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Bid’ah??
O Hakikatnya

O Permasalahannya

O Pandangan Ulama terhadapnya

O Perspektif Muhammdiyah



Pengertian (Bahasa)

O Bid’ah berasal dari kata “Al bida’” yang berarti: 

Menciptakan, menjadikan atau menemukan

sesuatu tanpa contoh sebelumnya

O Sebuah ungkapan untuk hal baru yang 

ditemukan/diciptakan tanpa ada contoh 

terdahulu.

Oِض ِديُع ب َرأ 117: البقرة ]السََّماَواِت َواْلأ

[101: واْلنعام



Pengertian (Istilah)

Oتََرَعةٍ َعنأ َطِريأقٍَة فِي الد ِ بَاَرةٌ ع تَُضاِهي يأِن ُمخأ

ِعيَّةَ يُقأَصُد بِالس   ِك َعلَيأَها المُ الشَّرأ بَالَغَةُ فِي لُوأ

التَّعَبُِد هلِل ُسبأَحانَهُ 
O Suatu istilah untuk suatu jalan/cara dalam

agama yang dibuat-buat, yang menyerupai

syari’at (ajaran Islam), dimaksudkan ketika

menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan

dalam beribadah kepada Allah Ta’ala. (As-Syatiby,

Al-I’tishom, Juz 1 Hal 36)



PERBEDAAN ULAMA

Mudhayyiqin

Muwassi’in

Setiap hal baru dalam agama yang tidak

dikenal pada zaman nabi, sahabat, dan

salafus shalih adalah bid’ah, dan

semua bidah adalah tercela.

Hal baru dalam agama ada yang terpuji

dan ada pula yang tercela, jika suatu

hal baru tersebut dapat di-qiyaskan

dengan teks-teks agama atau

mempunyai dalil secara mujmal

(global) maka hal itu baik, namun jika

tidak maka hal itu buruk.



Dalil MUDHAYYIQIN

َعةٌ َوُكل  بِدأ ▪ َدثٍَة بِدأ الَلٍَة فِي َعٍة َضالَلَةٌ ، َوُكل  ضَ َوُكل  ُمحأ

النَّارِ 
“Dan semua perkara yang baru adalah bid’ah dan seluruh bid’ah adalah
kesesatan dan seluruh kesesatan di neraka” (HR An-Nasaai no 1578).

رُ َمنأ ▪ نَا فَُهَو َرد  َعِمَل َعَمالً لَيأَس َعلَيأِه أَمأ
“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan
tersebut tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

ِرنَا َهذَا َما لَيأسَ ▪ َدَث فِى أَمأ  ِمنأهُ فَُهَو َرد  َمنأ أَحأ
“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada

asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718)



Lanjutan
O Bid’ah adalah lawan dari Sunnah. Segala sesuatu 

yang tidak mengikuti Sunnah atau bertentangan 
dengan sunnah maka dia adalah bid’ah

O Sunnah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang 
berasal dari Rasul saw, baik berupa ucapan, 
perbuatan dan taqrirnya, baik berkaitan dengan 
ibadah maupun muamalah

O Bid’ah bisa berupa kauliyah i’tiqadiyah dan 
ubudiyah, baik pada inti ibadah, tambahan, waktu 
atau yang terkait lainnya.

O Termasuk bid’ah adalah peringatan maulid, dzikir 
berjamaah, penggunaan hisab, tahlilan dll.



O َمنِ َعبأدِ َعنأ حأ ِ الأقَ َعبأدٍ بأنِ الرَّ تُ قَالَ أَنَّهُ اِري  ُعَمرَ َمعَ َخَرجأ
ُ َرِضيَ ،الأَخطَّابِ بأنِ  ىإِلَ َرَمَضانَ فِيلَيألَةً ،َعنأهُ ّللاَّ

ِجدِ  َزاعٌ النَّاسُ فَإِذَاالأَمسأ قُونَ ُمتَ أَوأ ِلنَفأِسهِ ُجلُ الرَّ يَُصل ِيفَر ِ
ُجلُ َويَُصل ِي هأطُ الَتِهِ ِبصَ فَيَُصل ِيالرَّ أََرىإِن ِيَمرُ عُ فَقَالَ الرَّ

ثَلَ لََكانَ دٍ َواحِ قَاِرئٍ َعلَىَهُؤالَءِ َجَمعأتُ لَوأ  َعَزمَ ثُمَّ أَمأ
تُ مَّ ثُ َكعأبٍ بأنِ أُبَى ِ َعلَىفََجَمعَُهمأ  َرىةً لَيألَ َمعَهُ َخَرجأ أُخأ
َعةُ الأبِ نِعأمَ ُعَمرُ قَالَ ِهمأ قَاِرئِ بَِصالَةِ يَُصل ونَ َوالنَّاسُ  َهِذهِ دأ
اللَّيألِ آِخرَ يُِريدُ يَقُوُمونَ الَّتِيِمنَ أَفأَضلُ َعنأَهايَنَاُمونَ َوالَّتِي
لَهيَقُوُمونَ النَّاسُ َوَكانَ  ترقيمحسبـالبخاريحصحي)أَوَّ
(3/58)-الباريفتح

O ُرَهافَلَهُ ةً َحَسنَ ُسنَّةً اإِلسأالَمِ فِىَسنَّ َمنأ رُ أَجأ َعِملَ َمنأ َوأَجأ
ءٌ أُُجوِرِهمأ ِمنأ يَنأقُصَ أَنأ َغيأرِ ِمنأ بَعأَدهُ بَِها َسنَّ َوَمنأ َشىأ
ُرَهالَيأهِ عَ َكانَ َسي ِئَةً ُسنَّةً اإِلسأالَمِ فِى رُ ِوزأ بَِهاَعِملَ َمنأ َوِوزأ
َزاِرِهمأ نأ مِ يَنأقُصَ أَنأ َغيأرِ ِمنأ بَعأِدهِ ِمنأ  ءٌ أَوأ َشىأ

DALIL MUWASSI’IN



▪ Bahwa yang dimaksud hadis ُرنَايأهِ َعلَ لَيأسَ َعَمالً َعِملَ َمنأ  أَمأ

َرد  فَُهوَ  , adalah hal baru/amalan yang tidak
mempunyai landasan dari Al-Quran & Sunnah, atau
bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan
maqashidnya.

▪ Imam An-Nawawi dalam kitabnya “Minhaj Shahih
Muslim” menjelaskan bahwa kalimat ”كل“ dalam
hadis َدثَةٍ َوُكل   َعةٌ ُمحأ َعةٍ َوُكل  بِدأ النَّارِ فِيَضالَلَةٍ َوُكل  ،ةٌ َضالَلَ بِدأ

adalah lafadz umum yang mempunyai pengecualian,
sehingga maksudnya dalah kebanyakan bid’ah
bukan semua bid’ah.



Apakah “Kullu Bid’ah Dhalalah”?

❖ Imam Nawawi (w 676 H) berkata :

البدعبدعة ضاللة هذا عام مخصوص والمراد غالب وكل 

“Setiap bid’ah adalah sesat, lafadz setiap (kullu) disini adalah lafadz
umum yang bermaksud khusus, yaitu maksudya sebagian besar
bid’ah” (Al-Minhaj syarh shohih Muslim bin al-Hajaj (6/154)

❖ bnu Hajar al-Asqolani (w 852 H) berkata :

والمراد بقوله كل بدعة ضاللة ما أحدث وال دليل له من الشرع بطريق خاص
وال عام

“yang dimaksud dengan ucapan baginda Nabi setiap bid’ah adalah
sesat” adalah sesuatu yang baru yang tidak punya dalil dari syari’at,
baik dalil itu secara umum atau secara khusus”. Fathu al-Bari syarh
shohih al-Bukhori (13/254)



Sikap Rasulullah Terhadap 

PERBUATAN Sahabat

Menolak 

Membolehkan 

▪ Rasul membenci sikap berlebihan dalam ibadah

▪ Rasul melarang Usman Bin Madz’un melakukan

tabattul (membujang seumur hidup)

▪ Bilal Bin Rabah berkomitmen berwudhu tiap kali

batal

▪ Doa salah seorang sahabat kepada Allah dengan

lafadz yang tidak pernah beliau dengar

▪ Abu Said Al-Khudri meruqyah orang yang digigit

ular

▪ Rasul mebolehkan dua sahabat yang berbeda

dalam kasus mengulangi shalat karena tayamum

▪ Rasul membenarkn dua kelompok yang berbeda

dalam kasus shalat ketika menyerbu bani

kuraidah



Perbuatan Baru yang Dilakukan 

Sahabat Setalah Rasulullah Wafat
▪ Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah 

Abu Bakar

▪ Shalat Tarawih Berjamaah pada masa 
pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab

▪ Qisas bagi pembunuh secara berjama’ah 
masa pemerintahan khalifah Umar Bin 
Khattab

▪ Pembagian ghanimah, had pencuri, kasus 
talaq 3 pada masa khalifah Umar bin Khattab

▪ Adzan Jumat 2 kali masa pemerintahan 
khalifah Usman Bin Affan

▪ Dll.



Corak Paham Agama

Mudhayyiqin/Salafi

Muwassiin/Madzhabi

Tajdidi/Manhaji



Muhammadiyah dalam Memahami 

Konsep Bid’ah

Mahdhah

Tsawabit

Ta’abbudy

Mutagahyyirat

Ghoiru Mahdhah

Ta’aqquly



Gerakan Tajdid Muhammadiyah

Purifikasi & Dinamisasi

Purifikasi

Tsawabit

Ibadah Mahdhah

Ibadah Ghairu MahdhahDinamisasi

Ta’abbudi

Mutaghayyirat

Ta’aqquli



Fatwa Majelis Tarjih 

Muhammadiyah Tentang Bid’ah

Bid’ah ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang 
dipandang sebagai ‘umurut-ta’abbudiy yang baru dan tidak 

pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad saw semasa hidupnya. Dengan kata lain 
bahwa bid’ah adalah perbuatan yang ada konotasinya 

dengan ‘umurut-ta’abbudiy, tidak ada konotasinya 
dengan‘umuru ghairut-ta’abbudiy. Semua ‘umurut-

ta’abbudiy didasarkan kepada nash-nash 
yang shahih dan maqbul, dijelaskan macam-macamnya dan 

cara-cara mengerjakannya. Seperti ibadah shalat, zakat, 
puasa, haji, dan sebagainya.




