APA HUKUM ORANG YANG TERJATUH DALAM BIDAH DALAM KEADAAN
DIA BERADA DI JALAN SALAF

APA HUKUM ORANG YANG TERJATUH DALAM BIDAH DALAM KEADAAN DIA BERADA
DI JALAN SALAF
Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah
Pertanyaan:
ﻣﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﺪﻋﺔ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻒ وأﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻫﻞ ﻣﺎ زال ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ أم أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻮﺻﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻻ ﻳﺴﻠﺐ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﺳﻠﻔﻴﺎﹰﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻲ؟
Seorang yang terjatuh ke dalam bid’ah dan dia berada di jalan salaf, dan dalam keadaan
sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Apakah dia masih dalam salaﬁyah ataukah dia tidak
diberi sifat salaﬁyah secara mutlak, dan tidak dicabut sifat salaﬁyah, sehingga dia adalah
salafy mubtadi sebagaimana gelar mukmin bermaksiat?
Jawaban:
 وﻻ ﺗﻄﻠﻖ، ﻫﺬا ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺪﻋﺔ ؛ إن ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ وﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻟﺮﺟﻊ ؛ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪع.
Ini adalah pelaku bid’ah, jika dia tidak menentang jika nampak kebenaran kepadanya niscaya
dia kembali rujuk. Maka semisal ini kita mutlakkan perbuatan ini kalau itu bid’ah dan kita
tidak mutlakkan orang ini ahli bid’ah.
وﻣﻦ ﻳﺒُﻴّﻦ ﻟﻪ وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وأن ﻋﻨﺪه ﺑﺪﻋﺔ أو ﺑﺪﻋﺘﻴﻦ أو ﺛﻼث إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺒﻴﺮة
Dan barang siapa yang dijelaskan, tapi dia terus menerus diatas hal itu, engkau sifati dia di
atas salaﬁyah dan dan dia memiliki satu dua bid’ah atau tiga jika bid’ahnya tidak besar.
 وﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻠﻴﻠﻴﺔ،  ﻋﻴﺪ اﻟﻬﺠﺮة:  أو ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ، أﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻟﺪ
 ﻓﻤﻦ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وأﺑﻰ أن ﻳﺮﺟﻊ،  وﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻠﻴﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﺐ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺪﻋﺔ، اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن
ً ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ.
Adapun jika dia terus menerus melakukan maulid, atau terus menerus melakukan perayaanperayaan yang tidak disyariatkan semisal perayaan hijrah, perayaan malam nishfu sya’ban,
semisal perayaan malam dua puluh tujuh rajab semua ini bid’ah. Dan barang siapa yang
tetap berada diatas ini dan enggan untuk kembali rujuk maka dia ini mubtadi (ahli bid’ah).
(Kaset As’ilah An-Nisa Al-Adeniyaat)
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