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Asy-Syaikh Rabi’ bin Hady al-Madkhaly haﬁzhahullah
 وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﻪ،وﻣﻦ اﻟﺒﻼء اﻵن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻘﺎل ﻓﻼن وﻗﺎل ﻓﻼن
اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺒﺮﻫﺎن
“Termasuk bencana di masa ﬁtnah sekarang ini yang bahkan menimpa sebagian Salaﬁyun,
yaitu mereka memegangi dengan ucapan fulan dan fulan, walaupun orang yang
menyelisihi mereka memiliki dalil dan bukti yang kuat.
 أﻓﺘﻰ، ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ. واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮق،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻃﺮق أﻫﻞ اﻟﻀﻼل
 ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻮل ﻛﻼﻣﻪ،ﻓﺘﻮى أو ﻗﺎل ﻗﻮﻻ ً ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دﻟﻴﻞ
Yang semacam ini termasuk sikap menempuh cara-cara para pengusung kesesatan.
Sedangkan manhaj Salafy tidak mengenal cara-cara semacam ini. Betapapun tingginya
kedudukan seseorang, jika dia memfatwakan sesuatu atau mengucapkan sebuah ucapan
yang tidak disertai dalil, maka tidak boleh menerima ucapannya.
  ﻟﻜﻦ ﻛ،ﻧﺤﺘﺮﻣﻪ وﻧﻌﺘﺬر ﻟﻪ وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ذﻟﻚ
 وﻣﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻣﻦ،ﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﺮد إﻻ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ
”رﺳﻮﻟﻪ ﷺ ﻻ ﻳﺠﻮز رد ﻗﻮﻟﻪ
Memang kita menjaga kehormatannya dan memberikan udzur untuknya dan seterusnya,
namun semua orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, kecuali Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam. Dan siapa saja yang memiliki hujjah dari kalam Allah atau dari sunnah
Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka tidak boleh menolak ucapannya.
[Al-Majmu’ ar-Raiq, hal.419]
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…إذا
MENETAPKAN HARAMNYA SESUATU TIDAK HARUS BERDASARKAN IJMA’ ATAU DALIL YANG
SECARA LANGSUNG MENYEBUTKAN SESUATU TERSEBUT
MENETAPKAN HARAMNYA SESUATU TIDAK HARUS BERDASARKAN IJMA’ ATAU DALIL YANG
SECARA LANGSUNG MENYEBUTKAN SESUATU TERSEBUT Asy-Syaikh Muhammad Bazmul
haﬁzhahullah  ﻫﻞ أﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ:…ﻗﺎل
Pangkal Segala Keburukan
PANGKAL SEGALA KEBURUKAN Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan:
“Empat perkara yang jika ada pada diri seseorang niscaya Allah Subhanahu wa ta’ala akan
menjaganya dari setan dan mengharamkannya…
Kebatilan Manhaj Dakwah Hizbiyah
KEBATILAN MANHAJ DAKWAH HIZBIYAH Ditulis oleh: Al-Ustadz Muslim Abu Ishaq Al-Atsari
Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma menyatakan bahwa ketika Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa
sallam mengutus Mu’adz bin Jabal…
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