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HARUS MEMBANTAH SIAPA SAJA YANG SALAH?
Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Pertanyaan: Banyak bid’ah yang dinyatakan secara tegas oleh para ulama yang terpercaya
bahwa itu merupakan bid’ah, seperti bid’ah berpartai yang sedikit sekali yang mentahdzirnya
atau memperingatkan bahayanya, bahkan telah muncul pernyataan baru bahwa
mentahdzirnya akan merusak persatuan bangsa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
Jawaban:
Menurut kami dalam masalah ini kami katakan: kita mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah serta
jalan yang ditempuh oleh para Salaf, dan kita tidak mempedulikan ucapan si A atau si B.
siapa saja yang berada di atas manhaj yang lurus maka dia adalah saudara kita, dia
termasuk kita dan kita termasuk darinya. Sebaliknya siapa saja yang menyelisihi manhaj
yang lurus, maka dia bukan termasuk kita dan kita bukan termasuk dia, siapapun orangnya.
Jalan kebenaran sangat jelas –walhamdulillah– dan tidak ada kesamaran padanya, jadi kita
tidak perlu atau tidak tepat untuk mengatakan: “Mungkin saja si fulan di atas kebenaran.”
Karena jalan yang benar sangat jelas, walhamdulillah.
Dan harus menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dengan tujuan untuk
memperingatkan dari kesalahan-kesalahan tersebut, bukan bertujuan untuk mencela pribadi
mereka atau untuk merendahkan mereka. Tetapi semata-mata dalam rangka
memperingatkan dari kesalahan agar tidak ada seorangpun yang tertipu dengannya.
kesalahan di bantah siapapun yang membawanya.
Kita membantah para mubtadi’, bahkan juga terhadap Ahlus Sunnah. Jika salah seorang dari
mereka ada yang salah maka kita bantah walaupun dia termasuk Ahlus Sunnah, walaupun
dia termasuk salah seorang ulama besar.
KESALAHAN HARUS DIBANTAH, DAN INI MAKNANYA BUKAN MEMECAH BELAH
UMAT, INI ADALAH MENGEMBALIKAN PERSATUAN UMAT, KARENA UMAT TIDAK
AKAN BERSATU KECUALI DI ATAS MANHAJ YANG BENAR.
Adapun jika manhaj penuh tambalan seperti pada pakaian dan banyak kesalahannya, maka
umat tidak akan bisa bersatu.
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Allah Azza wa Jalla berﬁrman:
 ُ ﻛ.
ن
ِ ﻞ
َ ْﺣﻮ
ُ ِﻢ ﻓَﺮ
ْ ِﻤﺎ ﻟَﺪَﻳْﻬ
َ ِب ﺑ
ٍ ﺣ ْﺰ
“Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki.” (QS. Al-Mu’minun: 53)
Ini merupakan celaan terhadap mereka.
َ
 ُ ﻢ ُزﺑ ُ ًﺮا ﻛ
ن
ِ ﻞ
َ ْﺣﻮ
ُ ِﻢ ﻓَﺮ
ْ ِﻤﺎ ﻟَﺪَﻳْﻬ
َ ِب ﺑ
ْ ُﻢ ﺑَﻴْﻨَﻬ
ْ ُﻌُﻮْا أ ْﻣ َﺮﻫﻓَﺘَﻘَﻄ.
ٍ ﺣ ْﺰ
“Maka mereka memecah belah urusan mereka, setiap kelompok merasa bangga dengan apa
yang mereka miliki.” (QS. Al-Mu’minun: 53)
Ini sebagai bentuk celaan. Allah Azza wa Jalla juga berﬁrman:
َ
ُ
ن
ِ ﻣ ًﺔ وَا ُ ﻢ أ
 ِ وَإ.
ْ ُ ﻜﺣﺪَةً وَأﻧَﺎ َرﺑ
ْ ُ ﻣﺘُﻜ ن ﻫَﺬِهِ أ
ِ ْﻘُﻮﻢ ﻓَﺎﺗ
“Dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Rabb kalian,
maka hendaklah kalian bertakwa kepada-Ku.” (QS. Al-Mu’minun: 52)
Dan pada ayat yang lain Dia berﬁrman:
َ
ُ
ن
ِ ﻣ ًﺔ وَا ُ ﻢ أ
 ِ إ.
ْ ُ ﻜﺣﺪَةً وَأﻧَﺎ َرﺑ
ْ ُ ﻣﺘُﻜ ن ﻫَﺬِهِ أ
ِ ْﻢ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُو
“Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Rabb kalian, maka
hendaklah kalian beribadah kepada-Ku.” (QS. Al-Anbiya’: 52)
UMAT INI SATU, DAN UMAT TIDAK AKAN BERSATU KECUALI DI ATAS MANHAJ YANG LURUS
YANG TIDAK ADA PADANYA KESALAHAN ATAU BID’AH ATAU PENYIMPANGAN.
Menyatukan umat bukan dengan cara mengumpulkan semua golongan sebagaimana
anggapan sebagian orang.
Tidak demikian, MENYATUKAN UMAT ADALAH DENGAN AL-KITAB DAN AS-SUNNAH, TIDAK
AKAN BISA MENYATUKAN UMAT KECUALI DENGAN MENGIKUTI AL-KITAB DAN AS-SUNNAH.
Sedangkan orang yang salah maka dia yang harus kembali kepada kebenaran, harus dengan
cara seperti ini.
Sumber: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39119
*******
اﻟﺴﺆال:
ﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜُﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
 اﻟ
ُ ﺴﺎﺋ
رُ ﻤﺎ َﻣﻦ ﻳُﺤﺬﺘﻬﺎ ﻛﺒﺪﻋﺔِ اﻷﺣﺰاب ﻗﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺪ ِﻋﻴﺺ اﻟﻌُﻠﻤﺎء اﻟﺜ
:ﻞ
ُ
 ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻳﻘﻮل اﻟ
 ﺘﻲ ﻧﻛﺜﻴﺮ ِﻣﻦ اﻟﺒﺪع اﻟ
ٌ
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ن اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ِﻣﻨﻬﺎ ﻳُﺆﺛ ُ ﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ! ﻣﺎ ﻫُﻮ رأﻳُﻜُﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل؟
ح ﺟﺪﻳﺪ أ 
ِﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﺑﺮ َز ﻃﺮ ٌ
اﻟﺠﻮاب:
ﺴﻨﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻒ اﻷ ُ ﻣﺔ ،وﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ ِﻣﻦ ﻗﻮل ﻓُﻼن وﻋﻼن.
ﻧﺤﻦ ﻧﻘُﻮل:
رأﻳُﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل
ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب واﻟ 
ُ
ُ
ﺴﻠﻴﻢ؛ ﻓﻠﻴﺲ ِﻣﻨﺎ وﻟﺴﻨﺎ ِﻣﻨﻪ
ﺴﻠﻴﻢ ﻓﻬُﻮ أﺧُﻮﻧﺎ؛ وﻫُﻮ ِﻣﻨﺎ
وﻧﺤﻦ ِﻣﻨﻪ ،و َﻣﻦ ﻛﺎن ُﻣﺨﺎﻟِﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟ 
َﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟ 
ُ
.ﻛﺎﺋﻨًﺎ َﻣﻦ ﻛﺎن
ﺢ وﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ،
ن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب؛ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﺿ ٌ
ن ﻓُﻼﻧًﺎ ﻳُﻤﻜﻦ أ ْ
ﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻘُﻮل أ 
اﻟﻄﺮﻳﻖُ واﺿ ٌ
ﺢ ـ وﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ ـ وﻻ ﻟَﺒ ْ َ
.واﻟﺠﺎدةُ واﺿﺤ ٌﺔ
ﺻﻬﻢ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ِﻣﻦ ﺷﺄﻧِﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
وﻻ ﺑُﺪ ِ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن أﺧﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﻄﺌﻮا ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ِﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﻴﻞ ِﻣﻦ أﺷﺨﺎ ِ
ﻳﻐﺘﺮ ﺑﻪ أﺣﺪٌ؛ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮدُود ٌ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛﺎﺋﻨًﺎ َﻣﻦ ﻛﺎن.
ِﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﺌﻼ  
ﺴﻨﺔ ،وﻟﻮ ﻫﻮ ِﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ
ﺴﻨﺔ ،إذا أﺧﻄﺄ أﺣﺪ ٌ ِﻣﻨﻬﻢ رددْﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ ﻫﻮ ِﻣﻦ
ﻤﺒﺘﺪِﻋﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ
أﻫﻞ اﻟ 
أﻫﻞ اﻟ 
ﻧﺮد  ﻋﻠﻰ اﻟ ُ
ِ
ِ
ﻧﺤﻦ ُ
ُ
اﻟﻌُﻠﻤﺎء.
ُ
ن اﻷ ُ ﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ إﻻ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺻﺤﻴﺢ ،أ ﻣﺎ
اﻟﺨﻄﺄ ﻳ ُ َﺮد؛ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻷ ُ ﻣﺔ! ﻫﺬا )إرﺟﺎع( ﺑﻴﻦ اﻷ ُ ﻣﺔ؛ ﻷ 
ﺞ ُﻣﺮﻗﻌًﺎ ،وأﺧﻄﺎء! اﻷ ُ ﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ
.إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻬ ُ
َ
ﻢ ُزﺑُﺮا ً ﻛ ُ 
ﻞ وﻋﻼ ﻳﻘُﻮل“:ﻛ ُ 
اﻟﻠ ُﻪ ﺟ 
ب
ﻞ
ﻞ ِ
ﺣﺰب ﺑِﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮِ ُ
ﺣﻮن”]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [53 :ﻫﺬا ذ م ﻟﻬﻢ“،ﻓَﺘَﻘَﻄَﻌُﻮا أ ْﻣ َﺮﻫُﻢ ﺑَﻴْﻨَﻬُ ْ
ﺣ ْﺰ ٍ
ٍ
َ
ُ
ن”]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [53 :ﻫﺬا ِﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺬ َ م ،واﻟﻠ ُﻪ ﺟ 
ﻢ
ﻢ أ ُ ﻣ ًﺔ وَا ِ
ﻞ وﻋﻼ ﻳﻘُﻮل“ :وَإ ِ َ
ﺣﻮ َ
ﻢ ﻓَﺮِ ُ
ﺣﺪَةً وَأﻧَﺎ َرﺑﻜ ُ ْ
ن ﻫَﺬِهِ أ ﻣﺘُﻜ ُ ْ
ﻤﺎ ﻟَﺪَﻳْﻬِ ْ
ﺑِ َ
َ
ُ
ون”]اﻷﻧﺒﻴﺎء.[92 :
ﻢ أ ُ ﻣ ًﺔ وَا ِ
ُﻮن“]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،[52 :وﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻷُﺧﺮى “إ ِ 
ﺣﺪَةً وَأﻧَﺎ َرﺑﻜ ُ ْ
ن ﻫَﺬِهِ أ ﻣﺘُﻜ ُ ْ
ﻢ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪ ُ ِ
ﻓَﺎﺗﻘ ِ
ﺮاف.
ﺤ
اﻷ ُ ﻣﺔ واﺣﺪةٌ ،وﻻ ﺗﺴﻴﺮ اﻷ ُ ﻣﺔ إﻻ  ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻠِﻴﻢٍ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أﺧﻄﺎء أو اﺑﺘِﺪاع أو اﻧ ِ
ٍ
ٍ
ُ
ﺾ اﻟﻨﺎس ،ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﻊ!
ﻦ ﺑﻌ ُ
وﺟﻤﻊُ اﻷ ﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻈ ُ 
ُ
ُ
ﻤﺨﻄﺊ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ،ﻻ ﺑُﺪ ِ ﻣﻦ
ﺴﻨﺔ ،ﻻ ﻳﺠﻤﻊ اﻷ ﻣﺔ إﻻ  اﺗﺒﺎع اﻟﻜﺘﺎب واﻟ 
ﻻ ،ﺟﻤﻊُ اﻷ ﻣﺔ إﻧﻤﺎ ﻫُﻮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟ 
ﺴﻨﺔ ،واﻟ ُ
.ﻫﺬا ،ﻧﻌﻢ
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