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DEMONTRASI ADALAH TERMASUK PERKARA BID’AH
Menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada yang mulia Al-Allaamah Zaid bin Muhammad
Al-Madkhali rahimahullah tentang masalah demonstrasi yang terjadi di negeri-negeri islam,
dan anggapan bolehnya demo oleh sebagian orang, khususnya jika demonya itu damai tanpa
membawa senjata. Maka beliau rahimahullah berkata:
“Demonstrasi termasuk perkara yang baru dalam agama, dan setiap perkara yang baru
dalam agama itu adalah bidah dan setiap bidah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka.
Yang demikian itu karena syariat Allah itu telah sempurna, kitab dan sunnah. Dan kita tidak
mengetahui sedikitpun dari dalil al-kitab dan as-sunnah yang membolehkan sekelompok
manusia untuk berkumpul lalu melakukan demontrasi yang terdapat di dalamnya
pengacauan terhadap manusia menghabiskan waktu dan lebih parah dari itu adalah
ditinggalkan shalat-shalat, terjadi di dalamnya pembunuhan. Maka seandainya dalam satu
demo terbunuh satu orang muslim, yang menanggung dosanya adalah orang yang mengajak
melakukan demo-demo tersebut. Sama saja, apakah seorang pribadi, sekelompok
masyarakat ataupun komunitas. Dan dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan:
“Sungguh hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan terhadap
seorang muslim. (HR. Sunan An-Nasaa’i, bab Ta’zhiimu Ad-dami 7-87 dan At-Tirmidzi dalam
bab Maa jaa’a ‘an Tasydiid qatlil mukmin, 4-16)
Maka betapa banyak terbunuh nyawa-nyawa di dalam demontrasi-demontrasi? Dengan
disaksikan oleh akal, dalil naqli, adat, perasaan indrawi dan kenyataan yang disaksikan. Maka
diada-adakannya demontrasi hanyalah bidah yang sesat, menyeru kepadanya syaithon,
nafsu yang mengajak pada kejelekkan dan hawa. Dan tidaklah berkumpul musuh-musuh ini
pada suatu perkara kecuali akan hancurlah agama dan dunia, sebagaimana sudah diketahui
dalam demo-demo ini. Dan buah dari demontrasi-demontrasi semuanya adalah pembunuhan,
kehancuran, menyia-nyiakan harta dan waktu mencemaskan orang-orang yang aman. Dan
betapa banyak kejelekkan di dalamnya.
Cukuplah demo itu tergolong keburukkan tatkala demo tidak pernah dikerjakan di zaman
para Rasul yang mulia, para nabi yang agung, yang mana mereka telah dicoba dan disakiti
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oleh kaumnya. Dan berimanlah kepada mereka orang-orang yang beriman, dalam keadaan
mereka tidak mengenal demontrasi dan tidak melakukan peledakkan dan pembunuhan,
bahkan islam melarang dari semua.
Dan mereka- mereka yang mengajak demo itu dan berpendapat kalau padanya ada
keselamatan telah salah jalan dan keliru jalan dan sebaiknya mereka kembali kepada
kebenaran, mengatasi problema-problema dengan Al-kitab dan As-Sunnah dengan
pemahaman para ulama yang kokoh dalam keilmuannya. Maka barang siapa yg mengajak
manusia kepada kekacauan ini, maka dia telah menyebabkan kerusakan negeri dan para
hamba. Dan apa yang telah terjadi dahulu dan sekarang itu menjadi saksi akan hal itu.
Maka saya mengingatkan para penuntut ilmu, hendaknya mereka tidak memperdulikan
pendapat yg membolehkan demontrasi damai, sebagaimana yg mereka katakan! Mereka
membuat pembagian ini dengan tanpa dalil, bahwasanya (demo) itu boleh! Tanpa dalil yg
dijadikan sandaran, tidak dari Al-Kitab tidak pula dari As-Sunnah tidak dari perbuatan Rasul,
tidak dari para sahabat yang mulia, tidak pula dari para imam, sebagaimana yg telah lalu.
Sebagaimana selain diriku telah menulis, dan cukuplah dengan tulisan Hai’ah Kibaarul Ulama
sebagai penjelasan dan keterangan bagi orang yang menginginkan kebenaran dan
berkumpul diatas itu: Sesungguhnya demontrasi yg dengan tatacara yang telah kita ketahui
itu batil, bahwasanya hal itu tidak memiliki dasar syariat, bahwasanya hal itu mengantarkan
kepada kerusakan para hamba dan negeri. Dan ini adalah pendapat yg benar yang telah
ditanda tangani oleh lebih dari dua puluh orang alim, bahkan seluruh ulama yang terpandang
menyerukan kepada manusia, kalau demontrasi itu adalah sebuah jalan, bukan jalan
kebaikan dan perbaikan
Dan sesungguhnya jalan yang selamat adalah dengan menasihati orang yang memegang
urusan kekuasaan wilayah di bumi ini jika memang dia bersalah, diseru dengan cara yang
tepat sesuai tingkatan yang ia ada padanya, tanpa menimbulkan kekacauan seperti ini yang
bisa melenyapkan jiwa, membuat takut orang-orang yang aman, dan terjadi di dalamnya apa
yang sudah disaksikan manusia di zaman ini dan sebelumnya. Wallahu a’lam.
Yang mulia As-syaikh Al-Faqih Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali
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rahimahullah Al-Al-afnaan watauhiid Ibni Khuzaimah wa hadits an al-muzhaharah, 4-4-1432
H.
***
Sumber: http://www.sahab.net/home/?p=1397
Alih bahasa: Ustadz Abu Hafs Umar al-Atsary haﬁzhahullah
————————————————————————ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال وﺟﻪ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﺟﻮاز اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ ودون ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح .ﻓﻘﺎل رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ  :اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ،وﻛﻞ أﻣﺮ ﻣﺤﺪث ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻋﺔ ،وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ،ذﻟﻚ أن ﺷﺮع اﻟﻠﻪ ﻛﺎﻣﻞ-ﻛﺘﺎب
وﺳﻨﺔ ،-وﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا وﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
.اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻗﺘﻞ اﻷوﻗﺎت
وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ :ﺗﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻠﻮات ،وﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺘﻞ ،ﻓﻠﻮ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺘﺤﻤﻞ إﺛﻤﻪ ﻣﻦ دﻋﺎ
َ
إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ،ﺳﻮاء ﻓﺮد أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ،وﻓﻲ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ) :ﻟ َ َﺰوَا ُ
ﻞ
ل اﻟﺪﻧْﻴَﺎ أﻫْﻮَ ُ
ﻦ ﻗَﺘ ْ ِ
ن ِﻋﻨْﺪ َ اﻟﻠﻪِ ِﻣ ْ
ﺴﻠِﻢٍ(]1
].ر ُ
ﻞ ُﻣ ْ
ﺟ ٍ
َ
ﻓﻜﻢ ﻧﻔﻮس ﺗﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات؟ ،ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻌﺮف واﻟﺤﺲ واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة .ﻓﺈﺣﺪاث ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات إﻧﻤﺎ
ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع واﻟﻀﻼﻻت ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء واﻟﻬﻮى ،وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫﺬه اﻷﻋﺪاء ﻓﻲ ﺷﻲء إﻻ
.د ﻣﺮ دﻳﻦ ودﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات :ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﺘﻴﻞ ،وﺗﺪﻣﻴﺮ ،وﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻸﻣﻮال وﻟﻸوﻗﺎت ،وإرﻫﺎب ﻟﻶﻣﻨﻴﻦ ،وﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ ،وﻛﻔﻰ ﺑﻬﺎ
ﺷﺆ ًﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﻜﺮام واﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﺤﻨﻮا وأوذوا ﻣﻦ أﻗﻮاﻣﻬﻢ ،وآﻣﻦ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ آﻣﻦ وﻟﻢ
ً
اﻏﺘﻴﺎﻻ ،ﺑﻞ ﻧﻬﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺗﻔﺠﻴﺮا وﻻ
.ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻣﻈﺎﻫﺮة وﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا
ً
ﻓﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات وﻳﺮون أن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻏﻠﻄﻮا اﻟﻄﺮﻳﻖ وأﺧﻄﺌﻮا اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺧﻴﺮ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺮﺟﻌﻮا إﻟﻰ
ﺻﻮاﺑﻬﻢ ،وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء-اﻟﺮاﺳﺨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ .-ﻓﻤﻦ دﻋﺎ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻫﺬه
.اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺴﺎد اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ،وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻤﻮْﻫَﺎ ﻫﺬا
ﻓﻨﺤﺬر ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ :أن ﻳﻘﺘﻨﻌﻮا ﻓﻲ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات وﻳﺮى أن اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن! ﻗَ 
ﺴ ُ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﺪون ﺑﺮﻫﺎن أﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة! ،ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮل وﻻ ﻣﻦ
.اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام وﻻ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﺖ ،وﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻏﻴﺮي
ﺣﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﻖ ،واﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :أن اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﺑﻜﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
وﻛﻔﻰ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﺎﻧًﺎ ووﺿﻮ ً
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 وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ووﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ، وأﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺒﻼد، وأﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع،ﺑﺎﻃﻠﺔ
 ﺑﻞ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻳﻨﺎدون اﻟﻨﺎس ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻼح وإﺻﻼح،ﻤﺎ
ً ِ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟ.
 وﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻴﻖ،وأن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺤﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻮﻟﻰ أﻣﺮ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻷرض إن أﺧﻄﺄ
 وروع ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻣﻨﻮن وﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ،ﺑﻤﺴﺘﻮاه اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺑﺪون إﺣﺪاث ﻫﺬه اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ أزﻫﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻔﺲ
 واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ،ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.
[1] (16-4 / ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ: ﺑﺎب/ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي،82-7 / ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪم: ﺑﺎب/) ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.

 زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ – اﻷﻓﻨﺎن وﺗﻮﺣﻴﺪ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ وﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ:اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﻘﻴﻪ
ه1432-4-4اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات
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