُ تَ عْ اِ 
َ
ْ  ن  أ   َِلُ  َس يْ لَ  ٍث دَ ُُمْ  : ّْيِ مَ سْ قِ  لََعَ  اِت ثَ دَ حْ لمُ ا

َ
 ةَ وَ هْ الا   ال  إِ  ٌل ْص أ

ْ  ََض تَ قْ مُ بِ  َل مَ لعَ اْ وَ   هِ هذِ فَ  ،ْيِ ُِ ال   لََعَ  ْيِ ُِ ال   ِل مْ ِبَ  ٍث دَ ُُمْ وَ  .ًعاطْ قَ  ٌل اطِ بَ  اذَ هَ فَ  ، ةِ ادَ رَ ِِ ا
 اْ وَ  ، اءِ فَ تَ اْْلُ  ةُ ن  سُ 

َ
ْ  َس يْ لَ وَ  ،ءِ الَ َض فُ الْ  ةِ م  ئِ أل ِ  وًمامُ ذْ مَ  ةُ عَ دْ بلِ اْ وَ  ُث دَ حْ لمُ ا  ٍث دَ ُُمْ  ظفْ تَ ل

ِ  الَ وَ  ةٍ عَ دْ بِ وَ   يَ  امَ  ( اََل عَ تَ  اَل قَ  دْ قَ فَ  ا،اهَ نَ عْ مَ ل
ْ
 اَل قَ وَ  ) َربِِِّهْم ُُمَْدٍث  نْ مِ  رٍ كْ ذِ  نْ مِ  مْ يهِ تِ أ

ْ  ِ  مَ عْ نِ :رُ مَ عُ   نِ وَ  هِ ذِ هَ  ةُ عَ دْ بلِ ا
ْ  نَ مِ  م  ذَ يُ  امَ ن  ْ  نَ مِ  م  ذَ يُ وَ  ، ةَ ن  الس   َف الَ خَ  امَ  ةِ عَ دْ بلِ ا  اِت ثَ دَ حْ لمُ ا

 وَ  ةِ ن  الس   ةِ فَ الَ ُمَ وَ  ةٍ لَ الَ َض  ََل إِ  ًَع دَ  امَ 
َ
ْ  دِ اعِ وَ قَ  ََل إِ  اودً دُ رْ مَ  نَ َكَ  امَ  ام  أ  ا

ُ
 اهَ يْ تَ عَ  اي  نِ بْ مَ وَ  ولِ ُص أل

 ةً لَ الَ َض  الَ وَ  ةً عَ دْ بِ  َس يْ تَ فَ 

“Ketahuilah, semoga Allah memberikan pengajaran kepada 
kalian, bahwa Bid’ah (al-muhdatsah) itu ada dua macam: 
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Pertama, setiap perkara baru yang diadakan yang tidak memiliki 
landasan agama, melainkan mengikut hawa nafsu sesuka hati, ini 
adalah batil secara pasti. Kedua, perkara baru yang diadakan 
namun sejalan dengan apa yang sudah disepakati, ini (bukan batil 
melainkan adalah)  jalan para Khulafa’urrasyidin dan para Imam 
besar.  

Hal baru (muhdats) dan bid’ah tidak tercela hanya karena ia 
bernama ‘hal baru’ atau bid’ah bukan pula karena maknanya. 
Allah SWT berfirman: 

ِتيِْهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِِّهْم ُُمْدَ 
ْ
 ٍث َما يَأ

“Tidak datang kepada mereka suatu ayat al-Qur`an pun yang 
baru (muhdats) dari Tuhan mereka” (QS. al-Anbiya`: 2). 

Dan perkataan Sayyidina `Umar RA: “Alangkah bagusnya 
bid’ah ini!” Yang tercela dari bid’ah hanya yang bertentangan 
dengan sunah. Dan hal baru yang tercela adalah yang mengajak 
kepada kesesatan dan menentang sunah. Adapun apa yang ada 
dalam naungan kaidah-kaidah ushul dan didasari padanya maka 
itu bukanlah bid’ah dan bukan pula termasuk kesesatan. 

 
 



SANTRI.NET 21 

 

4. Imam Muhammad az Zarqoni al Maliki  

Imam Az Zarqoni dalam  kitabnya, Syarah Muwatho (1/238) 
menjelaskan ucapan sayidina Umar     : نِْعَمِ  ابِْلْدَعُة هِذهِ  

  ةً عَ دْ ا بِ اهَ م  سَ فَ 
َ
َ  هُ ن  أِل َ  مْ صىل اّللِّ عتيه وستم ل َ  اعَ مَ تِ جْ الِ اْ  ن  سُ ي  نِ امَ  زَ ِِف  ْ  نَ َكَ  الَ ا وَ هَ ل

حْ مَ  ةً غَ لُ  ِِهَ ، وَ يِق ِدِّ الِصِّ 
ُ
ا مَ  ِِهَ وَ  ةِ ن  الس   ِل ابِ قَ  مُ ًًع لََعَ َشْ  ُق تَ طْ تُ وَ  َق بَ سَ  الٍ ثَ مِ  ْْيِ  غَ لََعَ  َث دِ ا أ

 َ   اْ ََل إِ  مُ سِ قَ نْ تَ  م  ، ثُ  صىل اّللِّ عتيه وستم هِ دِ هْ  عَ ِِف  نْ كُ يَ  مْ ل
َ
 . انتىهةِ سَ مْ ْلَ اْ  مِ ََك حْ أل

Beliau (Sayidina Umar) menamakan tarawih (20 rakaat dengan 1 
imam) dengan bid’ah karena tidak pernah dibuat di zaman Nabi 
SAW dan Sayidina Abu Bakar ra. Adapun bid’ah secara bahasa : 
perkara baru yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Bid’ah 
menurut istilah syariat adalah lawan dari sunnah, yaitu yang tidak 
ada di zaman Nabi SAW, kemudian bid’ah itu terbagi menjadi 
hukum yang lima (wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah). 

 

5. Syeikh Ahmad Bin Yahya al Wansyarisi al Maliki  

Al Wansyarisi dalam kitabnya al-Mi'yar al Muarrob juz 1 hal 
357-358 menyatakan: 

 "وَ 
َ
  مْ هُ دَ نْ عِ  ق  ـَ الْ  يُق قِ حْ ال  فَ  ةِ تَ مْ  اْْلُ ِِف  ِع دَ بِل اْ  ارِ كَ نْ  إِ وا لََع قُ فَ ات   نِ نِ ا وَ نَ ابُ حَ ْص أ

َ
 ةُ سَ ا َخْ هَ ن  أ

 
َ
 اْ  رَ كَ ذَ  م  "، ثُ امٍ سَ قْ أ

َ
 وَ  ةَ سَ مْ اْْلَ  امَ سَ قْ أل

َ
ا ذَ إِ  ةِ عَ دْ بلِ اْ  ِفِ  ق  لَ اْ : "فَ اَل قَ  م  ثُ  مٍ سْ قِ   ُكِِّ لََعَ  ةً تَ ثِ مْ أ
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  ْ  َض ُعرِ 
َ
ْ  دِ اعِ وَ  قَ لََعَ  َض رَ عْ تُ  نْ أ  فَ  ِع الّش 

َ
 هَ تْ َض تَ اقْ  دِ اعِ وَ لقَ اْ   ْي  أ

ُ
 َك وفِ قُ وُ  دَ عْ بَ ا، وَ ـهَ بِ  ْ  قَ لِْ ا أ

 ال  وَ  يِل ِص حْ ا ال  هذَ  لََعَ 
ْ
َ  الَ  يِل ِص أ   ك  اُ ت

َ
 ةٍ عَ دْ بِ  صىل اهلل عتيه وستم:" ُك   َِلُ وْ قَ  ن  أ

ْ  اِمِّ لعَ اْ  منَ "، ِةٌ لَ اَل َض   اْ  هِ بِ  حَ ا َص  مَ كَ  وِص ُص خْ مَ ال
َ
 ".اهمْ هِ يْ تَ عَ  اهللِ  انُ وَ ْض رِ  ةُ م  ئِ أل

Sahabat-sahabat kami walaupun mereka sepakat mengingkari 
bid’ah secara global namun mereka mentahqiq pembagiannya. 
Kemudian beliau menyebutkan lima bagian dan contoh di setiap 
bagian dan berkata : "Sejatinya dalam hal bid’ah apabila 
disandingkan dengan kaidah syariat maka mana saja kaidah yang 
cocok dengannya maka akan dihukumi dengan kaedah tersebut. 
Setelah engkau mengetahui kesimpulan dan hukum asalnya 
maka jangan ragu lagi bahwasanya sabda Nabi SAW “Kullu 
bid’atin dhalalah” termasuk kata "umum yang dikhususkan" 
seperti yang dijelaskan oleh para imam radhiyallahu anhum. 

 

6. Imam al Qarafi al Maliki 

Dalam Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq (popular disebut al-
Furuq), Imam Qarafi membagi bid’ah menjadi lima, disertai 
dengan standar dan contoh: 

قَْسامٍ 
َ
َها َخَْسُة أ ن 

َ
 قِْسٌم( َواِجٌب، َوُهَو َما تَتَنَاَوُِلُ قََواِعُد الْوُُجوِ   (َواْلَق  ال ْفِصيُل، َوأ

يَاعُ  ائِِع إَذا ِخيَف َعتَيَْها الض  َ ِع َكتَْدِويِن الُْقْرخِن َوالّش  ْ ُُه ِمْن الّش  ِدل 
َ
الِْقْسُم ال اِِن( : ( َوأ
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يَعِة ََكلُْمُكوِس  ِ ُُه ِمْن الّش  ِدل 
َ
ٌم، َوُهَو بِْدَعٌة َتنَاَوَلَْها قََواِعُد ال ْحِريِم َوأ  َوتَْوَِلَةِ  …ُُمَر 

ِعي ِة َمْن اَل يَْصتُُح لََها بَِطِريِق ال َوارُِث الَْمنَا ْ  ِصِب الّش 
ُُه ِمْن ( ِدل 

َ
الِْقْسُم ال اِلُث( ِمْن ابْلَِدِع َمنُْدوٌ  إََلِْه، َوُهَو َما َتنَاَوَلُْه قََواِعُد ال ْدِ  َوأ

اِويِح  َ يَعِة َكَصاَلِة الّت  ِ ابُِع( بَِدٌع مَ ( الّش  ِدل ُة الَْكَراَهِة الِْقْسُم الر 
َ
ْكُروَهٌة، َوِِهَ َما َتَناَوَلُْه أ

ْو َغْْيَِها بِنَْوٍع ِمْن الِْعبَاَداِت 
َ
ي اِم الَْفاِضتَِة أ

َ
يَعِة َوقََواِعُدَها َكتَْخِصيِص اأْل ِ  ِمْن الّش 

) ِ ِْ ِدل ُة ا
َ
يَعِة الِْقْسُم اْْلَاِمُس( ابْلَِدُع الُْمبَاَحُة، َوِِهَ َما َتنَاَوْله أ ِ بَاَحِة َوقََواِعُدَها ِمْن الّش 

ِقيِق  َاِذ الَْمَناِخِل لدِل   ََكُِتخ
 104-101/ 4القراِف, الفروق (أنوار الَبوق ِف أنواء الفروق) 

Yang benar ada perincian (dalam masalah bid’ah). Bid’ah 
terbagi menjadi lima jenis: 

1. Jenis yang wajib yaitu yang masuk dalam kaidah wajib dan dalil 
wajib dari syariat seperti penyusunan al Quran dan hukum-
hukum syariat ketika dikhawatirkan akan terbengkalai. 

2. Jenis yang haram yakni bid’ah berada dalam naungan kaidah 
haram dan dalil keharaman dari syariat seperti cukai, 
memberikan jabatan syariat melalui jalur turun temurun kepada 
orang yang tidak layak. 

3. Jenis ketiga bid’ah yang sunah, yaitu yang berada dalam 
naungan kaidah-kaidah sunah dan dalil-dalilnya dari syariat 
seperti shalat tarawih (berjamaah dalam satu imam). 
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4. Jenis keempat bid’ah makruh yakni yang tercakup dalam dalil-
dalil makruh dari syariat dan kaidah-kaidahnya seperti 
mengkhususkan hari-hari utama atau lainnya dengan satu jenis 
ibadah. 

5. Jenis yang mubah, yakni yang dicakup dalil-dalil mubah dan 
kaidah-kaidahnya dari syariat seperti membuat ayakan tepung. 
(al Buruq fi anwa`il Furuq, 4/202-204) 

 

7. Ibnu `Asyur 

Ahli Tafsir Ibnu Asyur al Maliki dalam tafsirnya menjelaskan 
ketika menerangkan ayat: 

ِ َفَما رََعْوَها َحق  رًَِعيَتِ  َها َورَْهبَاِني ًة اْبتََدُعوَها َما َكتَبْنَاَها َعتَيِْهْم إِال  ابِْتَغاَء رِْضَواِن اّلل 
ْجَرُهْم َوَكِثٌْي ِمنُْهْم فَاِسُقونَ 

َ
يَن خََمنُوا ِمنُْهْم أ ِ  فََِتَيْنَا اّل 

“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: 27) 
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  نْ مِ  ٍع وْ نَ  َ  ا ََتْ هَ اجِ رَ دِ انْ  ِب سَ ِبَ  ةٍ ومَ مُ ذْ مَ وَ  ةٍ ودَ مُ َل َُمْ إِ  ةِ عَ دْ بلِ اْ  امِ سَ قِ نْ اِل  ةٌ ج  ا حُ يهَ فِ وَ 
َ
 اِع وَ نْ أ

 ْ  ا اْ يهَ ْعَّتِ تَ ة فَ ي  وعِ ّْشُ مَ ال
َ
 . وَ  ءِ امَ تَ لعُ اْ  اُق ذ  حُ  وَ اِِف رَ قَ الْ  اُ  هَ الِاِّ  هُ قَ ق  ا حَ مَ كَ  ةُ سَ مْ اْْلَ  مُ ََك حْ أل

َ
ا م  أ

 ِ ُ اوَ حَ  ينَ اّل  َ  رُ مَ عُ  اَل قَ  دْ قَ فاً . وَ ْْص وا مَ دُ ََجِ  مْ تِّ فِّ  ِمِّ  اّل  ا ِِف هَ ْْصَ وا حَ ل  ىءٍ ارِ  قَ لََعَ  اَس ال   عَ ا َْجَ م  ل
 . ( هِ ذِ هَ  ةُ عَ دْ بلِ اْ  ِ  مَ عْ نِ ) انَ َض مَ رَ  امِ يَ  قِ ِِف  دٍ احِ وَ 

Dalam ayat ini terdapat dalil atas terbaginya bid’ah kepada yang 
baik dan yang tercela sesuai dengan tercakupnya ia di bawah 
naungan jenis-jenis perbuatan yang disyariatkan. Maka bid’ah 
diliputi oleh hukum yang lima sebagaimana telah ditahqiq oleh 
As Syihab al Qorofi dan para ulama yang cerdas. Adapun orang-
orang yang berusaha membatasi bid’ah pada yang tercela saja 
mereka tidak menemukan jalan keluar. Sungguh Sayidina Umar 
telah berkata ketika mengumpulkan manusia dalam satu imam 
saat tarawih “Inilah sebaik-baiknya bidah.” (Tafsir At Tahrir wat 
Tanwir hal 4318) 

8. Imam Ibnu al Haj al Maliki 

Dalam kitab al Madkhal, Ibnul Haj al Maliki mengatakan: 

َمَها الُْعتََماُء لََعَ َخَْسِة  قَْساٍم : بِْدَعٌة َواِجبٌَة َوِِهَ ِمثُْل َكتِْب الِْعتِْم فَنِن ُه إن  ابْلَِدَع قَْد قَس 
َ
أ

ن  الِْعتَْم ََكَن ِِف ُصُدورِِهْم َوَكَاْْكِ الُْمْصَحِف َوَنْقِطهِ 
َ
 . لَْم يَُكْن ِمْن فِْعِل َمْن َمََض أِل

ُرِق لُِستُوِكَها  ابْلِْدَعُة ال اِنيَُة : بِْدَعٌة ُمْستََحب ٌة قَالُوا : ِمثُْل بِنَاءِ  يِف الط  ُِ الَْقنَاِطِر َوَتنْ
ْشبََه َذلَِك 

َ
ُبِط َوَما أ ابْلِْدَعُة ال اِلَُة : َوِِهَ الُْمبَاَحُة . َوَتْهِيِئ اْْلُُسوِر َوبِنَاِء الَْمَدارِِس َوالر 
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ابَِعُة : َوِِهَ . ََكلُْمنُْخِل َواأْلْشنَاِن َوَما َشاََكَُهَما ْكل لََعَ اْلْ  ابْلِْدَعُة الر 
َ
َواِن الَْمْكُروَهُة ِمثُْل اأْل

ْشبَهَ 
َ
ْن َتنَْحِْصَ . َوَما أ

َ
ْكََثُ ِمْن أ

َ
َمُة َوِِهَ أ  . ابْلِْدَعُة اْْلَاِمَسُة : َوِِهَ الُْمَحر 

Sesungguhnya bid’ah telah dibagi oleh ulama kepada lima jenis: 
1. Bid’ah yang wajib seperti menyusun fan-fan  ilmu, karena itu 
tidak termasuk perbuatan orang terdahulu, sebab ilmu mereka 
terjaga dalam dada mereka. Termasuk dalam hal ini, 
mengharokati dan memberi titik dalam al Quran. 
2. Bid’ah yang sunnah, mereka mengatakan seperti membangun 
benteng-benteng, membersihkan jalan-jalan, membuat 
jembatan, membangun sekolah dan pesantren dan yang serupa 
dengannya. 
3. Bid’ah ketiga yang mubah seperti membuat ayakan, asynan 
(semacam pembersih) dan yang serupa dengannya. 
4. Bid’ah keempat yang makruh seperti makan di atas meja dan 
semisalnya. 
5. Bid’ah kelima yang haram dan itu terlalu banyak untuk 
disebutkan. (Al Madkhal juz 2/257) 
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MADZHAB HANAFI 

 

1. Imam Badruddin al Aini 

Al Imam Badruddin Mahmud bin Ahmad al Aini, ahli hadits dan 
pakar fiqih bermadzhab Hanafi membagi bid’ah menjadi dua 
bagian. Beliau mengatakan: 

ْمٍر لَْم يَُكْن ِِفْ َزَمِن رَُسْوِل اهلِل ُثم  
َ
ْصِل إِْحَداُث أ

َ
ابْلِْدَعُة لََعَ نَْوَعّْيِ إِْن  َوابْلِْدَعُة ِِف اأْل

ْ  ا َينَْدِرُج ََتَْ  ََكنَْ  ِمم   ِرُج ا َينْدَ ِع َفَِيَ بِْدَعٌة َحَسنٌَة َونِْن ََكنَْ  ِمم  ُمْستَْحَسٍن ِِف الّش 
 ْ  ِع فََِيَ بِْدَعٌة ُمْستَْقبََحةٌ ََتَْ  ُمْستَْقبٍَح ِِف الّش 

“Bid’ah pada mulanya adalah mengerjakan sesuatu yang belum 
pernah ada pada masa Rasulullah. Kemudian bid’ah itu ada dua 
macam. Apabila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap 
baik oleh syariat, maka disebut bid’ah hasanah. Dan apabila 
masuk di bawah naungan sesuatu yang dianggap buruk oleh 
syariat, maka disebut bid’ah tercela.” (‘Umdat Al-Qari, 11/126). 

 

2. Syeikh Ibnu Abidin  Al-Hanafi  

Ibnu Abidin dalam kitabnya yang menjadi acuan madzhab 
Hanafi mengatakan: 
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قَْسامٍ  َخَْسةُ  ابْلِْدَعةُ 
َ
 ْيْ  قَْوُِلُ )  أ

َ
 ْيْ (  بِْدَعةٍ  َصاِحُب  أ

َ
َمةٍ  أ  ، َواِجبَةً  تَُكونُ  َفَقدْ  َونِال   ، ُُمَر 

ِدل ةِ  َكنَْصِب 
َ
ْهِل  لََعَ  لِتر دخ  اأْل

َ
ال ةِ  الِْفَرقِ  أ ن   لِتِْكتَاِ   الُْمْفِهمِ  ال ْحوِ  َوَتَعت مِ  ، الض   ةِ َوالس 

ْدرِ  ِِف  يَُكنْ  لَمْ  إْحَسانٍ  َوُُكخ  َوَمْدرََسةٍ  ِرَباٍط  ََنْوِ  َكنِْحَداِث  َوَمنُْدوَبةً  لِ  الص  و 
َ
 ، اأْل

عِ  َوُمبَاَحةٍ . الَْمَساِجدِ  َكزَْخَرفَةِ  َوَمْكُروَهةٍ  يذِ  ََكل وَس   َوالخيَاِ   َوالَْمَاارِِ   الَْمِِكِ  بَِّلِ

Bid’ah itu ada lima macam (ucapan beliau Pelaku Bidah) yang 
dimaksud adalah pelaku bid’ah yang haram. Karena terkadang 
bid’ah hukumnya wajib seperti menegakkan dalil-dalil untuk 
menolak golongan sesat, mempelajari nahwu yang tujuannya 
untuk memahami al Quran dan Hadits, madrasah, dan setiap 
kebaikan yang belum dilakukan di zaman Nabi. Terkadang 
bid’ah makruh seperti menghias masjid. Terkadang bid’ah 
mubahah seperti: berlebihan dalam hal makanan, minuman 
enak, dan pakaian yang bagus. (Hasyiah Ibnu Abidin juz 4/242) 

 

3. Imam al Alusi  

al Alusi dalam tafsirnya Ruhul Maani mengatakan: 

« متِ سْ ح مُ يحِ َص » ِح  َشْ ِِف   ْيِّ وِ وَ ال   يِن  اِلِّ ِي ُُمْ  امُ مَ ِِ اْ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  ةِ عَ دْ بلِ  اْ ِِف  مِ للََكَ اْ  يُل ِص فْ تَ وَ 
  ةُ سَ َخْ  ةُ عَ دْ ابْلِ :  اءُ مَ تَ لعُ اْ  اَل . قَ 

َ
 ة.احَ بَ مُ ة وَ وهَ رُ كْ مَ ة وَ مَ ر  ُُمَ ة وَ وبَ دُ نْ مَ ة وَ بَ اجِ وَ  امٍ سَ قْ أ
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Perincian pembahasan mengenai bid’ah disebutkan oleh Imam 
Muhyiddin an Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim. Berkata 
Ulama bahwa bid’ah ada lima jenisnya: wajib, sunnah, haram, 
makruh dan mubah.. (Tafsir al Alusi juz 20/346) 

 

4. Mulla Ali Qori 

Mulla Ali Qori dalam kitabnya Mirqotul Mafatih mengatakan: 

 اِ  تَ كِ  رِ  خخِ م ِِف الَ الس   دِ بْ ن عَ بْ  يِن اِلِّ  ز  عِ  خُ يْ الا   اَل قَ  وٌص ُص َمْ  مي ًَع  ةٌ لَ اَل َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُك   ُِلُ وْ قَ 
  يِن وِ دْ تَ كَ وَ  وِِلِ سُ رَ وَ  اهللِ  مِ َاَلَ  مِ هْ فَ لِ  وِ حْ ال   مِ ت  عَ تَ كَ  ةٌ بَ اجِ ا وَ م  إِ  ةُ عَ دْ ابْلِ :  دِ اعِ وَ لقَ اْ 

ُ
 هِ قْ لفِ اْ  ولِ ُص أ

 ةِ مَ ِسِّ جَ لمُ اْ وَ  ةِ ئَ جِ رْ لمُ اْ وَ  ةَ ي  رِ دَ لقَ اْ وَ  ةِ ي  ََبِ اْْلَ  ِب هَ ذْ مَ كَ  ةٌ مَ ر  ا ُُمَ م  نِ وَ  يِل دِ عْ ال  وَ  ِح رْ ْلَ  اْ ِِف  مِ للََكَ اْ وَ 
  ةِ بَ اجِ لوَ اْ  ِع دَ ابْلِ  نَ مِ  ءِ الَ  هؤُ لََعَ  د  الر  وَ 

َ
ِ  َظ فْ حِ  ن  أِل ْ  هِ هذِ  نْ مِ  ةِ يعَ الّش  ا م  نِ وَ  ةٍ ايَ فَ كِ  ُض رْ فَ  ِع دَ بلِ ا

َ  انٍ سَ حْ إِ  ُُكِِّ وَ  ِس ارِ دَ لمَ اْ بط وَ الرِّ  اِث دَ حْ نِ كَ  ةٌ وبَ دُ نْ مَ   اْ  رِ دْ ِف الص   دْ هَ عْ يُ  مْ ل
َ
َ كَ وَ ل ِو  أل  ِح ياوِ لّت 

 
َ
 بِ   ْيْ أ

 يِق وِ زْ تَ وَ  دِ اجِ سَ لمَ اْ  ةِ فَ رَ خْ زَ كَ  ةٌ وهَ رُ كْ مَ ا م  نِ وَ  ةِ ي  وفِ الص   ِق ائِ قَ  دَ ِِف  مِ لََكَ الْ وَ  ةِ ام  العَ  ةِ اعَ مَ ْلَ اْ
 وَ  ةِ ي  عِ افِ الا   دَ نْ  عِ ِن عْ يَ  ِف احِ َص لمَ اْ 

َ
ْ َكَ  ةٌ احَ بَ ا مُ م  ، إِ  احٌ بَ مُ فِّ  ةِ ي  فِ نَ لَ اْ  دَ نْ ا عِ م  أ  يَب قِ عَ  ةِ حَ افَ َص مُ ل

  ْْصِ لعَ اْ وَ  ِح بْ الص  
َ
 عِ افِ الا   دَ نْ عِ   ْيْ أ

َ
 ذِ ائِ  َّلَ ِِف  عِ س  وَ ال  ، وَ  وهٌ رُ كْ مَ  ةِ ي  فِ نَ اْلَ  دَ نْ عِ فَ  ال  نِ ا ، وَ ًض يْ ية أ

 اْ  يعِ سِ وْ تَ ، وَ  ِن اكِ سَ لمَ اْ ، وَ  ِ  ارِ اَ لمَ اْ وَ  ِِكِ لمَ اْ 
َ
ِ  ِض عْ بَ  ةِ اهَ رَ  كَ ِِف  َف تِ تُ اخْ  دِ قَ ، وَ  امِ مَ كْ أل  َك ذل

 
َ
  انَ مْ د  ا قَ مَ كَ   ْيْ أ

Sabda Nabi Setiap bid’ah adalah sesat itu adalah kata umum tapi 
yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus. Berkata Syaikh 
Izzudin bin Abdus Salam di akhir kitab Qowaid, “Bid’ah 
terkadang wajib seperti mempelajari Nahwu untuk memahami 
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Kalamullah (al Quran) dan sunah Rasul-Nya, menyusun ushul 
fiqih, dan pembahasan mengenai jarh dan ta`dil. Terkadang 
haram seperti madzhab Jabariyah, Qodariyah, Murji`ah dan 
Mujassimah. Menolak faham-faham ini adalah termasuk bid’ah 
yang wajib kifayah untuk menjaga syariat dari bidah-bid’ah ini. 
Terkadang sunnah seperti mendirikan pesantren dan sekolah 
serta segala kebaikan yang tidak diketahui di masa awal seperti 
Tarawih maksudnya dengan Jamaah secara umum, juga 
pembahasan rinci dalam mengenai shufiyah. Terkadang makruh 
seperti menghiasi masjid dan menghiasi al Quran menurut 
madzhab Syafii, adapun menurut madzhab Hanafi itu adalah 
mubah. Terkadang bid’ah itu mubah seperti bersalaman setelah 
shalat Shubuh dan Ashar menurut Madzhab Syafii, adapun 
menurut Madzhab Hanafi itu adalah makruh, berlapang-lapang 
dengan makanan dan minuman yang lezat, meluaskan tempat 
tinggal, meluaskan lengan baju. Dan dalam makruhnya sebagian 
yang disebutkan terdapat khilaf. (Mirqatul Mafatih Syarah 
Misykatul Mashobih juz 1/490) 
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MADZHAB HANBALI  

 

1. Imam Abul Fath al Ba`li 

Syeikh Syamsuddin Muhammad bin Abil Fath al Ba'li al Hambali 
berkata di dalam kitabnya al Mathla` `Ala Abwabil Muqni dalam 
bab Talak : 

، ةٍ لَ الَ َض  ةُ عَ دْ بِ ى وَ دً هُ  ةُ عَ دْ : بِ انِ تَ عَ دْ بِ  ةُ عَ دْ بلِ اْ ، وَ ٍق ابِ سَ  الٍ ثَ مِ   يْْيِ لََعَ  َل ا ُعمِ م  مِ  ةُ عَ دْ بلِ اْ "وَ 
  امِ سَ قِ انْ بِ  ةٌ مَ سِ قَ نْ مُ  ةُ عَ دْ بلِ اْ وَ 

َ
 "اه.ةِ سَ مْ ْلَ اْ  يِف ْكِ ال   مِ ََك حْ أ

Bid’ah adalah termasuk perkara yang diamalkan tanpa contoh 
sebelumnya. Bid’ah ada dua, bid’ah petunjuk dan bid’ah sesat. 
Dan bid’ah terbagi sesuai pembagian hukum taklif yang lima. (al 
Mathla Ala Abwabil Muqni` hal 334) 

 

2. Al Hafidz Ibnu Rajab al Hanbali 

Dalam Jamiul ulum wal Hikam juz 1 hal 266 menyebutkan: 

 اْ  اِت ثَ دَ ُُمْ وَ  مْ اكُ ي  نِ : )وَ ُِلُ وْ قَ "
ُ
 ر لِ يٌ ذِ ََتْ )ةٌ لَ الَ َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُك   ن  نِ فَ  ورِ مُ أل

ُ
 اْ  اِع بَ ن اتِِّ مِ  ةِ م  ْل

ُ
 ورِ مُ أل

 ْ ْ  ةِ ثَ دَ حْ مُ ال  وَ  ةِ عَ دَ تَ بْ مُ ال
َ
ِ  دَ ك  أ ْ وَ  ةٌ لَ اَل َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُك   ِِلِ وْ قَ بِ  َك ذل  بِ  ادُ رَ مُ ال

 مَ  ةِ عَ دْ بلِ اْ
ُ
ا م  مِ  َث دِ حْ ا أ

  الَ 
َ
ِ ِِف  َِلُ  َل ْص أ  وَ  هِ يْ تَ عَ  ل  دُ يَ  ةِ يعَ  الّش 

َ
  َِلُ  نَ ا َكَ ا مَ م  أ

َ
ْ  نَ مِ  ٌل ْص أ  سيْ تَ فَ  هِ يْ تَ عَ  ل  دُ يَ  ِع الّش 
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 ةً غَ لُ  ةً عَ دْ بِ  نَ َكَ  نْ نِ  وَ ًًع َشْ  ةٍ عَ دْ بِ بِ 
 

Adapun sabda Nabi SAW: “Hati-hatilah kalian dari perkara-
perkara baru karena setiap bid’ah adalah sesat.” Ini adalah 
peringatan kepada umat dari mengikuti perkara-perkara bid’ah 
dan ditekankan lagi dengan ucapan setiap bid’ah adalah sesat. 
Yang dimaksud dengan bid’ah adalah apa yang dibuat tanpa 
memiliki asal dari syariat yang menunjukkan kepadanya. Adapun 
hal baru yang dibuat namun memiliki asal dari syariat maka ia 
tidak dinamakan bid’ah secara syariat walaupun itu disebut bid’ah 
secara bahasa. 

 
3. Syaikh Mur`iy al Karmi al Maqdisi 
Syaikh Mur`iy al Karmi, seorang ulama Hanabilah yang terkenal 
di masanya mengatakan dalam kitabnya: 

ْ  اهذَ : ةٌ لَ اَل َض  ةٍ عَ دْ بِ  ُك   ْ  هُ دَ ي  قَ  ْل بَ  ، هِ قِ اَل طْ إِ  لََع  َس يْ لَ  مُ للََكَ ا  دِ بْ عَ  نُ ابْ  َل قاَ  . اءُ مَ تَ لعُ ا
 َمٍة، َوَمنُْدْوَبٍة، َوَمْكُروَْهٍة، َوُمبَاَحةٍ َواِجبٍَة، َوُُمَر  : َتنَْقِسُم ِاََل  اََل عَ تَ  اهللُ  هُ ِحَ رَ  مِ الَ الس  

 
Setiap bid’ah itu sesat, ucapan ini tidak diartikan secara mutlak. 
Namun dibatasi oleh ulama. Berkata Ibnu Abdis Salam ra 
“Bid’ah terbagi kepada yang wajib, haram, sunah, makruh dan 
Mubah.” ( Tahqiqil  Burhan hal 141) 
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MENURUT  ULAMA DI LUAR MADZHAB EMPAT 

1. Ibnu Hazm az-Zahiri 

 وخِل عتيه اهلل صىل إَله نسب فيما أصل ِل ليس مما فعل أو قيل ما ك : وابلدعة

 وخِل عتيه اهلل صىل اهلل رسول عن وال القرخن ِف يأت لم ما ك : الين ِف وهو وستم

يؤجر  اْلْي ومنها ما من إَله قصد بما ويعذر صاحبه عتيه يؤجر ما منها أن إال وستم
 رض عمر عن رو ْي كما اِباحة أصته َكن ما وهو حسنا ويكون صاحبه عتيه

 ونن استحبابه بعموم الص جاء خْي فعل َكن ما وهو هذه ابلدعة نعم  عنه اهلل

 قام  ما وهو صاحبه يعذر وال مذموما يكون ما ومنها- الص ِف عمته يقرر لم

 به القائل عتيه فتمادى فساده لَع الجة به

 “Bid’ah dalam agama adalah segala hal yang datang pada kita dan 
tidak disebutkan didalam al-Qur’an atau Hadits Rasulullah 
SAW. Ia adalah perkara yang sebagiannya memiliki nilai pahala, 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina`Umar RA: 
“Alangkah baiknya bid’ah ini!.” Ia merujuk pada semua amalan 
baik yang dinyatakan oleh nash (al-Qur’an dan Hadits) secara 
umum, walaupun amalan tersebut tidak ddijelaskan dalam nas 
secara khusus. Namun, Di antara hal yang baru, ada yang dicela 
dan tidak dibolehkan apabila ada dalil-dalil yang melarangnya. 
(Ibnu Hazm, “al Ihkam fi Usul al Ahkam”, I : 47) 
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2. Imam Shan`ani 

Al-Imam Muhammad bin Isma’il Al-Shan’ani, muhaddits dan 
faqih bermadzhab Zaidi, juga membagi bid’ah menjadi lima. 
Dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau 
mengatakan: 

ْن يَْسِبَق 
َ
ابْلِْدَعُة لَُغًة: َما ُعِمَل لََعَ َغْْيِ ِمثَاٍل َسابٍِق، َوالُْمَراُد بَِها ُهنَا: َما ُعِمَل ِمْن ُدْوِن أ

ِعي   قَْساٍم: وَ ٍة َوقَْد قَس  ٌة ِمْن ِكتَاٍ  َوالَ ُسن  َِلُ َشْ
َ
ْفِظ اِجبٍَة َكحِ َم الُْعتََماُء ابْلِْدَعَة لََعَ َخَْسِة أ

ِدل  ْدِويِْن َوالر  الُْعتُْوِم بِال  
َ
ِة، َوَمنُْدْوَبٍة َكِبنَاِء الَْمَدارِِس، َوُمبَاَحٍة ِدِّ لََعَ الَْمالَِحَدِة بِنِقَاَمِة اأْل

لَْواِن الط  ََكل  
َ
 ُك  »اِهَراِن؛ َفَقْوُِلُ: َمٍة َوَمْكُروَْهٍة َوُهَما َظ َعاِم َوفَاِخِر اِلِّيَاِ ، َوُُمَر  وِْسَعِة ِِفْ أ
 َمُْصوٌْص  ًَعمي « بِْدَعٍة َضاَللَةٌ 

“Bid’ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa 
mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid’ah di sini 
adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara’ 
melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama telah membagi bid’ah 
menjadi lima bagian: 1) bid’ah wajib seperti memelihara ilmu-
ilmu agama dengan membukukannya dan menolak terhadap 
kelompok-kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalil, 2) 
bid’ah mandubah seperti membangun madrasah-madrasah, 3) 
bid’ah mubahah seperti menjamah makanan yang bermacam-
macam dan baju yang indah, 4) bid’ah muharramah dan 5) bid’ah 
makruhah, dan keduanya sudah jelas contoh-contohnya. Jadi 
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hadits “semua bid’ah itu sesat”, adalah kata-kata umum yang 
dibatasi jangkauannya.” (Subul Al-Salam, 2/48). 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa para ulama 
terkemuka dalam setiap kurun waktu mulai dari Imam Syafi’i, 
Ibnu Abdil Barr, Ibnul Arabi, Ibnu Atsir, Izzuddin bin Abdis 
Salam, an Nawawi, al Hafizh Ibnu Hajar, al Aini, As Shan’ani, 
dan masih banyak ulama-ulama lain yang tidak dikutip di sini, 
membagi bid’ah secara umum menjadi dua bagian, yaitu bid’ah 
hasanah dan bid’ah madzmumah. Dan bahkan lebih rinci lagi, 
bid’ah itu dapat dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan jumlah 
hukum-hukum yang berlaku dalam agama. 

Demikianlah pendapat para imam besar yang telah terekam 
dalam berbagai kitab turats (klasik). Masih banyak lagi yang tidak 
sempat terekam pendapatnya, karena memang ketika itu 
penulisan kitab tidak semudah sekarang. Setidaknya, ketika 
mereka diam berarti mereka setuju, karena kalau memang 
mereka menganggap pendapat Imam Syafii sebagai kesesatan, 
maka tidaklah mungkin mereka diam saja tanpa menulis buku 
kritikan. Pendapat Imam Syafii diterima oleh ulama di zaman 
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beliau hingga ulama berikutnya. Barulah pada abad akhir ini 
muncul segolongan ulama yang menyalahkan pendapat para 
Imam besar hujjatul-Islam tersebut, bahkan berani menganggap 
pendapat imam-imam besar tersebut adalah sesat. 

Saudaraku, Ketika kita sama-sama berguru dan berpendapat 
menurut guru, maka bersyukurlah karena kita berguru pada 
Imam-imam besar seperti Imam Syafii sang perintis madzhab, an 
Nawawi sang ahli Hadits penulis Syarah Shahih Muslim, al 
Ghazali sang Hujjah penulis Ihya Ulumiddin, al Baihaqi sang ahli 
dan perawi Hadits, as Suyuthi sang pakar berbagai disiplin Ilmu 
Islam, Ibnu Hajar al Asqalani sang ahli Hadits penulis Syarah 
Shahih al Bukhari, al Qurthubi sang pakar dan penulis kitab 
Tafsir, al Qasthalani sang ahli Hadits penulis Syarah Shahih al 
Bukhari dan sebagainya. 

"Kalaulah guru-guru kita itu dianggap sesat. Lalu siapa ulama 
yang bisa dibanggakan oleh umat Islam." 

Mereka yang dianggap sesat itu telah mengharumkan nama Islam 
dengan pemikiran dan karya-karya mereka. Coba kita tanyakan 
pada hati kita, seandainya kita harus memilih, siapa yang 
sebaiknya yang tidak pernah hidup di dunia ini, Imam Syafii dan 
sebagainya atau ulama abad ini yang menganggap Imam Syafii 
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sesat? Apa yang kita miliki kalau kita mencoret nama-nama 
mereka dan membuang karya-karya mereka dari rak buku kita. 

Apa yang tersisa dari khazanah keilmuan Islam kalau kita 
membuang kitab-kitab Imam Syafii, Syarah Shahih Muslim  (an 
Nawawi), kitab Ihya’ Ulumiddin, Fathul Bari, Irsyadussari, 
Syarah Muwattha’ (az Zarqani), Syarhul Misykah dan 
sebagainya.  

Kalau mereka dianggap sesat dan karya-karya mereka dicekal, 
maka yang tersisa dari kekayaan umat Islam adalah ulama pencaci 
maki dan buku-buku yang dipenuhi dengan cacian kepada 
ulama salaf. 

Bahkan menurut sebagian saudara kita dari kelompok Wahhabi 
atau "salafi", seagung imam Bukhari pun dianggap kafir saat 
mentakwil ayat "wajah" bagi Allah dengan "kekuasaan." 
Sedangkan saudara kita yang satu ini selalu membawa hadits-
hadits riwayat Imam Bukhari dalam taklim dan ceramahnya. 

Pembesar ulama hadits sekelas imam Nawawi serta imam Ibnu 
Hajar al Asqolani pun dianggap kafir dan sesat karena beraqidah 
Asyariyyah. 

La hawla wala quwwata illa billah..  
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Marilah saudaraku.. Kita fahami agama ini dengan ilmu dan 
ulama-ulamanya. Buang jauh fanatisme madzhab, guru, aliran 
dan sebagainya agar kita bisa lebih dewasa dan matang dalam 
memahami Islam yang agung dan damai serta terbentuk 
ukhuwwah saling menghargai sesama terutama kepada para 
ulama-ulama Islam pewaris Rasulullah SAW. 

Mari kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang 
tidak bermanfaat dan sesatnya pemahaman serta panjangnya 
kurun permusuhan diantara kita. 
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Tambahan 

Pembagian Bid’ah versi Wahhabi 

Menurut Wahhabi bid’ah tidak boleh dibagi karena memahami 
dengan salah sabda Nabi SAW setiap bid’ah adalah sesat. Tapi 
fakta tidak bisa berbohong, banyak bid’ah yang ternyata tidak 
sesat. Dan sebagian ulama rujukan wahabi pun tidak punya cara 
lain selain membagi bid’ah dengan versinya sendiri tidak dengan 
versi ulama ahlus sunah terdahulu, karena terlanjur malu telah 
menyesatkan pendapat ulama ulama tersebut. Berikut 
sebagiannya: 

1. Syaikh Utsaimin 

Syaikh yang menjadi pentolan Wahabi, yang ucapannya tidak 
dapat diganggu-gugat di kalangan Wahabi ini mengatakan dalam 
kitabnya: 

لدليل عتي تحريمه ا ليد أنال إ لمنها فهو حال عبتدألحل فما الدنيا ا رموأألصل في ا
ال بدليل من إبدعة  اممنها فهو حر عبتدألحُر فما األصل فيها الدين ا رموألكن 

 عيتهولسنة عتي ماروا بلكتاا

Artinya: “Hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan 
dunia (Bid’ah dunia-red) adalah halal. Jadi bid’ah dalam urusan-
urusan dunia itu halal kecuali ada dalil yang menunjukan 
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keharamannya. Tetapi hukum asal perbuatan baru dalam urusan 
agama (Bid’ah agama-red) adalah dilarang. Jadi berbuat bid’ah 
dalam urusan agama adalah haram dan bid’ah kecuali ada dalil 
dari al-Kitab dan as-sunah yang menunjukan 
disyari’atkannya.”(Syarah Aqidah al Wasithiyah: 639) 

Dan bid’ah pun terbagi menjadi bid’ah dunia dan bid’ah agama. 
Padahal tadinya dikatakan semua bid’ah adalah sesat sat sat... 

 

2. Syeikh Sholeh bin Abdul Aziz Alu Syaikh 

Syeikh Sholeh bin Abdul Aziz tokoh wahabi berdarah ningrat 
karena merupakan salah satu turunan dari Muhammad bin Abdul 
Wahhab dalam kitabnya mengatakan: 

محدثة من  نلتي تكواهي وصتية : أ ع: بد ننوعا علبدا أنلك عتى ذحصتنا من  إذن
لكن هيأتها و؛ عاوصتها مارأ نضافية : يكوإ عبدولوصف . امن حيث وألصل احيث 

من  اغلفرابعد  ذنلمِاعتى َُ ملسَِّالَواَُ ةلصَِّالَالنبي عَتَيْهِ اعتى  ةلصالامحدثة من مثل 
من  الذكر عتى نحو معين بصفة معينة متتزمة . فهذاعتى  عالجتماامن مثل و، ذانألا

بها  رمأموَُ ملسَِّالَواَُ ةلصَِّالَالنبي عَتَيْهِ اعتى  ةلصالا نأل؛ ألصلافي  وعحيث هو مار
فسُمِّي  بدعة ، لهيئة مخترعةالهيئة جعت  تتك ا هلكن هذ؛ لسنةوا بلكتاافي 

من  ءتلبدعة جاا أنضافية يعني إلكنها ؛ وعصتها مارأ نصتية ألأضافية ليس  إ
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 وعصتها مارألكن ؛ لتعبد بها بدعةامن  علنوا افهذ، ألصلاال من حيث ، لهيئةاحيث 
. 

Artinya: “Dengan begitu maka kita simpulkan bahwa bid’ah 
terbagi menjadi dua macam. 

(Pertama), Bid’ah Asliyah, yaitu hal baru dilihat dari segi asal dan 
sifat. (Kedua) Bid’ah Idhofiyah yaitu asalnya disyariatkan, tetapi 
cara/bentuknya adalah hal baru. Seperti membaca sholawat atas 
Nabi setelah selesai azan. Contoh lainnya adalah berkumpul 
untuk berzikir dengan sifat tertentu. Contoh-contoh ini pada 
asalnya disyariatkan. Sebab membaca sholawat atas nabi 
merupakan perintah al-quran dan hadits. Tetapi cara 
pelaksanaanya adalah merupakan hasil ciptaan. Maka Bid’ah ini 
disebut sebagai bid’ah idhofiyah, bukan bid’ah asliyah sebab pada 
asalnya ia disyariatkan. Tetapi bid’ah tersebut hanya merupakan 
idhofiyah, yakni bid’ah dilihat dari segi cara pelaksanaannya 
bukan dilihat dari segi asalnya. Ini adalah merupakan ibadah yang 
bid’ah tetapi pada asalnya ia disyariatkan.” (as Sunah wal Bidah: 
7) 

Sekarang bid’ah terbagi menjadi dua yaitu bid’ah Asli dan Bid’ah 
tambahan (idhofiyah). 
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3. Syekh Ibnu Taimiyah. 

Ibnu Taimiyah, salah satu ulama sakti rujukan kaum Wahabi. 
Dalam salah satu fatwanya berkata: 

لعتم امع  يتم إال بهال  نِيماا أنعم ز داعتقاا اوطريقا  عبتدامن  لضال فمن هنا يعرو
نه أما لم يعتم ولمستمين ا قفهو بدعة باتفا صلنصواما خالف و هلم يذكر للرسوا نبأ

سنة وبدعة خالف  كتابا  نلبدعة بدعاتاالاافعي ا لخالفها فقد ال يسمى بدعة . قا
بدعة لم تخالف وبدعة ضاللة .  هلته فهذا لسور بصحاأعن بعض  اثروأجماعا وإ

 هنحو أو ملكالا ا. هذ هلبدعة هذاعمر نعم   لحسنة لقو نقد تكو ههذولك ذشيئا من 
 لمدخلالصحيح في ا دهلبيهقي بنسناا رواه

Artinya: “Dari sini diketahui kesesatan orang yang membuat 
jalan atau aqidah yang menganggap bahwa iman tidak sempurna 
kecuali dengan jalan atau aqidah itu bersamaan dengan itu ia 
mengetahui bahwa Rosul tidak menyebutkannya dan sesuatu 
yang bertentangan dengan nas maka semua itu adalah bid’ah 
sesuai dengan kesepakatan umat islam. Sedangkan bid’ah yang 
tidak diketahui bertentangan dengan nas, maka sesungguhnya 
terkadang ia tidak disebut bidah. 

Imam Syafii berkata: Bid’ah ada dua. 

(Pertama) Bid’ah yang bertentangan dengan kitab, sunah, ijma 
dan asar dari sebagian sahabat nabi, maka ini adalah bid’ah yang 
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sesat. (Kedua) bid’ah yang sama sekali tidak bertentangan dengan 
empat hal tersebut maka bid’ah ini terkadang baik sebab ucapan 
Umar : ini adalah sebaik-baik bidah. Ucapan ini dan yang 
semisalnya diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad shohih 
dalam Al-Madkhol.” (Majmu al Fatawa, 20/163) 

Jadi menurut Ibn Taimiyah bid’ah itu ada dua. Pertama, Bid’ah 
yang bertentangan dengan nash. Bid’ah ini disebut sebagai bid’ah 
dholalah. Kedua, Bid’ah yang tidah bertentangan dengan nas. 
Bid’ah ini disebut sebagai bid’ah hasanah. 

Jika kaum Wahabi mau meninggalkan gengsinya, tidak perlu 
repot-repot membuat pembagian bid’ah versi baru. Cukup ikuti 
saja ucapan para ulama salaf dan khalaf bahwa bid’ah itu ada 
secara umum ada dua bid’ah hasanah dan bid’ah dholalah. 
Sedangkan secara terperinci hukumnya ada lima sesuai dengan 
hukum yang ada di dalam ilmu fiqih: Wajib, Haram, Sunah, 
Makruh dan Mubah. 
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Mengenal Anggota Forum Penulis Santri.net 

 
Name   : Dzorif Bin Yahya 

Kota      : Pasuruan               

Facebook  :  https://www.facebook.com/dzoriflife 

Posisi   : Author  

Pendidikan  : 1. Madrasah Sumur Wuni Cirebon pimpinan Habib 

Alwi bin Abu Bakar bin Yahya. 2. Ponpes Al Anwar Pesawahan, Cirebon pimpinan KH. Abdur Rasyid 

(alm) dan putranya KH Falah Failasuf.  3. Lulusan Takhasus Lughot Ponpes Sunniyah Salafiyah 

pimpinan al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf 

Kegiatan :  Pengajar  tetap di pondok Suniyah Salafiyah, Pengisi pengajian rutin Majelis Shalawat Badril 

Budur, Penulis  rubrik aswaja majalah Cahaya Nabawi, Anggota penulis forum santri sunniyah salafiyah 

(forsan salaf), Ketua bid dakwah yayasan Sunniyah salafiyah 

 

 

 

 
Name   : M. Hasan Hasbullah 

Kota      : Jakarta               

Facebook  :  https://www.facebook.com/hazen.hasan2 

Posisi   : Author  

Pendidikan  : PP. Al-Fatah Temboro,karas Magetan pimpinan 

K.H.Uzairon Thaifur Abdillah th.1997-2006 lalu melanjutkan kembali ke Ma'had 'Aly Az-Zein kp. 

Pulekan Ciampea Bogor pimpinan As-Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-banjary Al-Makky th. 

2006-2010. 

Kegiatan : Pembina pesantren Daarul Ikhlas Cipayung Jakarta Timur 

 

  

https://www.facebook.com/dzoriflife
https://www.facebook.com/hazen.hasan2


SANTRI.NET 46 

 

Name   : M. Rafiq Ramzy 

Kota      : Malang               

Website  :  http://santri.net/author/santri-admin/ 

Posisi   : Admin Santri.net 

Pendidikan  : Alumni Pesanten PPAI (Romo KH. Said) Ketapang 

Kepanjen Malang 

Kegiatan : Staf Pengajar di PP. Anwarut Taufiq Batu Malang dan sebagai editor Santri.net 

 

 

 Name   : Von Edison Alouisci 

Kota      : Palembang               

Facebook  :  http://www.facebook.com/von.edison.alouisci 

Posisi   : Autor 

Pendidikan  : Al quds University,gaza Palestina, Berguru dengn 

beberapa Ulama secara langsung diberbagai tempat. 

Kegiatan  : Peneliti dan penulis lepas paham paham ajaran Islam berpaham As sawad al 

a`zhom, Senior/Ahli Bidang Tehnik Electro dan Electronika disalah satu perusahaan besar milik 

negara, Anggota ORARI (Organasasi Radio Amatir Republik Indonesia) dgn Callsign YD4LLZ dibawah 

Lisensi Kominfo 

 

 

Name   : Ibnu Masud 

Kota      : Jakarta               

Facebook  :  https://www.facebook.com/asimun.masud 

Posisi   : Autor 

Pendidikan  : Alumni  PP Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti 

Pati  

Kegiatan  : Pernah jadi wakil tanfidz ranting Bambu Apus, dan ketua tanfifz MWC NU Cipayung 

Jak-Tim, sekarag jadi anggota LD-PBNU bidang pengembangan kajian keagamaan, percetakan dan 

multimedia dan juga anggota LTM-PBNU bidang penyuluhan dan pelatihan. 

http://santri.net/author/santri-admin/
http://www.facebook.com/von.edison.alouisci
https://www.facebook.com/asimun.masud
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Name   : Ustadz Munir 

Kota      : Malang               

Facebook  : https://www.facebook.com/abi.awadh.naufal 

Posisi   : Author 

Pendidikan  : Belajar nahwu sejak kelas Sejak Kelas 5 SD ayah 

kandung hingga lulus SLTP, Pernah nyatri  kiai Muhbar Abd Ghoni di Besuki situbondo dan  Habib 

Sholeh Alaydrus  

Kegiatan  : Mengajar dibeberapa Tempat Non Formal 
 

Name   : Muhammad Habibi Alatas 

Kota      : Solo               

Webite  :  www.santri.net 

Posisi   : Autor 

Pendidikan  : Alumni Pondok Pesantren Sunni Salafiyah Pasuruan 

Kegiatan  : Pembina Pesantren At Taqwa 
 
Name   : Shofi Moehadjir  

Kota      : Jombang               

Twitter  :  https://twitter.com/@shofiyurokhim 

Posisi   : Compilator dan Design 

Pendidikan  : MA Muallimin PP. Mambaul Maarif Denanyar Jombang dan Santri “nduduk” di PP. 

Tarbiyatun Nasyiin Paculgowang Diwek Jombang, 

Kegiatan  : Author santri.net 
 

 
  

https://www.facebook.com/abi.awadh.naufal
http://www.santri.net/
https://twitter.com/@shofiyurokhim
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Name   : El Wafi 

Kota      : Malang               

Facebook  :  https://www.facebook.com/el.wafi3 

Posisi   : Compilator dan Design 

Pendidikan  : Belajar IT di Pendidikan Non Formal 

Kegiatan  : Membantu dakwah Santri.net dan beberapa website lain 
 

 

Donload juga Ebook Bid’ah seri sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

Klik http://santri.net/bidah/ 

 

https://www.facebook.com/el.wafi3
http://santri.net/bidah/

