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BAGAIMANA BERGAUL DENGAN KAUM MUSLIMIN YANG MEYAKINI BAHWA ISIS
BERADA DI ATAS KEBENARAN
Asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Hadi al-Madkhali haﬁzhahullah
Pertanyaan: Bagaimana kita bergaul (bersikap) dengan kaum muslimin yang meyakini
bahwa Da’is (ISIS) berada di atas kebenaran?
Jawab:
Serulah mereka dengan ilmu, dalil-dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu
‘alaihi was salam juga ucapan para ‘ulama. Ambilkan contoh dan misal tentang generasi
terdahulu yang serupa dengan mereka serta pernyataan para imam salaf tentangnya
sebagaimana engkau telah mendengarnya sekarang. Ikatlah pernyataan para ‘ulama di masa
kini dengan ‘ulama generasi terdahulu, dengan kalamullah dan sabda Rasul-Nya shallallahu
‘alaihi was salam.
Jika mereka enggan, maka tinggalkanlah karena tidak ada kebaikan pada mereka ini. Dan
jangan engkau duduk bermajelis dengan mereka.
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