
'Anhu mengatakan tentang bid'ah secara syar'iy adalah: 


ل �� �� ���� ��� ����� د�  

"Setiap apa-apa yang tidak menunjukan padanya dalil 

yang syar'iy". 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 

« �ا أ���� �� أ�
ث ��� �� �رد �"! � � �� ». 

"Barang siapa mengadakan (perkara baru) di dalam 

urusan (agama kami) ini yang dia bukan bagian darinya 

maka dia tertolak". 

Dan perbuatan yang dilakukan oleh guru tersebut dengan 

memerintahkan murid-muridnya seperti itu, tidak 

pernah dilakukan oleh Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam, dan tidak pernah pula dilakukan oleh para 

shohabatnya, tidak pula para tabi'in serta tidak pula para 

pengikut mereka. 

Yang disunnahkan bagi guru dan para muridnya adalah 

memulai dengan mengucapkan "Basmalah", bila guru 

memulai mengajar maka dia memulai awal ucapannya 

dengan membaca "Basmalah" dan dia juga membimbing 

muridnya untuk memulai dengan "Basmalah", dengan 

dalil apa yang dilakukan oleh Jibril 'Alaihishsholatu 

Wassalam pada awal pertama kali menyampaikan wahyu 

kepada Nabi kita Muhammad Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam beliau mengatakan: 

(  
ْ
َ�أ

ْ
َ*  ِ(�ْ)ِ�  ا& �ي َرّ,ِِ

َّ
َ/  ا�

َ
�

َ
0 ) 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Robbmu yang Dia 

telah menciptakan". 

 

 

 

 

 

 

* 

Rodhiyallohu 'Anhu

"Baran

hendaknya dia mencontoh orang yang sudah mati, karena 

orang yang hidup tidaklah aman padanya suatu fitnah".

* 

Rodhiyallohu 'Anhu

"Setiap ibadah yang tidak beribadah dengannya para 

shohabat Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam maka 

janganlah kalian beribadah dengannya".

* 

Ar

mengatakan:

�� 

"Bersemangatlah wahai muslim 

memberik

qona'ah (rela) dan ridho (senang) dengan agama Alloh 

yang haq, dan berpalinglah dari musuh

apa yang mereka ada

* 

Limboriy Rohimahulloh wa Rodh

mengatakan:

"Ahlul bid'ah (para penganut bid'ah) tidak ada bagi 

mereka upaya melainkan untuk merobohkan sunnah 

Rosulillah Shollallohu 'Alaihi wa Sallam".

Mutiara  Salaf 

* Shohabat yang mulia Abdulloh bin Mas'ud 

Rodhiyallohu 'Anhu mengatakan: 

� <=�� > ا�;� �:ن ��ت، &
 (�7 ���65ن �45 � � �3 �2ن ���� ? @Aا�  

"Barang siapa diantara kalian ingin mencontoh maka 

hendaknya dia mencontoh orang yang sudah mati, karena 

orang yang hidup tidaklah aman padanya suatu fitnah". 

* Shohabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman 

Rodhiyallohu 'Anhu mengatakan: 


 �� ��Cدة �2CD@� �EF �GHهللا ر)!ل  بأ KLM هللا �
وا �O و)�� ��CD@> �EF  

"Setiap ibadah yang tidak beribadah dengannya para 

shohabat Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam maka 

janganlah kalian beribadah dengannya". 

* Syaikhuna Abu Abdirrozzaq Riyadh bin Muhammad 

Ar-Rodhfaniy Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu 

mengatakan: 

�� وأ��ض ا\G/ هللا (
�� وا��]YZ ا�KL� ?�� V -وإ��ك هللا و�TUV- ا��5R أ�EQ ����ص

�6A_و�� و��7 أ�
ا^�  

"Bersemangatlah wahai muslim -semoga Alloh 

memberikan taufiq kepadaku dan kepadamu- atas 

qona'ah (rela) dan ridho (senang) dengan agama Alloh 

yang haq, dan berpalinglah dari musuh-musuh-Nya dan 

apa yang mereka ada-adakan kepada-Nya". 

* Ustadzuna Abul Abbas Harmin bin Salim Al-

Limboriy Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu 

mengatakan: 

��
�? أCا� ��� �EQ

م �� إ> )`� ��و)�� ��� هللا KLM هللا ر)!ل  ) ?   

"Ahlul bid'ah (para penganut bid'ah) tidak ada bagi 

mereka upaya melainkan untuk merobohkan sunnah 

Rosulillah Shollallohu 'Alaihi wa Sallam". 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

PERTAMA DALAM MENETAPKAN 


 أ��Db: 

Ustadzuna Abul 

Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu mengatakan: "Al

merupakan dasar yang paling pertama dalam 

menetapka

Qur'an berisikan:

* Penjelasan tentang ahli syirik (pelaku kesyirikan).

* Ajakan Al

semata, tidak ada sekutu bagi

segala sesembahan kepada selain

Buletin AL-AMIN 

Edisi: 13/Jum'at/25/3 /1436. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمين
AL-QUR'AN MERUPAKAN DASAR 

PERTAMA DALAM MENETAPKAN 

AQIDAH TAUHID 

�5b ا����7 هللا � ا���


7G\ا ،c 
7
ا أن وأ�"
 هللا، إ> إ�� > أن وأ�"d� 
C� أ��, ور)!�� هللا

Ustadzuna Abul 'Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy 

Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu mengatakan: "Al-Qur'an 

merupakan dasar yang paling pertama dalam 

menetapkan aqidah tauhid, karena sesungguhnya Al-

Qur'an berisikan: 

* Penjelasan tentang ahli syirik (pelaku kesyirikan). 

* Ajakan Al-Qur'an untuk beribadah hanya kepada Alloh 

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya serta menghilangkan 

segala sesembahan kepada selain-Nya. 
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* Al-Qur'an menjelaskan tentang perintah dan larangan 

serta keharusan untuk senantiasa taat dengan 

melaksanakan perintah Alloh dan menjauhi larangan-

Nya. 

* Al-Qur'an menerangkan tentang dimuliakannya Ahlu 

Tauhid. 

* Al-Qur'an menerangkan tentang hukuman bagi yang 

menyimpang dari tauhid, di dunia hukumannya berupa 

ketakutan dan diakhirat berupa siksaan yang pedih". 

Beliau (Ustadzuna Abul 'Abbas Harmin bin Salim Al-

Limboriy Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu) mengatakan: 

"Al-Qur'an secara keseluruhan berbicara tentang tauhid, 

hak-haknya, balasannya, tentang syirik dan balasan-

balasannya, dan diantara surat-surat Al-Qur'an yang 

menjelaskan tentang permasalahan ini adalah surat Al-

Fatihah ayat (1-7). Surat Al-Fatihah ini juga dinamakan 

dengan Ummul Qur'an karena dia mengandung seluruh 

isi Al-Qur'an, sehingga dapat dikatakan bahwa surat ini 

mengandung tauhid, hak-hak dan balasannya, kesyirikan 

dan balasannya, pada ayat pertama sampai kelima 

menjelaskan tentang tauhid, ayat keenam dan ayat 

terakhir menjelaskan tentang hak-hak tauhid dan balasan 

terhadap Ahlu Tauhid serta menjelaskan pula tentang 

kesyirikan dan balasan terhadap ahlinya". 

Apa yang dijelaskan oleh Ustadzuna Rohimahulloh wa 

Rodhiya 'Anhu tersebut adalah secara global, dan Al-

'Allamah Abdurrohman bin Nashir As-Sa'diy 

Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu telah menjelaskan lebih 

terperinci, diantaranya beliau berkata: 

�) e 7f> ا��د KL� g7h ��
ع أCل ا�Ofوا� �� ��!&) :�
َ
�
ِ�  اْ

َ
َ�اط ِmّا�  �َVِ

َ
@5ْ

ُ ْ
Rا(، 

��p ?��D� /G\�7 اDع و�2 (�، وا�
@C� ل�qو !"� r��s� *ذ�. 

"Bahkan ayat ini mengandung bantahan atas seluruh 

ahlul bid'a (penganut bid'ah) dan orang-orang yang sesat 

pada perkataan-Nya "Tunjukilah kami ke jalan yang 

lurus", karena sesungguhnya dia adalah mengenal 

kebenaran dan mengamalkan dengannya, dan setiap 

mubtadi' (penganut bid'ah) dan orang yang sesat dia 

adalah menyelisihi demikian itu". 

Apa yang dijelaskan oleh Al-'Allamah Abdurrohman bin 

Nashir As-Sa'diy Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu 

menunjukan tentang bahayanya bid'ah dalam agama, dan  
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ini menunjukan bahwa orang yang melakukan 

kebid'ahan di dalam agama maka dia telah menyimpang 

dari tauhid. Dan bid'ah di dalam agama termasuk dari 

perkara yang dilarang, Alloh Ta'ala berkata: 

 

(  �ْ7َ
َ
�  

َ
�ن

َ
2 !hُ�ْ�َ  َء�

َ
V�ِ  �ِ 7َDْْ�  َرّ,َِ

ْ
�

َ
�  

ً
O7َ�َ �Gً\ِ�Mَ  

َ
ِ�ْك  َو>

ْ
wxُ  َِدة�CَDِbِ  �ِ 
ا َرّ,ًِ�َ

َ
أ ) 

"Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robbnya 

maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang sholih, 

dan hendaknya dia tidak berbuat kesyirikan dengan 

sesuatu apapun dalam beribadah kepada Robbnya". 

Bid'ah tidaklah termasuk dari amal sholih, dan bahkan 

orang yang melakukan kebid'ahan ini, pada hari kiamat 

nanti dia akan dijauhkan dari telaga Nabi Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam, Beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 

berkata tentang mereka: 

،�VGy �VGy  

 "Jauhkan, jauhkan". 

Ini beliau ucapkan setelah diberitahukan: 

�Ezإ 

ك (
�!ا &Db  

"Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengganti 

(sunnah dengan bid'ah) setelah (wafat)mu". 

Dan pelaku bid'ah akan terus terseret dari bid'ahnya 

yang dia anggap kecil hingga kepada penyimpangan yang 

paling besar, oleh karena itu Syaikhul Islam Abul Abbas 

Ahmad Al-Harroniy Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu 

mengatakan: 

���� إ�� ���� �� ����ن ��ج �ال 
 ا���ع ��ن � ! "#�� ��وا��(�)' �&%�د إ  

"Maka sesungguhnya bid'ah akan senantiasa 

mengeluarkan seseorang dari dosa yang kecil kepada 

dosa yang besar, sampai mengeluarkannya kepada 

kekafiran dan ateisme". 

Beliau juga mengatakan tentang bahaya bid'ah: 

?�
Cا� < {A@�> g� ? 5ا، ا�

�? �:ن أ(Cا� g� ? 5ا� �A3��2 g� �7ن�|  
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"Bid'ah tidak akan bertemu bersama sunnah selama-

lamanya, karena bid'ah bersama sunnah seperti 

kekafiran bersama keimanan". 

 

TANYA: Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah 

ditujukan kepada roh-roh orang yang sudah mati? 

 

JAWAB: Ini termasuk dari kebid'ahan di dalam agama, 

Syaikhuna Yahya Al-Hajuriy 'Afanallohu wa Iyyah 

mengatakan: 

�ا�
ث، أ�� d� �� ��DA� T} ا� KLM هللا � هللا رq!ان أ�GH(� و> و)�� وآ�� ��

،�E��� �� ءون  ��2!ا�V� KL� ات!�� ?d>�Aا�  

"Ini adalah perkara muhdats (diada-adakan di dalam 

agama), Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam tidak 

melakukannya, tidak pula melakukannya para 

shohabatnya -semoga keridhoan Alloh untuk mereka-, 

tidaklah dahulu mereka membacakan kepada mayat-

mayat dengan Al-Fatihah". 

Bila seseorang menginginkan untuk memberikan 

kebaikan atau manfaat kepada orang yang mati maka dia 

hendaknya bersedekah dengan niat untuk orang yang 

mati tersebut, atau kalau dia memiliki kelebihan harta, 

maka dia hajikan orang yang mati tersebut maka ini akan 

sampai pahalanya kepadanya, dan lebih mudah dari itu 

adalah didoakan, Alloh Ta'ala telah menyebutkan 

berbagai macam doa di dalam Al-Qur'an, diantaranya: 

( Aِْ�  َرّبِ 
ْ
ْ�  َوِ�َ!اِ�َ
يَّ  ِ�� ا�

َ
Rَِو  �َ

َ
T�َِ  َد0ْ)َ �

ً
 �ِ

ْ
=�ُ  

َ
ِ�ِ �ن

ْ
=7ُ

ْ
�ِت  َوِ��

َ
 �ِ

ْ
=

ُ ْ
Rَوا ) 

"Wahai Robbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa 

saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan 

beriman, dan ampunilah orang-orang yang beriman laki-

laki dan orang-orang yang beriman prempuan". 

TANYA: Ustadz, ana punya masalah, 

setiap hari selasa, di sekolahku, ada pelajaran PAI, setiap 

mulai pelajaran guru menyuruh murid-muridnya untuk 

membaca asmaul husna dengan lagu. Setelah itu, kami 

disuruh membaca surat yasin 5 ayat. Apakah itu bid'ah?. 

JAWAB: Iya, apa yang dilakukan itu adalah bid'ah, karena 

dia tidak dibangun di atas dalil, Syaikhul Islam Abul 

Abbas Ahmad Al-Harroniy Rohimahulloh wa Rodhiya  


