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BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY
TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH
Asy-Syaikh al-Allamah Dr. Rabi’ bin Hady al-Madkhaly haﬁzhahullah
 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاه
Sesungguhnya asy-Syaikh Muhammad bin Hady memiliki tindakan-tindakan yang mencoreng
nama baik sekian banyak Salaﬁyyun dengan cara menghujat mereka sebagai ‘sha’aﬁqah’
dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang digabungkan dengan ahli bid’ah.(1)
Yang semacam ini merupakan bentuk vonis terhadap mereka sebagai ahli bid’ah
tanpa menyebutkan bukti-bukti atas tuduhannya.
Maka saya ingin membela orang-orang yang terzhalimi tersebut, dalam rangka
mengamalkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam:
َ ﺼ ْﺮ أَﺧَﺎ
ﻤﺎ أَوْ َﻣﻈْﻠُﻮْ ًﻣﺎ
ً ِ ك ﻇَﺎﻟ
ُ ْ اﻧ
“Tolonglah saudaramu yang zhalim atau yang terzhalimi!”
Juga berangkat dari ﬁrman Allah Azza wa Jalla:
ْ ُﻗ
ﻦ
ْ ِﻢ إ
ْ ُ ن ﻛُﻨﺘ
ْ ُ ﻞ ﻫَﺎﺗُﻮْا ﺑ ُ ْﺮﻫَﺎﻧَﻜ
َ ﻢ
َ ْ ﺻﺎدِﻗِﻴ
“Katakanlah: Tunjukkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang jujur.” (QS. AlBaqarah: 111)
Berikut ini kami sampaikan kepada para pembaca yang mulia bantahan terhadap tuduhantuduhannya yang kosong dari bukti-bukti:
[1]. Asy-Syaikh Muhammad bin Hady waﬀaqahullah mengatakan dalam ucapannya di
beberapa kesempatan ketika mencela sebagian Salaﬁyyun, hal itu dalam rekaman yang
tersebar dengan suaranya:
 وﺗﺮك اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻷﺻﺎﻏﺮ،ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﺣﺒﺔ أن ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺮاﺳﺨﻴﻦ واﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺷﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪأوا ﻳﺘﻘﺎﻓﺰون ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ وﻫﺎﻫﻨﺎ
“Wahai segenap orang-orang yang saya cintai, wajib atas kita untuk semangat mengambil
bimbingan para ulama besar yang kokoh dan ahli tahqiq, dan tidak mengambil dari orangorang rendahan dari kalangan anak-anak muda yang mulai berani menyerang kita dari sini
dan sana.”(2)
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Saya katakan:
Saya berharap engkau menyebutkan kepada kami siapa nama para ulama besar yang kokoh
dan ahli tahqiq yang engkau semangat untuk mengambil bimbingan mereka?
[2]. Asy-Syaikh Muhammad bin Hady mengatakan:
ﺛﻢ أوﺻﻴﻜﻢ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺂﺧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ أﻧﺘﻢ وﺟﻤﻴﻊ إﺧﻮاﻧﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺤﺪﻳﺚ أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺄن ﺗﺘﺂﺧﻮا
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ وأن ﺗﺒﺘﻌﺪوا ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺮﻗﺔ
“Kemudian aku wasiatkan kepada kalian wahai segenap orang-orang yang aku cintai agar
kalian saling bersaudara diantara kalian dan semua saudara-saudara kalian Ahlus Sunnah
para penuntut ilmu Sunnah dan hadits, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian saling
bersaudara diantara kalian dan jauhilah sebab-sebab perpecahan.”(3)
Saya katakan:
Ucapan ini dihancurkan oleh sikap-sikapmu yang telah memecah belah Salaﬁyyun di
berbagai negeri, dan diantara sikap-sikap tersebut adalah pernyataanmu yang jelas kepada
para pengikut (Muhammad Ali) Farkus di Aljazair agar mereka tidak bersatu dengan
Salaﬁyyun yang mengajak mereka untuk bersatu, dan ucapanmu ini ada terekam.
Perbuatanmu ini menyelisihi ﬁrman Allah Azza wa Jalla:
َ
َ
1 : ]اﻷﻧﻔﺎل.ﻴﻦ
ْ ِ ﺳﻮﻟ َ ُﻪ إ
ُ ِ ﺻﻠ
ُ  َﻪ وَ َر ﻢ وَأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﻠ
ْ ُ ن ﻛُﻨْﺘ
ْ ُ َات ﺑَﻴْﻨِﻜ
َ ﺤﻮا ذ
ْ  َﻪ وَأ ﻘُﻮا اﻟﻠﻓَﺎﺗ
َ ِ ﻢ ُﻣﺆْ ِﻣﻨ
“Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara kalian, dan taatilah Allah
dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman.” (QS. Al-Anfal: 1)
Juga menyelisihi ﬁrman Allah Azza wa Jalla:
َ إﻧﻤﺎ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻮن إﺧْﻮةٌ ﻓَﺄَﺻﻠِﺤﻮا ﺑﻴ
10 : ]اﻟﺤﺠﺮات. َﻪ ﻘُﻮا اﻟﻠﻢ وَاﺗ
ْ ُ ﻦ أﺧَﻮَﻳْﻜ
َ ِ
َ َْ ُ ْ
َ ِ َ ُِ ُ
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan
diantara dua orang saudara kalian (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah.” (QS. AlHujurat: 10)
Dan juga menyelisihi sabda Nabi shallallahu alahi wasallam:
َ ُ أ َ َﻻ أُﺧﺒﺮﻛ
َ ﻀ
ِﺼﺪَﻗَﺔ
َ ﻦ د َ َر
َ ْﻢ ﺑِﺄﻓ
ْ ُِ ْ
 ﺼﻴَﺎم ِ وَاﻟ
 ﺼ َﻼةِ وَاﻟ
 ﺟﺔِ اﻟ
ْ ﻞ ِﻣ
“Maukah aku kabarkan kepada kalian amal yang lebih utama dibandingkan dengan derajat
shalat, puasa, dan shadaqah?”

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD
BIN HADY TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH

Para shahabat menjawab, “Tentu.”
Beliau menjelaskan:
ﺤﺎﻟ ِ َﻘ ُﺔ
َ ْ ﻲ اﻟ
َ ِﻦ ﻫ
ِ ⸵ؠ㠶⁔丠嬴㡐
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Tunjukkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang engkau
sebut dengan Sha’aﬁqah telah memecah belah Salaﬁyyun di semua negeri!
Jangan lupakan seruanmu kepada orang-orang Aljazair yang bergantung kepada dirimu agar
jangan bersatu dengan saudara-saudara mereka yang sangat ingin bersatu!
Sebutkan kepada kami siapa para ulama yang berusaha untuk menyatukan, semoga Allah
membalas mereka dengan kebaikan, kemudian ikutilah jalan mereka!
Sebutkan kepada kami siapa sebagian orang tua yang telah dibinasakan oleh orang-orang
yang engkau sebut sebagai Sha’aﬁqah!
Sebutkan nama para masyayikh kibar yang terpengaruh dengan orang-orang yang engkau
sebut sebagai Sha’aﬁqah, dan sebutkan apa pengaruh-pengaruh yang jelas tersebut!
[4]. Asy-Syaikh Muhammad bin Hady mengatakan:
 ﺑﻌﻜﺲ اﻷﺣﺪاث؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ، وﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻮى، ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺸﺒﻬﺔ،واﻟﺸﻴﺦ اﺳﺘﺼﺤﺐ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﻳﻐﻤﻀﻮن أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﻮاﻗﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﺠﺒﻞ أُﺣﺪ! ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷن، وأﻧﺘﻢ ﺗﺮوﻧﻬﻢ اﻵن،ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻬﻮى
 ﻓﻴﻌﺼﻒ ﺑﻪ اﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﻫﺬا،ﻳﻦ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﻬﺪى ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺪ،ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬه اﻟﺒﺎﻗﻌﺔ ﻣﻌﻪ! ﻓﻼ ﻳﻮاﻟﻴﻪ إﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﻪ
 وﻛﻢ ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ،ﻤﻊ واﻟﺸﺎب ﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ اﻟﻄ، ﻓﻼ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻮى ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﺑﺨﻼف اﻟﺸﻴﺦ،-اﻟﺒﺎب –ﻋﻴﺎذا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 واﺳﺘﺰﻟﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن، ﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎه! وﻣﺎ أﻋﺠﺐ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎه! ﻣﻤﻦ ﺑﺎﻋﻮا دﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ،ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم
“Seorang yang tua telah memiliki pengalaman, sehingga ilmunya tidak disusupi oleh syubhat
dan tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Berbeda dengan anak-anak muda yang mereka
bisa disusupi oleh hawa nafsu. Sekarang ini kalian bisa melihat mereka menutup mata dari
berbagai bencana besar yang nampak jelas seperti gunung Uhud! Tidak ada selain karena
pelaku bencana besar tersebut bersamanya! Jadi dia tidak loyal kepadanya kecuali karena
dia bersamanya, bukan karena agama, dan bukan pula karena kebenaran dan petunjuk,
sehingga hawa nafsu menyeretnya dalam bab ini –kita berlindung kepada Allah darinya–,
berbeda dengan orang yang telah tua, dengan tauﬁk Allah dia tidak akan dikalahkan oleh
hawa nafsu, sedangkan seorang pemuda bisa terpengaruh oleh berbagai kepentingan.
Berapa banyak kita saksikan di hari-hari ini, alangkah besarnya yang kita lihat, dan alangkah
mengherankan apa yang kita lihat dari orang-orang yang menjual agama mereka dengan
dunia dan digelincirkan oleh setan.”(5)

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD
BIN HADY TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH

Saya katakan:
Saya dan selain saya berharap engkau menyebutkan kepada kami berbagai bencana besar
yang nampak jelas seperti gunung Uhud tersebut.
Tunjukkan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan loyalitas sebagian orang yang engkau
sebut dengan Sha’aﬁqah kepada orang-orang yang telah menjual agama mereka dengan
dunia dan telah digelincirkan oleh setan!
[5]. Dia juga mengatakan:
 ﻳﺴﻜﺘﻮن ﻋﻦ، ورأﻳﻨﺎ ﺗﻠﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ دﻳﻦ اﻟﻠﻪ،ﺖ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ
ْ   ﻣﻦ ﻗﻠ، اﻟﺴﻔﻬﺎء ﻓﻲ اﻷﺣﻼم،وﻫﺆﻻء اﻟﺤﺪﺛﺎء اﻷﺳﻨﺎن
 وﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﺤﻖ ﻹﻧﻜﺎر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ؛ ﻫﺆﻻء ﻫﻢ ﺳﺒﺐ اﻟﺒﻼء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ،اﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻟﻘﺮب ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻴﺎذا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
“Mereka ini adalah orang-orang yang masih muda usia, dungu akalnya, sedikit ilmunya, dan
kita melihat sikap berganti-ganti warna mereka dalam agama Allah, mereka mendiamkan
kebathilan karena kedekatan pelakunya dengan mereka, dan mereka tidak menerima
kebenaran karena orang yang membawanya mengingkari keadaan mereka, mereka ini
merupakan sebab bencana di masa ini, kita berlindung kepada Allah darinya.”(6)
Saya katakan:
Tunjukkan bukti-bukti atas sikap berganti-ganti warna mereka dalam agama Allah dan orangorang yang engkau namakan dengan Sha’aﬁqah, dan yang menunjukkan bahwa mereka
mendiamkan kebathilan karena kedekatan pelakunya dengan mereka dan mereka tidak
menerima kebenaran karena orang yang membawanya mengingkari keadaan mereka!
[6]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
 ﻓﺎرﺗﺎع اﻟﺬي دﺧﻞ وﺧﺎف ﻣﻦ ﺑﻜﺎﺋﻪ ﻇﻦ أﻧﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻴﺒﺔ،ﺧﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻴﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﺎﻟﻚ –رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ– ﻓﻮﺟﺪوه ﻳﺒﻜﻲ
ِ ُد
ﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺼﻴﺒﺔ؟ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻚ ﻣﺼﻴﺒﺔ؟
ْ َ  أدﺧﻠ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪه وﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ
َ ُ  وﻟﻜﻦ اُﺳﺘ، )ﻻ:)ﻓﻘﺎل
 ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل رﺑﻴﻌﺔ ﻟﻮ رآﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﻌﺎﻓﻘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﻓﺰون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس،ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ! اﻧﻈﺮ ﻫﺬا ﻓﻲ زﻣﺎن رﺑﻴﻌﺔ
!ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻘﺎﻓﺰ اﻟﺠﺮاﺑﻴﻊ؟
“Ketika ada seseorang masuk menemui Rabi’ah guru al-Imam Malik –rahimahumallah–
mereka menjumpai beliau sedang menangis, sehingga orang yang masuk khawatir dan takut
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karena tangisan beliau dan menyangka ada musibah yang menimpa diri beliau, maka dia
bertanya kepada beliau, ‘Apakah Anda ditimpa musibah?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, hanya
saja orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa dan telah muncul perkara yang besar
dalam Islam.’
Laa ilaaha illallah, lihatlah hal ini pada zaman Rabi’ah, maka kira-kira apa yang akan
diucapkan oleh Rabi’ah seandainya beliau melihat keadaan kita di hari ini bersama
Sha’aﬁqah yang terus menyerang manusia di semua tempat sebagaimana hewan-hewan
pengerat menyerbu mangsanya?!”(7)
Saya katakan:
Saya berharap engkau menyebutkan kepada kami apakah fatwa-fatwa yang muncul dari
mereka dan yang menjadi sebab munculnya perkara yang besar dalam Islam itu?!
[7]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
وﻟﻴﺤﺬر ﻛﻞ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻜﺒﺎر
“Dan hendaknya benar-benar hati-hati jangan sampai memperhatikan ucapan orang-orang
yang masih muda atau sedikit ilmunya, dalam keadaan ada para ulama besar.”(8)
Saya katakan:
Saya bertanya kepadamu: Apakah engkau sendiri mau menerima nasehat-nasehat para
ulama besar, agar penerimaanmu terhadap nasehat-nasehat tersebut menjadi kunci
kebaikan yang besar dan menutup keburukan yang besar yang akan menyeret kepada
kebinasaan?!
[8]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
ﻓﺈن ﺻﻐﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪه وﻳﺒﺪو ﺟﻬﻠﻪ إذا اﺻﻄﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ وﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﺠﺐ واﻟﺒﺠﺮ وﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺪاﻓﻌﻮا ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل؛ ﻓﻴَﻀﻞ وﻳُﻀﻞ
“Sesungguhnya orang yang muda usianya tidak memiliki ilmu dan akan nampak
kebodohannya jika dia tampil di majelis-majelis ilmu, dan dia datang membawa sifat ujub dan
bangga diri, dan dia ingin agar manusia membela semua yang dia ucapkan, sehingga dia
sesat dan menyesatkan orang lain.”(9)
Saya katakan:
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Jelaskan kepada kami seperti apakah yang dibawa oleh mereka –atau salah seorang dari
mereka– berupa sikap ujub dan bangga diri dan mereka –atau salah seorang dari mereka–
ingin agar manusia membela semua yang dia katakan atau yang mereka katakan?!
[9]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
 ﻫﺬه اﻟﺘﻲ، ﻫﺬه واﻟﻠﻪ ﺑﻠﻴﺔ،وﺣﺬار ﺣﺬار ﻛﻞ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ أن ﻳﻠﺘﻒ ﺻﻐﺎر اﻷﺳﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
 وﻛﻠﻤﺎ رأﻳﺘﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺘﺬﻛﺮوا ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ، ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ،أوﻗﻌﺖ اﻟﺨﻮارج ﻓﻴﻤﺎ أوﻗﻌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ
 ﺣﺪﺛﺎء اﻷﺳﻨﺎن ﺳﻔﻬﺎء اﻻﺣﻼم:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
“Waspadalah waspadalah jangan sampai anak-anak muda bergabung dengan yang lainnya
dan sebagian mereka mengambil ilmu dari sebagian yang lain, demi Allah ini merupakan
bencana, inilah yang telah menjatuhkan Khawarij kepada kesesatan mereka, kita memohon
keselamatan kepada Allah, dan setiap kali kalian melihat sebagian dari hal ini maka ingatlah
sabda Nabi shallallahu alahi wa sallam, “(Khawarij) adalah anak-anak muda dan dungu
akalnya.”(10)
Saya katakan:
Menyerupakan orang-orang yang engkau musuhi dengan Khawarij adalah batil.
Kemudian mereka yang banyak engkau hujat sebagai Sha’aﬁqah sebagian mereka ada yang
menyandang gelar doktor ilmu syari’at, sebagian mereka menyandang gelar magister, dan
sebagian mereka menyandang gelar sarjana. Jadi hujatan ini merupakan kesalahan besar,
dan vonismu terhadap mereka sebagai orang-orang bodoh merupakan kekeliruan fatal.
Karena orang-orang yang semisal dengan mereka di masa al-Imam Muhammad bin Ibrahim
dan al-Imam Abdul Aziz bin Baz ditunjuk sebagai pengajar dan hakim, dan tidak seorang
ulama pun yang menyelisihi beliau berdua.
[10]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
 واﻹﺣﺪاث،( وﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻹﺣﺪاث )ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، وﻣﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﺤﺪث،ﻻ ﺗﺄﺧﺬوا ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء؛ ﻓﺈن اﻷﺣﺪاث ﻣﻌﻬﻢ اﻷﺣﺪاث
ﻋﻨﺪ اﻷﺣﺪاث ﻛﺜﻴﺮ
“Jangan mengambil ilmu dari mereka, karena sesungguhnya anak-anak muda yang bersama
mereka adalah berbagai kemungkaran, dan yang muncul dari anak muda adalah
kemungkaran, dan bersama anak-anak muda muncul perbuatan mengada-ngada dalam
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agama (bid’ah), dan memunculkan bid’ah banyak sekali dilakukan oleh anak-anak
muda!”(11)
Saya katakan:
Sesungguhnya mereka bukan anak-anak muda, dan tidak muncul dari mereka kemungkarankemungkaran. Sementara dalam menyikapi mereka engkau sendiri menyelisihi orang-orang
yang memiliki ilmu dan keutamaan dari para ulama yang mereka lebih tua darimu dan lebih
kuat dalam berpegang teguh dengan as-Sunnah.
[11]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
 ﻫﺆﻻء ﻫﻢ، وإﻳﺎﻛﻢ واﻟﺼﻌﺎﻓﻘﺔ؛ ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ،واﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺎﺑﺮ واﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﻷﺻﺎﻏﺮ
ﺒﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ وﻳﺮﻏ، ﻓﻴﺼﺪوﻫﻢ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎخ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ،ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻌﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ﺴﻮا وﻟﺒ،ﻬﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء وﺷﺒ،اﻟﻔﺮوج ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻪ إﻻ ﻫﻮ
 ﺻﻮﺗﻪ ﻛﺼﻮت،ﻛﺎﻟﻔﺮوج ﻳﻐﺮق ﻓﻲ ﻓﻨﺠﺎن
اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺪﻫﻢ
ّ
ّ
 ﺑﻞ ﻫﻢ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺘﺪﺋﻮن، وﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﻮا ﻛﺬﻟﻚ، وﺻﻮروﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺸﺎﻳﺦ،ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
“Semangatlah untuk mengambil ilmu dari para ulama besar dan jauhilah yang masih mudamuda, dan waspadalah terhadap Sha’aﬁqah, karena sesungguhnya mereka adalah
penyamun jalanan yang memutus jalan yang dilalui oleh para penuntut ilmu, sehingga
mereka menghalangi para penuntut ilmu dari para masyayikh kibar dalam keadaan para
ulama itu banyak, mereka juga mendorong agar mengambil ilmu dari anak-anak muda yang
salah seorang dari mereka seperti anak ayam yang tenggelam di cangkir, suaranya seperti
suara anak ayam yang tidak didengar kecuali oleh dirinya sendiri. Dan mereka
menyerupakan anak-anak muda dengan para ulama, menipu banyak orang, dan
menggambarkan kepada mereka bahwa mereka adalah masyayikh, padahal sebenarnya
mereka tidak demikian, bahkan mereka hanyalah para penuntut ilmu pemula.”(12)
Saya katakan:
Sebutkan kepada kami siapa para ulama besar yang engkau mengarahkan para pemuda
kepada mereka?!
Jika salah seorang dari orang-orang yang engkau perangi itu tidak ada yang mendengar
suaranya kecuali dirinya sendiri, maka ketika itu tidak ada alasan untuk melakukan
peperangan yang engkau lancarkan terhadap mereka!
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Perkaranya tidak seperti yang engkau sebutkan, karena seT吊煔㈱欀1楧kau seau srti MMAD
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 وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻛﺎﺑﺮ وﻣﻊ،وإذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺟﻠﺲ إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺒﺪؤوه ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ
 ﻳﻄﻌﻨﻮن ﻓﻴﻬﻢ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ،ﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻃﻌ، واﻟﻠﻪ ﻛﺬاﺑﻮن، وﻫﻢ ﻛﺬاﺑﻮن،اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﻊ اﻟﺸﻴﻮخ
 إذا ﺧﻼ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ،وﻳﻠﻤﺰوﻧﻬﻢ
“Jika datang seorang penuntut ilmu dan bermajelis dengan mereka, mereka tidak akan
memulai berbicara kepadanya dengan menyebutkan kebathilan yang ada pada mereka,
tetapi mereka akan pura-pura menampakkan bahwa mereka bersama para ulama besar dan
bersama para masyayikh, padahal mereka pendusta, demi Allah mereka adalah para
pendusta, dan suka mencela para ulama di majelis-majelis khusus mereka, mereka suka
mencela para ulama dan merendahkan kehormatan mereka, jika sebagian mereka
menyendiri dengan sebagian yang lain maka mereka akan saling membicarakan hakekat dan
fakta yang ada pada mereka.”(14)
Saya katakan:
Mana bukti-bukti yang menunjukkan kebathilan yang ada pada mereka!
Mana bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah para pendusta dan pencela
ulama, terlebih engkau telah bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka adalah para
pendusta dan pencela ulama!
[14] Kemudian dia mengatakan:
، ﻟﺰوم اﻷﻛﺎﺑﺮ: ﻓﻠﻬﻢ ﺷﺒﻬﺔ اﻵن ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع،واﺣﺬروا ﻫﺆﻻء اﻟﺼﻌﺎﻓﻘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻌﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 ﻳﻄﻌﻨﻮن ﻓﻲ، ﻗﻞ ﻣﻮﺗﻮا ﺑﻐﻴﻈﻜﻢ، إذا ﺧﻠﻮا ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﻧﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆ،اﺑﻮن  وﻫﻢ ﻛﺬ، وﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﻷﻛﺎﺑﺮ،ﻟﺰوم اﻷﻛﺎﺑﺮ
 ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ،اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ
“Waspadailah Sha’aﬁqah yang memutus jalan kalian, karena sekarang mereka memiliki
syubhat yang hampir sama dengan syubhat ahli bid’ah, yaitu, ‘selalu bersama para ulama
besar, selalu bersama para ulama besar, kami bersama ulama besar.’ Padahal mereka
pendusta, ketika mereka meninggalkan kalian mereka menggigit jari-jari tangan mereka
karena marah kepada kalian. Katakanlah, ‘Matilah kalian dengan membawa kemarahan
kalian!’ Mereka suka mencela para ulama dan masyayikh di majelis-majelis khusus
mereka.”(15)
Saya katakan:
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Sebutkan kepada kami nama-nama para ulama yang dicela oleh mereka, dan sebutkanlah
kepada kami redaksi celaan-celaan tersebut!
Jelaskanlah kepada kami celaan-celaan mereka terhadap para ulama dan tindakan mereka
memutus jalan orang yang ingin sampai kepada para ulama, dan jelaskanlah kepada kami
bagaimana penilaian mereka terhadap para ulama!
[15] Kemudian dia mengatakan:
 وﻓﻲ ﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺒﻼء، وﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺴﻨﺔ،وﻫﺆﻻء ﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ
 أو،( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ )ﺗﻮﻳﺘﺮ( أو ﻓﻲ )اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك( أو ﻓﻲ )اﻧﺴﺘﺠﺮام( أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ )ﺑﺎﻟﻮاﺗﺴﺎب،اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻧﺤﻮ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺤﺎدﺛﺔ
“Mereka ini merupakan keburukan terhadap para penuntut ilmu, keburukan terhadap para
pencari as-Sunnah, dan keburukan terhadap para pengikut as-Sunnah di semua tempat, dan
berhubungan dengan mereka terdapat bencana besar, yaitu melalui media-media sosial di
Twitter, atau Facebook, atau Instagram, atau yang berhubungan dengan Whatsapp, atau
yang semisal dengan hal-hal yang baru muncul ini.”(16)
Saya katakan:
Ucapan ini siapa saja yang membacanya butuh kepada pemaparan bukti-bukti yang terang
dan jelas.
Allah Ta’ala berﬁrman:
ْ ُﻗ
ﻦ
ْ ِﻢ إ
ْ ُ ن ﻛُﻨﺘ
ْ ُ ﻞ ﻫَﺎﺗُﻮْا ﺑ ُ ْﺮﻫَﺎﻧَﻜ
َ ﻢ
َ ْ ﺻﺎدِﻗِﻴ
“Katakanlah: Tunjukkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang jujur.” (QS. AlBaqarah: 111)
Maka mana tunjukkan bukti-buktinya sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah Azza wa
Jalla, dan juga karena orang-orang yang berakal tidak akan menerima begitu saja tuduhantuduhan tanpa bukti berdasarkan ﬁrman Allah ini!
[16] Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
 وﻓﻲ، وﻓﻲ ﻓﺴﺒﻜﺎﺗﻬﻢ، وﻓﻲ ﺗﻮﺗﺮاﺗﻬﻢ، وﻓﻲ رﺗﻮﻳﺘﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻬﻢ،وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻓﻀﺢ ﻫﺆﻻء وأﺧﺮج ﺧﺒﻴﺌﺘﻬﻢ
واﺗﺴﺒﺎﺗﻬﻢ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
“Tetapi Allah Jalla wa Ala telah membongkar kedok mereka dan mengeluarkan apa yang
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mereka rahasiakan, melalui tweet dan retweet mereka di Twitter mereka, di Facebook
mereka, di Whatsapp mereka, dan semisalnya.”(17)
Saya katakan:
Mana bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah telah membongkar kedok mereka dan
mengeluarkan apa yang mereka rahasiakan melalui tweet mereka dan seterusnya!
[17] Kemudian dia mengatakan:
ﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﻄﻌﻨﻮن
ُ  ﻓﺠﺎءوا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺤﻜ، ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳُﻌﺮﻓﻮا إﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ
 وﻳﻘﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ،ﻓﻲ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻲ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
“Sebagian mereka tidak dikenal kecuali sejak beberapa tahun ini, dua atau tiga tahun atau
sekitar itu, lalu setelah itu mereka datang memvonis para ulama, mencela para ulama,
membicarakan para ulama dengan buruk, dan memutus jalan para penuntut ilmu untuk
sampai kepada para ulama.”(18)
Saya katakan:
Bermurahlah kepada para pembaca dengan menyebutkan seperti apa vonis mereka
terhadap para ulama!
Sebutkan celaan mereka terhadap para ulama dan seperti apa bentuk upaya mereka dalam
memutus jalan para penuntut ilmu untuk sampai kepada para ulama!
[18] Asy-Syaikh Muhammad mengatakan:
 وأﻫﻞ،ﻓﺎﺣﺬروﻫﻢ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺬر؛ ﻷﻧﻬﻢ واﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ أﻋﺪاء اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺟﺎءوا ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﺢ واﻟﻘﺒﺎﺋﺢ
، وﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ، وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف،اﻟﺴﻨﺔ إذا ﻣﺎ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻋﺮﻓﻮا ﺟﻬﺎﻻﺗﻬﻢ
 وﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ،وﻟﻴﻌﻠﻢ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻄﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬﻢ وﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ
 ﻻ واﻟﻠﻪ! ﻛﺬﺑﻮا ورب اﻟﻜﻌﺒﺔ،ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ
 ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ، وﻻ ﺗﺄﺧﺬوا ﻋﻨﻬﻢ؛ ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ، وﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮا ﻟﻬﻢ،ﻓﻼ ﺗﺄﻣﻨﻮﻫﻢ
 واﺣﺬروا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﺒﻬﻴﻦ ﺑﻄﻠﺒﺔ،اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻳﻘﻄﻌﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻓﺎﺣﺬروا ﺣﻔﻈﻜﻢ اﻟﻠﻪ أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء
 وﻳﻮﺷﻚ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ أن ﻳﻔﻀﺤﻬﻢ وﻳﻬﺘﻚ، ﻫﺆﻻء ﺷﺮ وﺑﻼء،اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﺘﺸﺒﻬﻮن وﻟﻴﺴﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺧﺰﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﺷﻬﺎد
ِ ﺳﺘﺮﻫﻢ وﻳﻔﻀﺢ أﻣﺮﻫﻢ وﻳُﻈﻬﺮ
“Waspadalah terhadap mereka dengan sebenarnya, karena demi Allah sesungguhnya
mereka ini tidak ada yang mendapat keuntungan dari mereka selain musuh-musuh dakwah
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salaﬁyyah, karena sesungguhnya mereka telah datang membawa berbagai aib dan
keburukan. Dan Ahlus Sunnah jika menelaah berbagai tulisan mereka maka akan mengetahui
berbagai bentuk kebodohan mereka, namun orang yang tidak menelaah tidak akan
mengetahui, dan orang yang mengetahui merupakan hujjah atas orang yang tidak
mengetahui. Dan perlu diketahui bahwa mereka telah menjadi hujjah bagi para pengusung
kebatilan untuk menyerang Ahlus Sunnah, sehingga para pengusung kebatilan bisa berdalil
dengan mereka dan atas dasar mereka dianggap sebagai para murid dari masyayikh dan
karena mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan nama masyayikh. Tidak demi
Allah, mereka telah berdusta, demi Rabb Ka’bah.
Maka jangan percaya kepada mereka, jangan mendengarkan ucapan mereka, dan jangan
mengambil ilmu dari mereka, karena sesungguhnya mereka adalah penyamun di jalan para
penuntut ilmu, penyamun di jalan Ahlus Sunnah, mereka memutus jalan yang
menghubungkan antara Ahlus Sunnah dan para ulama. Maka waspadailah –semoga Allah
melindungi kalian– ahlul ahwa’ dan waspadailah orang-orang yang menyerupai para
penuntut ilmu dan para ulama, karena sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang
menyerupai namun sebenarnya bukan termasuk mereka, mereka merupakan keburukan dan
bencana, dan tidak lama lagi Allah Jalla wa Ala akan membongkar kedok mereka,
menyingkap tabir mereka, mengungkap urusan mereka, dan menampakkan kehinaan
mereka di hadapan publik.”(19)
Saya katakan:
Jelaskan kepada kami apa saja berbagai keuntungan yang didapatkan oleh musuh-musuh
dakwah salaﬁyyah dari ucapan orang-orang yang engkau perangi, dan jelaskan kepada kami
aib-aib dan keburukan mereka, agar kami ikut bergabung bersamamu dalam mentahdzir
mereka!
Dan saya katakan:
Sesungguhnya ucapanmu, “Dan tidak lama lagi Allah Jalla wa Ala akan membongkar kedok
mereka dan menyingkap tabir mereka,” dan seterusnya, termasuk bukti yang menunjukkan
bahwa sesungguhnya engkau tidak mendapatkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan aib
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mereka!
Sungguh engkau telah banyak sekali mencela orang-orang yang engkau perangi dan engkau
tahdzir, namun engkau tidak menunjukkan satu bukti pun yang menjelaskan penyimpangan
mereka! Dan dari ketidak mampuanmu dalam menegakkan bukti-bukti untuk mendakwa
mereka bisa diambil faedah bahwa engkau hanya memiliki tangan kosong tanpa bukti!
Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan dirimu dan dalam urusan mereka, dan
hendaknya engkau selalu meletakkan di hadapanmu ﬁrman Allah Ta’ala:
ُ َﻣﺎ ﻳَﻠ ْ ِﻔ
ٌ ﻴﺐ ﻋَﺘِﻴﺪ
ٌ ِﻻ ﻟَﺪَﻳْﻪِ َرﻗ ِ ل إ
ٍ ْﻦ ﻗَﻮ
ْ ﻆ ِﻣ
“Tidaklah seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan kecuali di sisinya selalu ada
malaikat yang mengawasi dan mencatatnya.” (QS. Qaaf: 18)
Juga ﬁrman Allah Ta’ala:
َ ُ ﻪ وﻗُﻮﻟُﻮا ﻗَﻮ ًﻻ ﺳﺪﻳﺪا * ﻳﺼﻠِﺢ ﻟَﻜﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘُﻮا اﻟﻠﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟ

َُ َ ِ
ْ ﺳﻮﻟ َ ُﻪ ﻓَ َﻘﺪ
ْ ْ ُ
ً ِ َ ْ
ُ  َﻪ وَ َر ﻦ ﻳُﻄ ِ ِﻊ اﻟﻠ
ْ ُ ﻢ ذُﻧُﻮﺑَﻜ
ْ ُ ﻢ وَﻳَﻐْ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻜ
ْ ُ ﻤﺎﻟَﻜ
َ ْﻢ أﻋ
ْ
َ َ
ْ ﻢ وَ َﻣ
َ َ
ﻤﺎ
ً ﻓَﺎ َز ﻓَﻮْ ًزا ﻋَﻈِﻴ
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan
yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian,
dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah mendapatkan
keberuntungan yang sangat besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71)
Catatan kaki:
(1) Sebagaimana yang disebutkan dalam ceramahnya yang dia sampaikan pada malam
Sabtu, 15 Shafar 1439 H / 4 November 2017 yang dia tujukan kepada Markaz Abu Bakr ashShiddiq di Amerika Utara yang diselenggarakan oleh Abdurrahman al-Umaisan, yang berjudul
“At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal Fit Tahdzir Min Thuruq Ahlil Bida’,
menit ke 36 detik ke 40.
(2) Ceramah berjudul “Al-Barakah Ma’a Akabirikum” pada hari Kamis, 29 Muharram 1439 H /
19 Oktober 2017, yang ditujukan kepada ikhwah di Darul Hadits lil Imam Abu Zaid alQairawany, di kota Tan Tan, Maroko, menit ke 30 detik ke 32.
(3) Ceramah yang ditujukan kepada ikhwah Albania yang berjudul “Aqidah Ahlus Sunnah wal
Jama’ah Fii Asmaillah wa Shifatih” pada malam Ahad, 23 Shafar 1439 H / 10 November 2017,

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD
BIN HADY TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH

menit ke 30 detik ke 32.
(4) Ceramah yang ditujukan kepada ikhwah Albania yang berjudul “Aqidah Ahlus Sunnah wal
Jama’ah Fii Asmaillah wa Shifatih” pada malam Ahad, 23 Shafar 1439 H / 10 November 2017,
menit ke 59 detik ke 52.
(5) Ceramah berjudul “Al-Barakah Ma’a Akabirikum” pada hari Kamis, 29 Muharram 1439 H /
19 Oktober 2017, yang ditujukan kepada ikhwah di Darul Hadits lil Imam Abu Zaid alQairawany, di kota Tan Tan, Maroko, menit ke 20 detik ke 50.
(6) Ceramah berjudul “Al-Barakah Ma’a Akabirikum” menit ke 27 detik ke 37.
(7) Ceramah berjudul “Al-Barakah Ma’a Akabirikum” menit ke 33 detik ke 46.
(8) Ceramah berjudul “Al-Barakah Ma’a Akabirikum” menit ke 11 detik ke 56.
(9) Ceramah berjudul “Al-Barakah Ma’a Akabirikum” menit ke 11 detik ke 13.
(10) Kalimat yang ditujukan kepada orang-orang Bengazhi (Libya), Sabtu 1 Shafar 1439 H /
16 Desember 2017, yang berjudul “Il-Ilmu ash-Shahih Ishmatun Minal Fitan” menit ke 36
detik ke 25.
(11) Kalimat pengarahan kepada orang-orang Maroko yang baru diterima di Universitas Islam
(Madinah), menit ke 23 detik ke 44.
(12) Kalimat berjudul “Washaya li Duatit Tauhid ﬁs Sudan” menit ke 37 detik ke 29
(13) Kalimat berjudul “Washaya li Duatit Tauhid ﬁs Sudan” menit ke 43 detik ke 22
(14) At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 37 detik ke 5.
(15) At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 37 detik ke 44.
(16) At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 38 detik ke 3.
(17) At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 38 detik ke 46.
(18) At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 39 detik ke 9.
(19) At-Ta’liq Ala Atsar al-Imam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 40 detik ke 5.
Ditulis oleh: Rabi’ bin Hady Umair
Ahad, 3 Syawwal 1439 H
Sumber :
http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=336
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