BANTAHAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MENYEBARKAN POTONGAN
SUARA ASY-SYAIKH SHALIH AL-FAUZAN HAFIZHAHULLAH YANG
BERKAITAN DENGAN PEMBELAAN BELIAU TERHADAP AIDH AL-QARNI,
ARIFI DAN IBNU MUSFIR
BANTAHAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MENYEBARKAN POTONGAN SUARA ASYSYAIKH SHALIH AL-FAUZAN HAFIZHAHULLAH YANG BERKAITAN DENGAN
PEMBELAAN BELIAU TERHADAP AIDH AL-QARNI, ARIFI DAN IBNU MUSFIR
Asy-Syaikh Fawwaz bin Ali al-Madkhaly haﬁzhahullah
Sungguh termasuk perkara yang paling mengherankan di mana hizbiyyun antara malam dan
siang terus menerus menyebarkan potongan suara al-Allamah Shalih al-Fauzan haﬁzhahullah
berkaitan dengan pembelaan beliau terhadap al-Qarni, al-Ariﬁ dan Ibnu Musﬁr. Dan saya
memiliki beberapa kritikan terhadap pihak-pihak yang menyebarkannya ini.
Bantahan pertama:
Sesungguhnya siapa saja yang menyebarkan potongan suara semacam ini maka keadaannya
tidak akan terlepas dari bahwa dia seorang hizbi yang fatwa semacam ini kebetulan sesuai
dengan hawa nafsunya, bukan karena dia itu mencintai asy-Syaikh Shalih Fauzan. Motif dia
itu semata-mata bertujuan hanya untuk membela orang-orang yang disebutkan dalam
potongan rekaman tersebut.
Bantahan kedua:
Termasuk sifat hizbiyun dan ahlul ahwa, mereka itu hanya mengambil ucapan para ulama
yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka meninggalkan apa yang membantah
mereka. Dan mereka ini telah menyerupai orang-orang Yahudi pada kelakuan mereka yang
buruk ini.
“Apakah kalian beriman kepada sebahagian Al-Kitab (Taurat) dan kaﬁr terhadap sebagian
yang lain?” (QS. Al-Baqarah: 85)
Dan asy-Syaikh Shalih Fauzan mengeluhkan orang-orang yang semacam ini keadaannya
dengan beliau mengatakan:
“Mereka itu biasa mengambil ucapan yang mendukung mereka dan meninggakan ucapan
yang merugikan mereka.”
Bantahan ketiga:
Selama mereka mengklaim mencintai Syaikh al-Fauzan haﬁzhahullah, maka kenapa mereka
tidak mengambil fatwa-fatwa beliau sebelum ini terhadap mereka, yaitu terhadap orang-
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orang yang dibela dalam rekaman suara tersebut.
Kenapa mereka tidak mengambil fatwa beliau ketika mentahdzir Jama’ah Ikhwanul Muslimin
dan yang lainnya?
Mengapa mereka tidak menyebarkan tahdzir beliau sebagai bentuk peringatan kepada umat
dari kejahatan mereka?
Bantahan keempat:
Anggaplah dipastikan bahwa rekaman suara tersebut benar dari asy-Syaikh Shalih Fauzan,
yang menjadi pertanyaan, “Apakah ucapan beliau itu yang lama atau yang baru? Dan apakah
fatwa beliau yang terakhir di dalam mentahdzir sebagian orang-orang dan kelompok yang
menyimpang itu merupakan tahdzir yang dianggap oleh Hizbiyun itu ataukah tidak?
Kalau jawabannya iya, maka kenapa mereka juga tidak ikut menyebarkan tahdzir beliau
tersebut sebagaimana mereka telah menyebarkan potongan suara ini saja?!
Bantahan kelima:
Kita tidak melihat mereka ini orang-orang yang suka menyebarkan potongan suara tersebut
memiliki semangat di dalam mentahdzir kelompok-kelompok dan individu-individu yang
menyimpang di masa yang lalu, dan karena mereka berhujjah dengan asy-Syaikh Shalih
Fauzan dan menyebarkan potongan suara beliau sekarang ini, maka kita mengharuskan
mereka juga untuk menyebarkan fatwa-fatwa beliau yang lain yang mentahdzir kelompokkelompok dan orang-orang yang menyimpang itu. Kalau tidak, hendaknya mereka itu
bersikap sportif juga meninggalkan berdalil dengan beliau secara keseluruhan.
Bantahan keenam:
Seandainya muncul fatwa baru dari asy-Syaikh Shalih Fauzan yang membatalkan fatwa yang
membuat gembira para hizbiyun tadi dan mereka kegirangan karenanya, kira-kira apa sikap
mereka terhadap fatwa baru tersebut?!
Apakah mereka akan mau menyebarkannya?!
Apakah mereka akan mau membantah diri mereka sendiri?!
Kita tunggu jawaban mereka.
Bantahan ketujuh:
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Nampak dari potongan suara tersebut ambisius dari si penanya untuk berusaha mengulang
nama-nama yang disebutkan tersebut betapapun sangat jelas penyimpangan mereka dalam
masalah manhaj.
Jadi nampak ahlul ahwa mereka ini benar-benar mati-matian dalam membela orang-orang
yang menyimpang betapapun mereka telah menyelisihi nash-nash.
Tetapi Ahlus Sunnah selalu berputar mengikuti nash syari’at dan mereka tetap membantah
penyimpangan tanpa melihat siapapun orang mengatakannya.
Bantahan kedelapan:
Di dalam potongan suara tersebut tidak ada tazkiyah dan tidak pula pujian terhadap mereka
dan juga tidak ada nasehat untuk mendengarkan mereka, tetapi di dalamnya hanyalah
larangan terhadap penanya agar dia ini tidak berdalam-dalam dalam permasalahan
semacam ini. Di dalamnya juga terdapat bimbingan dari Syaikh Shalih Fauzan agar
mengambil apa yang bermanfaat dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di
dalamnya terdapat pensifatan terhadap pihak penanya yang dia semangat disebutkannya
nama-nama tersebut bahwa dia itu ingin mengadudomba. Dan yang termasuk di dalamnya
adalah penanya itu sendiri yang pertama kali termasuk di dalamnya.
Bantahan kesembilan:
Sesungguhnya perkataan Syaikh yang sangat jelas yang di dalamnya belisu mentahdzir ahlul
ahwa, yang di dalamnya juga beliau mentahdzir mubtadi’ah, dan di dalamnya terdapat
semangat beliau untuk mengambil manfaat dari para ulama yang terpercaya, itu semua
harus didahulukan atas perkataan beliau yang bisa saja dipahami tidak sebagaimana yang
beliau maksudkan. Dan juga didahulukan atas perkara yang Syaikh tidak secara jelas dalam
menyampaikannya.
Bantahan kesepuluh:
Sesungguhnya para ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu dan selamanya -dan bukan hanya asySyaikh Shalih Fauzan saja- mereka semua sepakat untuk mentahdzir para dai yang
menyimpang dan sepakat untuk menjelaskan kerusakan mereka terhadap manusia, sehingga
tidak boleh meninggalkan perkataan ulama tersebut yang sekian banyak itu dalam hal
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masalah ini hanya karena potongan suara semacam ini yang mana di dalamnya si penanya
berusaha mati-matian untuk meminta izin dari Syaikh untuk mengambil faedah dari
masyaikh para pembawa ﬁtnah itu, namun hal itu ternyata tidak dia dapatkan.
Walhamdulillah.
Sumber: http://www.alwaraqat.net/showthread.php?31216
=============================================

اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺮون ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان -
ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻧﻲ واﻟﻌﺮﻳﻔﻲ واﺑﻦ
ﻣﺴﻔﺮ
:اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ واﻻه  ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺈن ﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﺰﺑﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ﻳﻨﺸﺮون ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -ﻓﻴﻤﺎ
،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻧﻲ واﻟﻌﺮﻳﻔﻲ واﺑﻦ ﻣﺴﻔﺮ
:وﻟﻲ وﻗﻔﺎت ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻷوﻟﻰ:
أن ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺨﻠﻮا أن ﻳﻜﻮن ﺣﺰﺑﻴﺎ ﻗﺪ ﻧﺎﺳﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﻮى ﻫﻮى ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻨﺸﺮﻫﺎ ،ﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺐ
 .اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺤﺎ ً اﻟﻔﻮزان! ،وإﻧﻤﺎ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻤﻦ ذﻛﺮت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
أن ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ وأﻫﻞ اﻷﻫﻮاء أﻧﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬون اﻟﺬي ﻟﻬﻢ وﻳﺘﺮﻛﻮن اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻫﻢ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻬﻮا اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻓﻌﻠﺘﻬﻢ
َ
ﺾ{ )اﻟﺒﻘﺮة.(85:
ﺎب وَﺗَﻜْﻔ ُُﺮو َ
اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ} :أﻓَﺘُﺆْ ِﻣﻨُﻮ َ
ﺾ اﻟْﻜِﺘ َ ِ
ن ﺑِﺒَﻌْ ٍ
ن ﺑِﺒَﻌْ ِ
 ).وﻗﺪ اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻳﺄﺧﺬون اﻟﻠﻲ ﻟﻬﻢ وﻳﺘﺮﻛﻮن اﻟﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻣﺎ داﻣﻮا ﻳﺰﻋﻤﻮن ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﻮزان -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ،-ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬوا ﺑﻔﺘﺎوﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻬﻢ؟
وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬوا ﺑﻔﺘﺎوﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮه ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮا ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ؟
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺪﻳﻢ أم ﺟﺪﻳﺪ؟
وﻫﻞ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ أوﻟﺌﻚ اﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ أم ﻻ؟
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! .ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﻨﺸﺮوﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮوا ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ؟
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﻟﻢ ﻧﺮ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺮون اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﺷﺨﺎص ﺳﺎﺑﻘﺎً ،وﺑﻤﺎ أﻧﻬﻢ اﺣﺘﺠﻮا ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ
.ﺻﺎﻟﺢ وﻧﺸﺮوا ﻟﻪ اﻵن ﻓﻨﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﻨﺸﺮوا ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﺷﺨﺎص أو ﻓﻠﻴﺘﺮﻛﻮا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:
ﻟﻮ ﺻﺪرت ﻓﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺗﻨﻘﺾ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﻰ ﻓﺮح ﺑﻬﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺤﺰﺑﻴﻮن وﻃﺎروا ﺑﻬﺎ  ،ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ؟!
وﻫﻞ ﺳﻴﻨﺸﺮوﻧﻬﺎ؟!
وﻫﻞ ﺳﻴﺮدون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ؟!
 .ﻧﻨﺘﻈﺮ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺣﺮص اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻷﺳﻤﺎء رﻏﻢ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ! ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء
ﻳﺴﺘﻤﻴﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع وﺗﻠﻤﻴﻊ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻬﻤﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻟﻜﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺪورون ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻳﺮدون
.اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺗﺰﻛﻴﺔ وﻻ ﺛﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ وﻻ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺑﻬﻢ وﺑﺎﻟﺴﻤﺎع ﻟﻬﻢ.
وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،وﻓﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ وﺗﺮك ﻣﺎ
.ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ،وﻓﻴﻪ وﺻﻒ ﻣﻦ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺶ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ذاك اﻟﺴﺎﺋﻞ اﺑﺘﺪاء
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:
أن ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﺬي ﻳﺤﺬر ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء واﻟﺬي ﻳﺤﺬر ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ واﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع
.ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﻟﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاده ،وﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة:
أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ -وﻟﻴﺲ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان وﺣﺪه -ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎة اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎن ﻓﺴﺎدﻫﻢ ﻟﻠﻨﺎس ،ﻓﻼ ﻳﺘﺮك ﻛﻼﻣﻬﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﺣﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻓﻲ أن
.ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻤﺎﺣﺎ ً ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ذﻟﻚ .واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ
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