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SALAHKAH MEMBANTAH ORANG-ORANG YANG MENYIMPANG
Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alus Syaikh [ حفظه اللهMenteri Urusan Agama Kerajaan
Arab Saudi]
Pertanyaan: Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang menyatakan: “Yang wajib
atas ulama adalah mengajarkan manhaj salaf tanpa membantah kelompok-kelompok sesat
dan orang-orang yang manhajnya sesat, agar jangan jatuh pada perkataan Umar
radhiyallahu anhu: “Tali ikatan Islam akan terurai seutas demi seutas?”
Jawab:
Perkataan ini tidak cermat dan tidak benar, bahkan salah besar. Karena sesungguhnya
membantah orang yang menyimpang ada syariatnya dalam agama Islam, membantah orang
yang menyimpang termasuk prinsip-prinsip pokok dari agama ini. Karena Allah Jalla wa ‘Ala,
Dialah yang pertama kali melakukan bantahan dan dzat yang paling mulia yang membantah
orang-orang yang menyelisihi Rasulullah shallallahu ‘alaihi was sallam, dan Dialah yang
membantah langsung orang-orang yang menyimpang itu. Jadi membantah orang-orang yang
menyimpang termasuk ibadah terbesar yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada
Allah.
Syaikhul Islam berkata: “Ini termasuk jenis jihad terbesar.” Perkataan beliau ini benar,
bahkan bisa mengalahkan jihad memerangi orang-orang kaﬁr. Maksudnya memerangi musuh
di dalam umat Islam sendiri lebih berat dibandingkan melawan musuh dari luar, karena
orang-orang kaﬁr jelas permusuhan mereka. Adapun musuh dari dalam maka ini perkaranya
seringnya tersembunyi. Dan termasuk permusuhan terbesar adalah dengan munculnya di
tengah-tengah kaum Muslimin orang-orang yang mengajak mereka kepada selain manhaj
salaf, yaitu seperti berbagai bid’ah dan kesyirikan serta manhaj-manhaj sesat seperti
Raﬁdhah dan Khawarij serta yang lainnya. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya membantah
mereka ini termasuk ibadah terbesar yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada
Allah. Orang-orang yang suka khurafat, Shuﬁyyun dan orang-orang thariqah serta yang
semisal dengan mereka, membantah mereka termasuk ibadah terbesar yang bisa
mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dan termasuk ketaatan terbesar serta
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termasuk jenis jihad yang harus ada. Allah Ta’ala berﬁrman:
«52 :ﺟﻬَﺎدًا ﻛَﺒِﻴ ْ ًﺮا« )اﻟﻔﺮﻗﺎن
َ َﻦ و
ِ ِﻢ ﺑِﻪ
ْ ُﺟﺎﻫِﺪْﻫ
َ ْ )ﻓَ َﻼ ﺗُﻄِﻊْ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳ
“Maka janganlah engkau mentaati orang-orang kaﬁr dan berjihadlah memerangi mereka
dengan Al-Qur’an dengan jihad yang besar.” (QS. Al-Furqan: 52)
Berjihad melawan mereka dengan Al-Qur’an dan dengan ilmu termasuk jenis jihad terbesar.
Adapun dengan membiarkan mereka dan mendiamkan mereka maka kapan kebenaran akan
diketahui?! Jika seorang ulama diam tidak mau menjelaskan kesesatan orang-orang yang
sesat, kapankah kebenaran akan diketahui?! Karena kita wajib menjaga agama ini dan
agama ini lebih penting dibandingkan pribadi-pribadi. Jadi jika membantah si fulan yang
menyimpang akan menjaga agama ini dan tidak ada kerusakan yang lebih besar seperti
pertumpaan darah dan yang semisalnya, maka jelaslah wajibnya membantah. Jadi
membantah termasuk prinsip-prinsip pokok Islam tanpa diragukan lagi. Maka ucapannya
bahwa seorang ulama cukup menjelaskan manhaj salaf tanpa perlu membantah kelompokkelompok sesat adalah ucapan yang tidak cermat dan tidak benar.
Ditranskrip oleh: Salim Al-Jazairy
Sumber: http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=41593
=======================================
 إن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ وأﺻﺤﺎب: ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮل:ﻳﻘﻮل
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻀﺎﻟﺔ أﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﺮى اﻹﺳﻼم ﻋﺮوة ﻋﺮوة؟
 اﻟﺮد ﻋﻠﻰ، أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ وﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻏﻠﻂ؛ ﻷن اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم:واﻟﺠﻮاب
 وأﻋﻈﻢ ﻣﻦ رد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﺮﺳﻮل اﻟﻠﻪ ) وﻫﻮ،ّاﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷن اﻟﻠﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻫﻮ أول ﻣﻦ رد
 وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﻧﻮاع: ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻘﺮﺑﺎت،اﻟﺬي ﺣﺎﺟﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ
 وﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ وﻗﺪ ﻳﻔﻮق ﺟﻬﺎد اﻷﻋﺪاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ؛ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺠﺎﻫﺪة اﻟﻌﺪو اﻟﺪاﺧﻞ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪة اﻟﻌﺪو.اﻟﺠﻬﺎد
 وﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﺪاوات أن ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،اﻟﺨﺎرج؛ ﻷن اﻟﻌﺪو اﻟﺨﺎرج ﺑﻴﻨ ٌﺔ ﻋﺪاوﺗﻪ أﻣﺎ اﻟﻌﺪو اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﺨﻔﻰ
ﻛﺎﻟﺒﺪع واﻟﺸﺮﻛﻴﺎت واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﻛﺎﻟﺮاﻓﻀﺔ واﻟﺨﻮارج- ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ ﻷن ﻫﺬا
 اﻟﺨﺮاﻓﻴﻴﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﻄﺮق وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻘﺮﺑﺎت-وﻧﺤﻮﻫﺎ
ﻳﻦ
َ ِ وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻗﺎل ﺟﻞ وﻋﻼ » ﻓَ َﻼ ﺗُﻄِﻊْ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮ،اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮﺑﺎت وأﻋﻈﻢ اﻟﻄﺎﻋﺎت
 أﻣﺎ أن ﻳﺘﺮﻛﻮا وﻳﺴﻜﺖ،[ وﻣﺠﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﻧﻮاع اﻟﺠﻬﺎد52:ﻴﺮا«]اﻟﻔﺮﻗﺎن
َ َو
ِ ِﻢ ﺑِﻪ
ْ ُﺟﺎﻫِﺪْﻫ
ً ِ ﺟﻬَﺎدًا ﻛَﺒ
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 ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻖ؟ ﻷﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺮﻋﻰ، ﻓﻤﺘﻰ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻖ؟ إذا ﺳﻜﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺿﻼل اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ،ﻋﻨﻬﻢ
 وﻻ ﻣﻔﺴﺪة راﺟﺤﺔ- اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻼن ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﺪﻳﻦ –ﻫﺬا اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ،اﻟﺪﻳﻦ
. ﻓﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻹﺳﻼم وﻻ ﺷﻚ، ﻓﻬﺬا ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺮد،ﻓﻲ اﻟﺮد؛ ﻣﻦ ﺳﻔﻚ دﻣﺎء وﻧﺤﻮه
ﻓﻘﻮﻟﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻛﻼم ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ وﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي: ﺗﻔﺮﻳﻎ.
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