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Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata:
, اﻟﻘﺪرﻳــــــــﺔ: ﻓﻤﻦ ﻫﺬه اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﻫﻮاء ﺗﺸﻌﺒﺖ اﻻﺛﻨﺎن وﺳﺒﻌﻮن ﻫــﻮى، أﺻﻞ اﺛﻨﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻫﻮى أرﺑﻌﺔ أﻫﻮاء
 واﻟﺨﻮارج, واﻟﺸﻴﻌـــــﺔ,واﻟﻤﺮﺟﺌـــــﺔ
“Asal dari tujuh puluh dua kelompok hawa nafsu (bidah) itu adalah empat hawa nafsu, dari
empat macam hawa nafsu ini bercabang menjadi tujuh puluh dua hawa nafsu: Qadariyah,
Murji’ah, Syi’ah dan Khawarij.
 وﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ إﻻ، ﻓﻤـﻦ ﻗــﺪم أﺑﺎ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺑﺨﻴﺮ ودﻋﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻴﻊ أوﻟﻪ وآﺧﺮه
Maka barang siapa yang mengutamakan Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali di atas seluruh
sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak membicarakan sahabat lainnya
kecuali dengan kebaikan, mendoakan mereka, maka sungguh dia telah keluar dari bidah-nya
Sy’iah dari awal dan akhirnya.
 ﻳﺰﻳﺪ وﻳﻨﻘﺺ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻹرﺟﺎء أوﻟــﻪ وآﺧـﺮه،  اﻹﻳﻤﺎن ﻗﻮل وﻋﻤﻞ: وﻣــﻦ ﻗــﺎل
Dan barang siapa yg mengatakan: Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah
dan berkurang, maka dia sungguh telah keluar dari bidah murji’ah dari awalnya dan
akhirnya.
 اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺑﺮ وﻓﺎﺟﺮ واﻟﺠﻬﺎد ﻣﻊ ﻛﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ودﻋﺎ ﻟﻬﻢ: وﻣــﻦ ﻗــﺎل
ﺑﺎﻟﺼﻼح ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺨﻮارج أوﻟــﻪ وآﺧــﺮه
Dan barang siapa yang mengatakan: Shalat (bermakmum) di belakang setiap (pemimpin)
yang baik ataupun jahat, berjihad bersama khalifah, dia tidak membolehkan memberontak
kepada penguasa dengan pedang, mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka sungguh dia
telah keluar dari bid’ahnya khawarij dari awalnya dan akhirnya.
 اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺧﻴﺮﻫﺎ وﺷﺮﻫﺎ ﻳﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻳﻬﺪي ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻘﺪرﻳﺔ: وﻣــﻦ ﻗــﺎل
 وﻫــﻮ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻨــﺔ.أوﻟــﻪ وآﺧــﺮه
Dan barang siapa yang mengatakan: Takdir-takdir semuanya itu dari Allah Taala (yang
menentukan), baiknya dan buruknya. Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan
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menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki. Maka sungguh dia telah keluar dari bidah
Qadariyyah dari awalnya dan akhirnya. Dan dia adalah pengikut Sunnah.
(Syarh As-Sunnah Karya Imam Al-Barbahari rahimahullah)
Sumber || http://telegram.me/sahabiette
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