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Al-Allamah Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:
 ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺠﻮز ؟.  ﻓﺎﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺠﻠﺲ اﻟﻴﻪ ﻷﻧّﻪ ﻣﺒﺘﺪع., ﻓﺎذا وﺟﺪﻧﺎ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ” ﻋﻨﺪه ﻃﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻠّﺴﺎن و ﺳﺤﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن
Maka jika kita mendapati seorang ahli bid’ah, yang dia memiliki lisan yang fasih, dan bisa
“menyihir” dengan ceramahnya, maka sesungguhnya kita tidak boleh duduk bersamanya
karena dia itu seorang ahli bid’ah. Mengapa tidak boleh?
 ﻗﺎل-ﺻﻠﻰ اﻟﻠّٰﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺳﻠﻢ- اﻟﻨﺒﻲ
ن
 ﻷﻧّﻨﺎ:أوﻻ
ّ ﻓﺎ, ﻧﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺷﺮه
ّ
ٰ
Yang pertama: Karena kita takut tertimpa kejelekkannya. Karena sesungguhnya Nabi
shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
“ن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﺴﺤﺮا
ّ ”ا
“Sesungguhnya dalam sebagian ceramah itu ada sihir.”
ﻗﺪ ﻳﺴﺤﺮ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻮاﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻋﺘﻪ.
Terkadang ia bisa menyihir akal-akal kita hingga kita menyetujui kebid’ahannya.
أو أن ﻳﺠﻠﺲ اﻟﻴﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﻦ اﻷﺷﺮاف و اﻟﻮﺟﻬﺂء و, أن ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻨّﺎس ﺣﻮﻟﻪ, ن ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ” ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺘﺪع
ّ  ا: ”ﺛﺎﻧﻴﺎ
و ﻏﺮورا” ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ, ﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪه رﻓﻌﺔ” و اﻏﺘﺮارا” ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻋﺔ, اﻷﻋﻴﺎن.
Kedua: Hal itu akan menyemangati ahli bid’ah tersebut, tatkala banyak manusia duduk di
sekelilingnya, atau duduk dihadapannya fulan dan fulan dari orang terhormat, tokoh-tokoh
dan orang tertentu. Hal ini akan menambah dia semakin tinggi dan bisa mengelabui
(manusia) dengan kebid’ahannya dan ia tertipu dengan dirinya.
ن اﻟﻨّﺎس اذا رأوك ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻰ
 اﺳﺎءة: ”ﺛﺎﻟﺜﺎ
ّ ﻓﺎ,  وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﻫﺬا اﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ, اﻟﻈﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺬي اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺪﻋﺔ
ّ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻚ وان ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﻫﺬا اﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ
Yang ketiga: Akan menimbulkan buruk sangka dengan orang yang berkumpul dengan ahli
bid’ah ini. Dan terkadang hal ini tidak nampak kecuali setelah sekian lama. Karena manusia
itu jika mereka melihat engkau pergi kepada ahli bid’ah, mereka akan mencurigaimu. Dan
sekalipun hal itu tidak nampak jelas kecuali setelah sekian lama.
 أن ﻳﺠﺘﻨﺐ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع-ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ- و ﻟﻬﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ
Oleh karena itu sepantasnya bagi penuntut ilmu, bahkan WAJIB BAGINYA untuk menjauhi
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duduk-duduk dengan ahli bid’ah.
[Syarh al-Hilyah h. 314]
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