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ORANG AWAM BUTUH DIPERINGATKAN DARI AHLI BIDAH
Al-Allamah Syaikh Robi’ haﬁzhahullah dalam kaset (Muamalah Ahli Bidah) ditanya:
Apa pendapat anda terhadap orang yang merasa zuhud dari mendengarkan bantahanbantahan (terhadap ahli bidah). Dan tatkala ditanya sebabnya, mengapa ia berpendapat
demikian, dia berkata : “Sesungguhnya yang bertanya kepadaku tentang hal itu adalah
orang awam. Dia tidak bisa membaca Al-Quran.”
Maka apa pendapat anda semoga Allah memberkahi anda?
Jawaban beliau: Jika ia adalah seorang awam, (mestinya) diajari akidah dan diperingatkan
dari ahli bidah. Orang awam sekarang kebanyakan mereka telah menjadi tentaranya ahli
bidah, maka mesti memperingatkan mereka (dari ahli bidah). Katakan pada orang (awam)
tersebut: “Fulan padanya ada kebidahan demikian dan demikian. Dan kalau engkau
mendengarkan ceramahnya, akan memudharatkanmu.”
Maka jangan sampai mereka (orang awam) membaca tulisannya, jangan sampai
mendengarkan kaset-kasetnya, dan mesti diperingatkan dari perkataannya.
Yakni seorang awam itu butuh kepada orang yang memperingatkannya, mengingatkannya
dengan kaedah: “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian
mengambil agama kalian.”
Maka sekarang orang-orang awam itu telah menjadi target bagi ahli bidah. Ia mengatakan
kepadamu: Jangan biarkan mereka membaca kitab-kitab bantahan (terhadap ahli bidah).!!
Tidak, tidak, (ucapan) ini akan menjerumuskan mereka (orang awam) ke dalam kesia-siaan.
Sumber: Fatawa wa Majmu’ Asy-Syaikh haﬁzhahullah 14/273
——–
? ﺳﺌﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ ]ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع
ُ ]:
● ن اﻟﺬي ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ
  إ:ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻗﺎل
ُ  وﻟﻤﺎ،ﺪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺮدودﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﺰﻫ
! ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ؟،ﻋﺎﻣﻲ؛ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن
 ● ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑـﻪ:
«،… اﻟﻌﻮام اﻵن أﻛﺜﺮﻫﻢ أﺻﺒﺤﻮا ﺟﻨﺪا ً ﻷﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﻢ،ر ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻳُﺤﺬإذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎ ً ﻳُﻌﻠ
 ﻓﻼ ﻳﻘﺮؤون ﻟﻪ وﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن أﺷﺮﻃﺘﻪ وﻳﺤﺬرون ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ، واﺳﺘﻤﺎﻋﻚ ﻟﻪ ﻳﻀﺮك، ﻓﻼن ﻋﻨﺪه ﺑﺪع ﻛﺬا وﻛﺬا:ﻗﻞ ﻟﻪ،
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• ﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬون دﻳﻨﻜﻢ
  “إ:ﺮه ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻓﻴﺬﻛ،ره ﻦ ﻳُﺤﺬ
 ن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ دﻳﻦ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻋ
ْ  اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻫﺬا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ َﻣ:”ﻳﻌﻨﻲ.
• ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ
  ﻫﺬا، ﻻ، ﻻ،!! ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻬﻢ ﻳﻘﺮؤون ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮدود: ﻳﻘﻮل ﻟﻚ،ﻓﺎﻵن اﻟﻌﻮام ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع
»!ﻟﻠﻀﻴﺎع.
ــــــــــــــــ
:: ?اﻟﻤﺼــﺪر
14/273 ]]ﻓﺘﺎوى وﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ.
ــــــ ✵✵ ــــــ ✵✵ــــــ
:: ✅ ﻗﻨﺎة ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﻬﻢ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ
@alssilf_alssalih
[ http://cutt.us/eCGAW ]
? اﻧﺸﺮ وﻓﻘﻚ اﻟﻠﻪ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ.
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