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KAIDAH FIQH 

 

اْنَحْظُس، اْنٔعَباَدأث ٔفً اأَلِصُم  

اْنِإَباَحُت انَعاَدأث ٔفً اْنَأِصُم َو  

PADA DASARNYA IBADAH ITU TERLARANG, 

SEDANGKAN ADAT ITU DIBOLEHKAN 

 

TAQDIM 

 

Syaikh as-Sa'di زمحّ اهلل dalam al-Qowa'id wal 

Ushul Jami'ah hlm. 30 menjelaskan bahwa ibadah 

adalah semua yang diperintahkan Alloh dan 

Rosul-Nya, baik perintah yang bersifat wajib 

ataupun sunnah. (Lihat pula Syarah Qowa'id 

Sa'diyyah oleh Syaikh Abdul Muhsin az-Zamil زمحّ اهلل 

hlm. 65) 



Yang dimaksud dengan اْنٔعَباَداُث (al-ibadah) di 

sini adalah ibadah mahdhoh yaitu ibadah yang 

tata cara dan aturannya sudah ditentukan oleh 

Alloh عٓصوجّم dan Rosul-Nya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan اْنَعاَداُث (al-'adah atau adat) di 

sini adalah ibadah ghoiru mahdhoh, yang biasa 

disebut sebagai mu'amalah. (bukan istilah adat 

istiadat yang kadang kala berhubungan dengan 

ritual kepercayaan) 

Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang tidak 

diperintahkan, adalah adat. 

 

MAKNA KAIDAH 

 

Pada dasarnya kita tidak boleh mengamalkan 

atau mensyariatkan suatu amal ibadah kecuali 

ada dalilnya dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang 

mensyariatkannya. Barangsiapa yang mensyariat-



kan sebuah ibadah tanpa dalil maka dia telah 

membuat perkara baru (bid'ah) dalam agama. 

Begitu pula sebaliknya, pada dasarnya semua 

bentuk adat adalah diperbolehkan, tidak boleh 

mengharamkan sedikitpun dari adat kecuali 

datang dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah 

yang mengharamkannya. Barangsiapa yang 

mengharamkan sebuah adat yang tidak 

diharamkan oleh Alloh سبحاَّ و حعاىل dan Rosul-Nya, 

maka dia telah membuat sebuah bid'ah dalam 

agama. 

 

DALIL KAIDAH 

 

Dalam masalah ibadah, banyak ayat dan 

hadits yang menunjukkan hal ini, di antaranya 

firman Alloh:  

ٍَ َنُهِى َشَسُعىا ُشَسَكاُء َنُهِى َأِو ٍِ ٔي ٌْ َنِى َيا اندٌّٔ ّٔ ٌَْأَذ ُّ ِب   ...انهَّ



Apakah mereka mempunyai sekutu yang  

mensyariatkan   bagi  mereka agama yang 

tidak diizinkan oleh Alloh? (QS. asy-

Syuro[42]: 21) 

Rosululloh صهى اهلل عهٍّ وسهى bersabda: 

ٍِ ًَٔم َي ًَاًل َع ّٔ َنٍَِس َع َزٙد  َفُهَى َأِيُسََا َعَهٍِ

Barangsiapa yang melakukan amal perbuatan 

yang tidak ada contohnya dari kami, maka 

amal perbuatan tersebut tertolak. (HR. 

Muslim) 

Beliau صهى اهلل عهٍّ وسهى juga bersabda: 

َّ ْاأُلُيِىِز، ، َوُيِحَدَثأث َوِإٌٖاُكِى  ُكمَّ ُيِحَدَثإث ِبِدَعٌت، َفِإ

َضاَلَنٌت  ِبِدَعٕت َوُكمَّ

Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, 

karena semua perkara yang baru (dalam 



agama) adalah bid'ah, dan semua bid'ah 

adalah sesat. (Lihat ash-Shohihah: 2735) 

Adapun dalam masalah adat (mu'amalah) juga 

banyak dalil yang menunjukkan kaidah tersebut, 

di antaranya: 

Firman Alloh عٓصوجّم: 

ًٍّٔعا األِزِض ٔفً َيا َنُكِى َخَهَك انَّٔري َُْى ...  َج

Dialah yang telah menciptakan semua yang 

ada di muka bumi untuk kalian. (QS. al-

Baqoroh [2]: 29) 

Alloh سبحاَّ و حعاىل berfirman: 

ٍِ ُلْم ّٔ ِشٌََُت َحٖسَو َي ِٔ َأِخَسَج انَّٔخً انهَّ ٍَ َوانطٍََِّّبأث ٔنٔعَبأد  ٔي

ًَ ُلْم انسِِّشِق ْٔ ٍَ  ٌَِىَو َخأنَصًت انٗدٍََِا اْنَحٍَأة ٔفً آَيُُىا ٔنهَّٔرٌ

...  اْنٔمٍَاَئت



Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan Alloh yang Dia keluarkan untuk 

hamba-hamba-Nya, juga rezeki yang baik?" 

Katakanlah: "Itu semua untuk orang-orang 

yang beriman dalam kehidupan di dunia, dan 

hanya untuk mereka pada hari kiamat." (QS. 

al-A'rof [07]: 32) 

Juga hadits tentang mu'amalah: 

 َيا:  عُّ َزَفَع اْنَحٔدٌِهَث َلاَل اهلل زضً اندزداء أيب عٍ

ّٔ ٔفً اهلُل َأَحمَّ  َوَيا َحَساْو، َفهَى َحسََّو َوَيا َحَهالٌُ، َفُهَى ٔكَخاِب

ُّ َسَكَج ٍَ َفالَبُهىا َعْفْى، َفُهَى َعُ َّ اهلَل َنِى  اهلِل ٔي َعأفٍََخّ، َفِإ

ٍِ ََِسٍ٘ا ِٔ اٌَََت . ٌَُك َْٔر ٌَ َوَيا)ُثٖى َحاَل    (ََِسٍَّا َزبُّك َكا

Dari Abu Darda' ُّزضً اهلل ع secara marfu' 

Rosululloh صهى اهلل عهٍّ وسهى bersabda: "Apa yang 

dihalalkan oleh Alloh عٓصوجّم dalam kitab-Nya 

maka dia halal, dan apa yang di haramkan 



berarti haram, sedangkan apa di diamkan 

oleh-Nya berarti itu dimaafkan, maka 

terimalah apa yang dimaafkan oleh Alloh عٓصوجّم, 

karena Dia tidak akan pernah lupa." Kemudian 

beliau membaca firman Alloh سبحاَّ و حعاىل (yang 

artinya): "Dan tidak-lah Robb-mu lupa." (QS. 

Maryam [19]: 64) (HR. Bazzar dan Hakim 

2/375, Baihaqi 10/12. Imam Hakim زمحّ اهلل 

berkata: "Sanad hadits ini shohih tapi tidak 

diriwayatkan oleh Bukhori Muslim." Perkataan 

beliau ini disepakati oleh adz-Dzahabi زمحّ اهلل. 

Syaikh al-Al-bani زمحّ اهلل menyatakan bahwa 

hadits ini hasan sebagaimana yang terdapat 

dalam Ghoyatul Marom no. 2. Lihat juga at-

Ta'liqot ar-Rodhiyah 3/24) 

 

 

 

 



PENJELASAN DAN PENERAPAN KAIDAH 

 

Kaidah ibadah memberikan pengertian bahwa 

tidak boleh bagi seorangpun menjalankan ibadah 

kecuali ada dalil yang mencontohkannya. Dalam 

masalah ini, barangsiapa yang melakukan sebuah 

ibadah tertentu, maka dia yang dituntut untuk 

mendatangkan dalil, sedangkan yang tidak 

mensyariatkan maka tidak dituntut dalil karena 

dia berpegangan pada kaidah dasar.  

Contoh 1: 

Peringatan maulid Nabi 

Kita tanyakan kepada orang yang 

mengamalkannya: 'Apakah menurut kalian bahwa 

perayaan ini sebuah ibadah atau hanya main-

main saja?" Maka mereka akan menjawab: "Ini 

adalah sebuah ibadah yang mulia." Kalau begitu, 

datangkanlah kepada kami dalil atas perbuatan ini 

dari al-Qur'an atau as-Sunnah! Kalau ada dan 

shohih, maka kita terima dan kita amalkan, 



namun kalau tidak ada —dan memang dalam 

masalah ini tidak ada dalil—, maka kita katakan 

bahwa peringatan ini haram, karena asal dari 

sebuah ibadah itu haram. 

Adapun kaidah adat dan mu'amalah 

memberikan sebuah pemahaman bahwa semua 

bentuk dan jenis adat dan mu'amalah hukum 

dasarnya adalah boleh. Maka barangsiapa yang 

mengharamkan atau memakruhkan sebuah adat, 

maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil, baik 

dalil umum maupun khusus. Kalau dia 

mengharamkan dengan membawa dalil yang 

shohih, maka kita terima, namun kalau tidak ada 

maka boleh, karena hukum asal adat adalah 

boleh. Dan ini mencakup semua bentuk adat, baik 

dalam hal makanan, minuman, pekerjaan, 

pakaian, rumah, mu'amalah serta lainnya.  

Contoh 2 

Kalau ada sebuah produk makanan baru, 

apakah boleh dimakan ataukah tidak. 



Barangsiapa rnelarang memakannya, maka 

hendaklah dia membawakan dalil atas 

keharaman. Namun kalau tidak ada dalil, berarti 

makanan tersebut dihukumi halal, karena asal 

dari adat adalah boleh. 

 

KESIMPULAN 

 

Syaikh as-Sa'di زمحّ اهلل berkata: "Ini adalah dua 

kaidah yang sangat besar manfaatnya, 

dengannya bisa diketahui bid'ah dalam ibadah 

dan adat, maka barangsiapa yang 

memerintahkan sebuah ibadah yang tidak ada 

contohnya, maka dia ahli bid'ah. Sebaliknya 

barangsiapa yang mengharamkan sebuah adat 

tanpa dalil, maka diapun seorang yang telah 

berbuat bid'ah." (al-Qowa'id wal Ushul al-Jami'ah 

hlm. 29). Wallohu a'lam.[] 


