
IANGAN IADIKAN BID'AH AL{,SAI{
PERPECAHAN UMMAT

i-l', -l ,qlJ +F 3 o;iiii J 4+'j*^i 
-9 oJ.o.sj xr r,.- ll jj r^=ll

4J dis^ )! /ill or4; u.,tjll-oci glij,r g^ 3 tini _,,:_d dF rtl+
4l dlj ) o\_r nl )l alj ) oi +.&i : ,aJ qerLr x d.4 cJ* 3
J C', Jq,1'^- i.glll ,ott+ cj# ) qlJ-,') 3 o!c. \arq,ji Gi ;
iE -l ,ib\rj^ll eLJ _l ,iil-,-*ll rJ,., J.o.s-o \+ _l U+- .$ el_t!
rJ^ J &-trllJl J+#LII !1- , i J gJJAUJI 4li ,jl, 

-J 
Ji+jll

r+ l-i ,ilJl p-.1l;,.,lJ dl-,-J+ f4++

+ ull l3iil ,g-Fj^ll jLt $ _l il:+ cs_t l_, -<J-i ,irl rti. S
girrlt d .Jbj airl Jt! .rr_. 1-* e.i , Vi Cf3^., y 3 dLij
!.e--!t r.l". il"ile*.fir+Jll grL*&lt iF nq rr,.i_r;-Slr
or* S.i'!l sJjlr,jilt Ir4LIr4It tr+l rr-r cr_si taf
JJll.'' Jr+} f'-< Cl J-r"rll_r +Xr J! i_riy ,.- ; plij:

.a",b b;alj iS _cri JiVi eptj

Ma'asyirol muslimin jamaah jum'at rahimakumurah. . .

Puji syukur ke hadirat A[ah swr yang telah memberi kita
nikmat Iman dan Islam sehingga berkat hidayah 'inayah
serta taufiq Nyu hingga saar ini kita selalu dapat
menjalankan syari'at-syari'at yang telah digariskan oleh-
Ny" salah satunya dengan menjalankrn ibud"h wajib
berupa sholat jum'at yang sedang kita laksanakan saat ini.
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Sholawat ma'as salam sudah seharusnya tak henti-hentinya

kita haturkan ke haribaan junjungan krta' Pamungkas para

Nabi dan Rasur .sfarisus f{,n :,11t *riffi]l
u-*uanYa di hari kiamat nantl'

SAW. Semoga *tu it'*asuk di dalam golongan orang-

orang yang tk"t;;td"pat syafa'at beliau' Amin yaa robbal

alamin.

Selanjutnya untuk mengawali khutbah singkat 1n1'

izinkanlah Uto'iU U"tw"si"t kepada diri khotib khususnya

dan kepadu f'uai'i"lu*u'uh sholat ium'at pada umumnya'

untuk selalu bertaqwa dan meningkatkan ketaqwaan kita

kepada Allah ;Wi dengan sebenar-benar taqwa' dengan

melaksanakan ::;J;erintah Allah dengan ikhlas

sekaligus m""i'ott-i segala yang tidak disukai'oleh Allah

serta meninggalkan segala seusuatu yang dilarang oleh

Arlah swr, seraya berharap semoga diakhir hidup kita

yans hanva ;#t;;;' ;' a"'g'l akhir vans husnul

khotimah'

Ma'asyirol muslimin jamaah jum'at rahimakumuilah" '

Akhir-akhir ini kaum muslimin dihadapkan dengan sebuah

uj ian berat b erup a anc aman 
.Pe. 

tp"t t*, -:tt*1:asnamakan

perbed'aan tf*"'i' ty"tf'at' bahkan perbedaan aqidah'



sadar atau tidak sadar, hal ini sudah seharusnya kita
hindari' karena jika kita terlena terhadap perbedaan-
perbedaan tersebut, maka umat muslim sendiri lah yang
akan menanggung segala akibatnya, dan akan semakin
membuat musuh-musuh Islam tertawa dan berpesta serta
semakin memojokkan posisi kaum muslimin. perbedaan-
perbedaan tersebut semakin hari kian meruncingkan
masalah dengan saling mempersalahkan satu dengan yang
lainnya.

sebagai contoh ada suatu golongan yang mencibir amaliah
golongan lain dengan menganggap apa yang tidak sesuai
dengan yang mereka kerjakan serra mereka yakini adarah
sebuah perbuatan bid'ah yang ganjarannya adalah neraka.

Lebih parahnya lagi mereka yang mencibir tidaklah
sepenuhnya memahami apa yang mereka pedomani.
Mereka bahkan tidak mau menerima 

"rgrr*.rr, dari
golongan lain serta menganggap paham -.r"ku lah yang
paling benar.

oleh karenanya dalam kesempatan yang singkat ini khotib
akan sedikit mengulas rentang fasal bid'ah Lerserta dasar-
dasar hukum yang berkaitan dengan bid,ah, khotib
berharap dengan pemaparan ini kita semua dapat membuka
hati kita untuk lebih dapat menerima p"nJ"ng"n orang
lain, membuka cakrawara pemikiran kita batrwa ada



pendapat mengenai bid'ah dengan versi lain dari apa yang

p"rnui kita keiahui dan kita yakini' sehingga kedepan kita

tidak teriebak dalam perd'ebatan-perdebatan tidak

berujung.

Ma'asyirol muslimin rahimakumullah' ' '

Dalam kamus Al Munawir kata +i+ yang merupakan jama'

d,ari kata i+ secara lughowi diartikan sebagai " perkara

baru dalam agama 
,,. iedangkan secara istilahi terdapat

bermacam-macam makna' diantaranya seperti yang

termaktubdalamkitabRisalahAhlussunnahwal}ama'ah
karya Had.ratusy Syeikh Hasyim Asy'ari'

Dalamkitabtersebutistilah''bid'ahuinidisandingkan
dengan istilah "sunnah"' Seperti dikutip Syeikh Hasyim

Asy'ari, menurut Syaikh Zaruq dalam kitab 'Uddatul

Murid., kata bid'ah "t"'u 
syara' adalah munculnya perkara

baru dalam agama yang kemudian mirip dengan bagian

ajaran agama itu, iuauftuf bukan bagian darinya' baik

formal maupun hakekatnya' Dalam sebuah hadits

Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Riyadlus

Sholihin Hal. 62 disebutkan:

4l )+' ;l lP'i"tt e\*
:f*r$tat ,rLnl

(4J'J!1") .3J



Artinya : "Barangsiapa memunculkan perkara baru dalam
urusan kami kgam4 yang tidak mentpakan bagtan dari
agama itu, maka perkara tersebut terto\ak,,. Nabi juga
bersabda yang termaktub dalam kitab Riyadlus solihin hal.
62:

& )1,=1 Lri .s.+lt F j 
,,j.rt il-i! f4;-jr

ol;-r) .eJ)lL F\ iJ< r,ffti:rg;_rU -*
(C-.,^

Yang artinya : 'Amma badu, maka sesungguhnya
perkataan yang paring baik adarah ]<ttab AIIah, seiaik-baik
petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk
perkara adalah hal yang baru dan sedap bid'ah adalah
sesat".

Menurut para ulama" kedua hadits ini tidak berarti bahwa
semua perkara yang baru dalam urusan agama tergolong
bid'ah, karena mungkin saja ada perkara baru dalam urusan
agama' namun masih sesuai dengan ruh syari'ah atau salah
satu cabangnya (furu,).

Al Imam Al Hafiz Ar-eurthubi dalam kitab tafsirnya
menyatakan bahwa perbuatan bid'ah yang dimaksud dalamhadist tersebut adalah har-hal yg tidak sejalan denganAlqur'an dan Sunnah Rasul ,r*, 

"ru., 
perbuatan Sahabatradhiyallahu 'anhum.

JF .f!i : .+ U,l

J ,:l-'J 4l; ,J.'l



Bid'ah dalam arti lainnya adalah sesuatu yang baru yang

tidak ada sebelumnya, sebagaimana firrnan Allah SWT:

!Y|... 
",t'J! 

lJ crtr6Jl !+
yang artinya : "Allah yang menciptakan langit dan bumi".

(Al-Baqarall.2:117).

Ma'asyirol muslimin rahimakumullah' ' '

Terd,apat sebuah hadist Nabi juga yang berbunyi :

JtilI ,./ il ); USI , al x.; +'+ U

yang artinya : "Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua

kesesatan itu di neraka".

|ika kita memahami redaksi hadist ini secara lafdziah maka

sudah pasti dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu

yang baru dalam agama (dalam hal ini segala sesuatu yang

tidak pernah ada pada zaman nabi) adalah bid'ah, dan

setiap bid'ah sudah pasti sesat dan setiap kesesatan

tempatnya di neraka.

Namun demikian, mari coba kita kaji dari sudut pandang

ilmu balaghoh. KH. A.N. Nuril Huda, dalam "Ahlussunnah

wal |ama'ah (Aswaja) Menjawab" menjelaskan kajian

terhadap hadist tersebut Menurut ilmu balaghoh'



-

Dalam kajian ilmu balaghoh disebutkan bahwa setiapbenda pasti mempunyai sifat, tidak ntungkir, 
"a" bendayang tidak bersifat, sifat itu bisa berterrr".rlu' seperti baik

_dr" buruk, panjang dan pendek, gemuk dan kurus.Mustahil ada benda dalam satu waktu dan satu tempatmempunyai dua sifat yang bertentangan, kalau dikatakan
benda iru baik, mustahil p"d" *rkt'dl., ,"*p", y"ng samadikatakan jerek; kalau dikatakan si A berdiri mustahil padawaktu dan tempat yang sama dikatakan duduk. Bid,ah itumerupakan kata 

. 
benda, yang sudah barang rentumempunyai sifat, tidak mungkin ia tidak mempur{/ai sifat,mungkin saja ia bersifat baik atau mungkin u"*irr, jelek.sifat tersebut tidak diru-lis dan tidak disebutkan dalamhadits fi atas' Hal seperri ini dalam Ilmu Baraghahdikatakan; " FII,DAFASSHIFAH,ALALMAUSHUF,, 

yaitu"membuang sifat dari benda yang bersifat,,.

seandainya kita tulis sifat bid'ah maka akan terjadi duakemungkinan: Kemungkinan pertama;

.,,till u+ jJ X-b ,Sr ,iJ X: ar; F\ U(

Yang artinya : 'Semua bid'ah yang baik sesat, dan semuayang sesat masuk neraka,,. Hal ini tidak mungkin,bagaimana bisa sifat baik dan sesat berkumpul dalam satubenda dan dalam waktu dan tempat yang sama, hal itu



tentu mustehil. Maka yang bisa

yang kedua;

r

I

kemungkinan

-j:ll .,9 a$:-b',Sr il 11: Jit" 1o\'dS

Yang artinya : Semua bid'ah yary ielek itu sesat, dan

semua kesesatan itu masuknsah1

Hal yang sama dengan k"ii"o itmu balaghoh diatas terjadi

pula dalam Al-Qur'Rn, Allah swT telah membuang sifat

kapal dalam firman-Nya pada QS Al-Kahfi : 79 yang

berbunyi:

f+ a W"I.JS 3li; &lF p"l-l's'ctK's

artinya: "Di belakang mereka ada raia yang akan merampas

semua kapal dengan Paka'.

Dalam ayat tersebut Allah swT tidak menyebutkan kapal

baik apakah k"prl jelek; karena dalam kondisi normal kapal

yang jelek tidak akan diambil oleh raja'

Maka lafadh ' ijrE" iji "sama dengan " 9\ iJ3 " tidak

disebutkan sifatnya, walaupun pasti punya sifat, ialah kapal

yang baik . aiG JrJ!; dS

Kemudian kajian lain terhadap hadist tersebut adalah

pendapat dari A1-Imam Al-Hafi& Al-Nawawi yang

menyatakan dalam kitab syarh-nya atas kitab shohih



Muslim' bahwa kata G adarah bermakna sebagian besarbukan bermakna seluruh, sehingga hadist itu oleh beliaudimaknakan "sebagian besar perbuatan bid,ah itu adalahsesat"' Pemaknaan rafadz .$ d".rg"r, makna sebagian jugaterdapat dalam kajian ilmu lughotil ,arobiyah.

Ma'asyirol muslimin rahimakumullah. . .

Bertolak dari paparan terkait d
sebagaimar'","1"h khotib 

"rr,J;t1;,:r':t;fiT1, if;:lpertanyaan' Apakah segala sesuatu yang diada-adakan olehulama' yang tidak ada pada zaman Nabi SAW pastijeleknya? Jawaban yang bijaksana adalah, belum tenru! Adadua kemungkinan; mungkin jelek dan _.rrgk " baik.Kapan bid'ah iru baik d"r, kap"., bid,ah iru lele?i Khotibakan mengutip 2 pendap", .riu_", besar yang _ewakili 2zaman yang berbeda. yaitu Imam Syafit ,u iu.i kalanganulama salaf dan prof. Dr. As sayyid Muhammad bin ArwiAl Maliki o' Hasani dari kalang* 
"ru.rra 

kholaf. MenururImam Syaf i:

|i!,u tiltt G!!Li,Ll;ur tiiJ ; ;r5i\-LUr
L:_r^:j'-rai qUr_iU_r

Yang artinya : ',Bid'ah ada dua, bid,ah teryuji dan bid,ahtercela, bid'ah yang sesuai dengan sunnah itulah yang
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terpuji dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah itulah
yang tercela".

Sedangkan menurut sebuah kutipan yang dinukil dari
sebuah kitab yang berjudul : Dzikrayaat wa Munaasabaat

karya Prof. Dr. As Salyid Muhammad bin Alwi Al Maliki
Al Hasani yang dialih bahasakan oleh KH. Muhammad
Bashori Alwi Singosari dalam sebuah bukunya disebutkan :

" Bukan semua yang tidak diamalkan oleh ulama' salaf dan

belum terjadi pada masa pertama (zaman nabi) itu adalah

bid'ah yang diingkari lagi jelek, yang diharamkan orang
melakukannya dan wajib . Tetapi haL-hal baru

yang terjadi itu haruslah dihadapkan kepada dalil-daLil
syar'i.

Jadi apapon amalan yang mengandung maslahat hukumnya
adalah wajib. Atau yang mengandung keharaman maka

hukumnya haram. Atau yang mengandung kemakruhan
maka hukumnya makruh. Atau yang mengandung
kemubahan maka hukumnya mubah. Atau yang

mengadung mandub (sunnah) maka hukumnya adalah

mandub (sunnah).

Hal ini juga diperkuat oleh hadist Nabi yang termaktub
dalam kitab Riyadlus Sholihin Halaman 63 yang berbunyi :



Yang artinya : ,,Barang 
siapa yang mengada_adakan satu

cara yang baik daram Islam maka ia aiao mendapatkan
pahala orang yang turut mengerjakannya dengan tidak
mengurangi dari pahala mereka sedikit pun, dtrn barang
siapa yang mengada-adakan suatu cara yang jelek maka iaakan mendapat dosa dan dosa_dosa oirg yang ikut
mengerjakan dengan ddak mengurangi dosa-dosa mereka
sedikit pun".

Dan hadist Nabi yang lain yang termakrub dalam kitab
Sunan Ibnu Majahluzl hal. 4,14:-

rl-e-,ltr sfr LD,tj\t rj:lJ tilir$rL,+ a+lj u (si.l bJeIIL gat o-t 0"' t+r_ crr ",r, .l*!i =

Yang artinya : "Bahwa ummatku tidak akan sepakat dalam
kesesatan, bila kamu merihat perbedaan pundrprt diantara
kalian, maka ikutilah p"ndapit mayoritas': HR Ibnu Majah
dari Anas bin Malik

Dalam Kitab Fathul Bari dijelaskan : ,pada mulanya, bid,ahdipahami sebagai perbuatan yang tidak memilir<t contoh

ll



sebelumnya. Dalam pengeftian syar'i, bid'ah adalah lawan
kata dari sunnah. OIeh karena itu, bid'ah itu tercela.
Padahal sebenarnya, jika bid'ah iru sesuai dengan syari'at
maka ia menjadi bid'ah yang teryuji. Sebaliknya, jika bi'ah
itu bertentangan dengan syari'at, maka ia tercela.

Sedangkan jika tidak termasuk ke dalam itu semua, maka

hukumnya adalah mubah: boleh-boleh saja dikerjakan.

Singkat kata, hukum bid'ah terbagi sesuai dengan lima
hukum yang terdapat dalam Islam'.

Dari semua pembahasan diatas dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa secara garis besar bid'ah dapat dibagi

menjadi 2 macam, yaitu : Bid'ah Hasanah dan Bid'ah

Sayyiah. Dan untuk rnengkategorikan sebuah perbuatan

bid'ah itu tergolong hasanah atau sayyiah maka diperlukan
kajian mendalam dengan berdasarkan dalil-dalil syar'i baik
qoth'i maupun dzonny dengan tetap mempertimbangkan

maqoshid asy syar'iyyah dari perbuatan-perbuatan yang

dinilai bid'ah tersebut.

Ma'asyirol muslimin rahimakumullah. . .

Sebelum khotib mengakhiri khutbah siang hari ini perlu
kiranya bagi khotib untuk memberikan beberapa contoh
perbuatan bid'ah yang pernah dilakukan sahabat-sahabat

terdekat nabi yang termasuk khulafaur rasyidin, perbuatan-

perbuatan dimaksud adalah :
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1. Pembukuan Al-Qur'an pada masa Sayyidina Abu Bakar
ash - Shiddiq RA atas usul Sayyidina Umar ibn Khattab
yang kisahnya sangat terkenal.

2. Pemberian titik-titik dan syakal / baris-baris pada

tulisan Al Qur'an yang baru dilakukan pada masa

kekholifahan Sayyidan Ustman bin Affan.

3. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab
ra ketika mengum-pulkan semua umat Islam untuk
mendirikan shalat tarawih berjama'ah. Tatkala
Sayyidina Umar melihat orang-orang itu berkumpul
untuk shalat tarawih berjama'ah, dia berkata: "Sebaik-

baik bid'ah adalah ini".

4. Sayyidina Utsman ibn Affan menambah adzan unruk
hari Jumat menjadi dua kali. Imam Bukhari meriwatkan
kisah tersebut dalam kitab Shahih--nya bahwa
penambahan adzan tersebut karena umat Islam semakin
banyak. Selain itu, Sayyidina Utsman jngu
memerintahkan untuk mengumandangkan iqamat di
atas az-Zawra', yaitu sebuah bangunan yang berada di
pasar Madinah.

Dari keempat contoh diatas, mari kita fokus terhadap dua
contoh:
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Pertama yang tenrunya yang tidak pernah diperdebatkan
yaitu mengenai kodifikasi (pembukuan) Al eur'an dan
pemberian titik-titik dan syakal pada rulisan Al eur'an.

Kedua hal tersebut merupakan contoh konkrit bid'ah
hasanah, karena pada zaman Rasulullah SAW Al eur'an
hanya dihafal atau setidak-rrdaknya dirulis di pelepah-
pelepah kurma dan juga baru-baru (tanpa titik dan tanda
baca) dalam keadaan tercerai berai, ddak tersusun
sistematis dalam bentuk surat-surat dan Juz-juz seperti
yang kita jumpai pada mushaf Ai eur'an yang ad.a saat ini.
Bagaimana jadinya jika Al Qur'an baik secara tulisan
maupun penggandaan kondisinya masih tetap seperti pada
zaman Rasulullah sAw. Jika hal itu terjadi khotib rasa
akan sulit bagi orang Indonesia khususnya membedakan
apakah itu merupakan huruf (.r, o, atau qe) dan itu akan
berakibat fatal dengan berubahnya makna dari ayat yang
dibaca. Terhadap kasus kodifikasi Al eur'an ini apakah
masih ada yang menggap ini adalah dlolalah (sesat)?

Akhirnya untuk menurup khutbah pada siang hari ini,
khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan para
jama'ah sekalian untuk selalu berpikir jernih dan tidak
mudah memperolok orang atau golongan lain terhadap
amaliah yang mereka kerjakan selama amaran itu memiliki
dasar hukum.

t4



|angan bersifat sombong dengan beranggapan bahwa
amaliah yang kita lakukan adalah yar'p, paling benar dan
telah sesuai dengan sunnah Rasul, karena sifat sombong
adalah hanya milik Allah SWT. Mari kita berpikir 'arif
menyikapi setiap perbedaan yang terjadi diantara kita.

Jangan jadikan perbedaan menjadi pemicu perpecahan.

Mari kita ingat sebuah pesan Rasulullah SAW
bahwasannya perbedaan yang terjadi pada ummatku adalah
sebuah rahmat, tentunya pesan Nabi tersebut hanya
berlaku bagi orang-orang yang mau berfikir, sedangkan
bagi orang-orang yang malas berfikir sudah barang tentu
perbedaan akan menghadirkan perpecahan ummat. Semoga

kita selalu diberi perunjuk oleh Allah SWT dan selalu
berada dalam naungan rahmat dan rahimNYA, dan
mendapat syafa'at baginda Rasulullah SAW di hari akhir
nanti. Amin. Wallahu a'lam bisshowaab.

f/rr,-F\9$"JdU),tjl>.-\.;)\ o,,*trr(">
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KHUTBAH KEDUA
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