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✍ Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
 أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻮاب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﺒﺎدات،ﻫﺬه ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
Ini adalah termasuk perkara yang paling penting, yaitu hendaknya seseorang berada di atas
jalan Salaf yang shalih pada semua bab-bab agama yaitu tauhid, ibadah, muamalah, dan
selainnya.
ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﺮك اﻟﺠﺪال واﻟﻤﺮاء ﻷن اﻟﺠﺪال واﻟﻤﺮاء ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﻘﻔﻞ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮاب؛ ﻓﺈن اﻟﺠﺪال واﻟﻤﺮاء ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﻨﺘﺼﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ
Demikian juga hendaknya dia meninggalkan perdebatan dan berbantah-bantahan, karena
perdebatan dan berbantah-bantahan adalah pintu yang akan menutupi jalan kebenaran. Jadi
perdebatan dan berbantah-bantahan akan menyeret seseorang untuk berbicara hanya
karena ingin membela dirinya saja.
 وإﻣﺎ أن ﻳﺆوﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻜﺮه اﻧﺘﺼﺎرا ً ﻟﻨﻔﺴﻪ وإرﻏﺎﻣﺎ ً ﻟﺨﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﺗﺠﺪه إﻣﺎ أن ﻳﻨﻜﺮه
ﺑﻘﻮﻟﻪ
Bahkan walaupun kebenaran telah jelas baginya, engkau akan menjumpai orang yang suka
berdebat akan tetap mengingkarinya, atau dia akan menta’wil atau menyimpangkan
maknanya dengan cara-cara yang dibenci demi membela dirinya dan untuk memaksa orang
yang tidak sependapat dengannya agar menerima ucapannya.
ﻓﺈذا رأﻳﺖ ﻣﻦ أﺧﻴﻚ ﺟﺪاﻻ وﻣﺮاءً ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ واﺿﺤﺎ )ﻓﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﺮراك ﻣﻦ اﻷﺳﺪ( ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ واﺿﺤﺎ
 وﻗﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي إﻻ ﻫﺬا واﺗﺮﻛﻪ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻓﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﺮارك ﻣﻦ اﻷﺳﺪ.
Jadi jika engkau menjumpai pada diri saudaramu mendebat dan membantah secara
membabi buta ketika kebenaran telah jelas, maka hendaknya engkau lari darinya
sebagaimana engkau lari dari singa. Maksudnya kebenaran telah jelas, tetapi dia tidak mau
mengikutinya. Maka ketika itu hendaknya engkau lari darinya sebagaimana engkau lari dari
singa, dan katakan kepadanya: “Cukup sampai di sini!” Dan tinggalkan dia!
Sumber artikel:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=148507
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