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✍? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah
? Pertanyaan:
 وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻴﺰه ﻣﻦ ﺑﻴﻦ،ﻨﺖ ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺠﻦ؛ وﻟﻜﻦ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻹﻧﺲ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻴﻪﺣﻔﻈﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ! ﺑﻴ
اﻷﺷﺨﺎص؟؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺤﺬر ﻣﻨﻪ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ؟
Wahai Syaikh -semoga Alloh menjaga anda-, anda telah menjelaskan kepada kami tentang
syaitan-setan dari kalangan jin. Lalu bagaimana seseorang bisa mengetahui setan dari jenis
manusia? dan bagaimana membedakannya di antara manusia? Bagaimana pula cara
memperingatkan darinya? Serta bagaimana sikap kita dalam bergaul dengannya?
? Jawaban:
 ﻟﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺎﻟﺴﻮء واﻟﻔﺤﺸﺎء وﻳﻨﻬﺎك ﻋﻦ اﻟﺼﻼح واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﺷﻴﻄﺎن
Setiap orang yang memerintahkanmu untuk berbuat kejelekan dan perbuatan keji, serta
melarangmu dari berbuat kebaikan dan istiqomah maka itulah setan.
Ini sebagaimana dalam ﬁrman Allah tabaraka wa ta’ala:
ْ
ِ َﺒِﻊْ ﺧُﻄُﻮﻦ ﻳَﺘ
ْ  ُﻪ ﻳَﺄ ُﻣ ُﺮ ﺑِﺎﻟ ْ َﻔ ﺎن ﻓَﺈِﻧ
ُ ْ ﺤﺸَ ﺎءِ وَاﻟ
ِ َ  ﻴْﻄات اﻟﺸ
ْ وَ َﻣ
ِﻤﻨْﻜَﺮ
Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh
mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. (an-Nuur: 21)
Dan juga ﬁrman Allah ta’ala:
َ  ﻴﻄَﺎإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸ

َ ْ ﻀﺎءَ ﻓِﻲ اﻟ
ِﺼﻼة
ِ ْ ﻤﻴ
َ ْﻢ اﻟْﻌَﺪَاوَةَ وَاﻟْﺒَﻐ
ْ نأ
ُ
ْ
ُ ِ ُ َ ِ
ْ ُ ﻛﺼﺪ
َ ْ ﻤﺮِ وَاﻟ
ْ ﺨ
ُ ُ ن ﻳُﻮﻗِﻊَ ﺑَﻴْﻨَﻜ
 َﻦ اﻟ
ُ َ ﺴﺮِ وَﻳ
ْ ﻢﻋ
ِ َﻦ ذِﻛْﺮِ اﻟﻠﻪِ وَﻋ
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari
mengingati Allah dan salat. (al-Maidah: 91)
Maka setiap orang yang memerintahkanmu untuk berbuat kejelekan dan kemungkaran, serta
menghalangimu dari berdzikir kepada Allah dan shalat, maka dia setan.
Penanya: وإن ﻛﺎن أﺣﺪ َ اﻟﻮاﻟِﺪَﻳﻦ؟
Walaupun itu kedua orang tuanya?
Syaikh:
وﻟﻮ ﻛﺎن أﺣﺪ َ واﻟِﺪَﻳﻚ! ﻟﻜﻦ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺎدره ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ،
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Walaupun itu kedua orang tuamu. Namun bersemangatlah untuk menasihati keduanya.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
ﻌَﻢﻤﺮ اﻟﻨ
ُ ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ
ْ َ ﻓَ َﻸ
ُ ﺣ
ٌ ً ن ﻳﻬﺪي اﻟﻠﻪ ﺑﻚ رﺟﻼ ً واﺣﺪا
“Dan seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang karena sebab dirimu, maka itu
lebih baik bagimu dari pada onta merah.”
وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻳﺄﻣﺮون ﺑﻤﺎ ﻳﻈﻨﻮﻧﻪ ﺧﻴﺮا ً وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن.
Dan kebanyakan manusia terkadang memerintahkan apa yang mereka anggap kebaikan,
dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya.
***
? Sumber : http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=12087
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