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TIDAK SEMUA FITNAH HARUS DIJAUHIi
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:
“ﻭﻳﺴﺮﻧﻲ أﻥ ﺃﺧﺒﺮﻛﻢ أﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻨﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻄﻞ:
Membahagiakan aku untuk mengabarkan kepada kalian bahwasanya hadits-hadits yang
berkaitan dengan ﬁtnah-ﬁtnah dan peringatan darinya itu didudukkan oleh para Ulama pada
ﬁtnah yang tidak diketahui pihak yang benar dan pihak yang batil. Maka dalam ﬁtnah seperti
ini, kaum mukminin disyariatkan untuk menjauhinya.
Itulah yang dimaksud oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya:
ﺴﺎ ِﻋﻲ
َ ﺷﻲ ﻓِﻴﻬَﺎ
َ ﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ
َ اﻟْﻘَﺎ ِﻋﺪ ُ ﻓِﻴﻬَﺎ
ِ ﻤﺎ
ِ ﻤﺎ
 ﻦ اﻟ
َ ْ  وَاﻟ.ﺷﻲ
َ ْ ﻦ اﻟ
ُ ِ  وَاﻟْﻘَﺎﺋ.ِﻦ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢ
ْ ﺧﻴ ْ ٌﺮ ِﻣ
ْ ﺧﻴ ْ ٌﺮ ِﻣ
ْ ﺧﻴ ْ ٌﺮ ِﻣ
“Orang yang duduk ketika ﬁtnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri
ketika ﬁtnah tersebut itu lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan itu
lebih baik daripada orang yang berlari.” (HR. Bukhary-Muslim)
 ﺑﻞ ﻗﺪ ﺩﻟﺖ،أﻣﺎ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻄﻞ ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
”ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻢ
Adapun ﬁtnah-ﬁtnah yang disana diketahui pihak yang benar dari pihak yang batil, atau
pihak yang zalim dari pihak yang terzalimi maka tidak termasuk dalam hadits-hadits
tersebut. Bahkan dalil-dalil syariat dalam al-Kitab dan as-Sunnah menunjukkan akan wajibnya
menolong orang yang benar dan terzalimi melawan orang yang melampaui batas dan zalim.
[Majmu’ Fatawa 7/363]
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BERBAGAI KONDISI ORANG YANG DITAHDZIR
BERBAGAI KONDISI SEORANG YANG DITAHDZIR Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhary
haﬁzhahullah berkata: Maka tidak semua orang yang dibantah itu tergolong mubtadi'. Dan
tidak setiap orang yang…
Benarkah Tidak Boleh Menunjuk Hidung Orang Yang Salah Dalam Manhajnya
BENARKAH TIDAK BOLEH MENUNJUK HIDUNG ORANG YANG SALAH DALAM MANHAJNYA AsySyaikh Rabi’ bin Hady Al-Madkhaly haﬁzhahullah | | | Pertanyaan: Muncul syubhat lain yang…
BENARKAH TIDAK BOLEH MEMBICARAKAN MASALAH FITNAH SAMA SEKALI
BENARKAH TIDAK BOLEH MEMBICARAKAN MASALAH FITNAH SAMA SEKALI Asy-Syaikh Shalih
Al-Fauzan haﬁzhahullah Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda wahai Shahibul
Fadhilah, penanya di sini…
REKOMENDASI DARI ORANG YANG BERILMU
REKOMENDASI DARI ORANG YANG LEBIH BERILMU Al-Imam Malik berkata : "Tidaklah aku
berfatwa, kecuali sebelumnya aku telah meminta rekomendasi dari orang yang lebih berilmu
dariku.…
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