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KETENTUAN TASYABUH DENGAN ORANG KAFIR
Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi’i rahimahullah
Pertanyaan: Apa saja ketentuan tasyabbuh dengan orang kaﬁr?
Jawaban:
Pakaian tersebut merupakan pakaian mereka. Dan seperti demonstrasi juga merupakan
tasyabuh dengan orang-orang kaﬁr, sebagian pakaian juga tasyabuh dengan orang kaﬁr.
Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi was salam telah bersabda:
“Barang siapa tasyabbuh (menyerupai) terhadap suatu kaum, maka ia bagian darinya.”
Dan para ‘ulama mengatakan: Apabila seseorang itu bertasyabbuh terhadap orang-orang
kaﬁr dan meyakini bahwa pakaian mereka lebih utama, sungguh ia telah kaﬁr.
Namun bila ia mengenakan pakaian mereka tanpa meyakini bahwa itu lebih utama, maka ia
telah melakukan perkara yang diharamkan.
Lihat kitab: “Qam’ul Ma’anid” (2/406)
Sumber: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1489
* Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
——————:ﻧﺺ اﻟﺴﺆال
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر ؟
:ﻧﺺ اﻹﺟﺎﺑﺔ
 واﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ،  وﺑﻌﺾ اﻷﻟﺒﺴﺔ ﺗﺸﺒﻬﺎ ً ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر،  وﻣﺜﻞ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮة ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر، أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰي زﻳﻬﻢ
 إذا ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر وﻳﻌﺘﻘﺪ أن زﻳﻬﻢ أﻓﻀﻞ:  واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن، ”  ” ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ: آﻟﻪ وﺳﻠﻢ – ﻳﻘﻮل
.  وإذا ﻟﺒﺲ ﻟﺒﺎﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد أﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻟﻤﺤﺮم، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
-—————
( 2/406  ) ﻗﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﺪ: راﺟﻊ ﻛﺘﺎب
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