
SaDt!,10 Rri!b 1,1351I/ l0Irei 2011

B as i a n Ked LE p u t u h tuj u h

KESESATAN SYIAH
Bandung. Kehadiran Sesepuh NU, Pengasuh Ponpes

Al Wahdah Lasem Rembang Jawa Tengah, K.H. Abdul
Hanid Baidlowi pada gelaran Deklarasi Aliansi Nasional
AntiSyiah yang digelar di l\,4aslid Al Fajr Cijagra Bandung,
Ahad (2014114) Ialu tak lerlewatkan telah membuat
sebuah pernyataan lagi yang sangat membuat "ciut nyali"
musuh-musuh Allah tak terkecuali Syiah.

Sosok Kiai yang satu ini waau usianya sudah tak
muda lagl, sangai sepuh, bahkan untLtk berjalan pun
harus ditopang dengan tonqkai dan iuqa berorasi harus
duduk di kursj. Nada bicaranya pun sudah terbata-bata,
akan tetapi, ketika menentang kebatilan dari kesesatan
Syiah beliau bicaranya sangat antang yang munculdari
ucapannya adalah kebenaaan dan ketegasan.

Kiai Baidlawi adalah salah seorang tokoh yang hadir
dari ratusan uLama yang menghadiri acara Deklarasi
yang dihadiri pula puluhan ribu jamaah. Beliau didapuk
menjadi orator pertama dari 12 lokoh yang
menyampaikan orasi dalam acara tersebut.

Dengan suara yang lirih penuh kewibawaan
membawasuasana hening, beliau awali oraslnya denga n
mengatakan: "Pagi hari ini terjadilah yang dikehendaki
Allah", beliau lerdram sejenak disambul takbir para
hadirin. Lalu beliau menyatakan: Terjadi 'Poros
Bandung", yailu yang sedang kita lakukan berhadapan
dengan Poros Taheran, Tel Aviv, dan Washington_
I\,4udah-mudahan Poros Bandung ini berkernbang dan
bermanfaatdunia dan akhirat, harapnya-

Dalam lanjutan o.asinya Kiai Baidlowi menyatakan:
Aliansi Nasional Anti Syiah lahr karena orang-orang
Syiah mengaiakan bahwa imam-imam mereka lebih
utama dari Nabi Muhammad Saw. IVereka harus berhenti
mengatakan seperti itu, itu penghinaan kepada Nabi
IVluhammad Saw, itu namanya pelecehan kepada Nabi

Dari Redaksi
Pembaca

Alhamdulillah Gelaran
Deklarasi Aliansi
Nasional Anti Syiah yang
dihadiri sekitar tujuh
hingga sepuluh tibuan
jamaah be4alan lancar
dan aman.

Diantara isi Deklarasi
yang menjadi poin
penting yang segeh
d ircalisasikan oleh
Aliansi Nasional Anli
Syiah adalah desakan
kepada Pemeintah agar
segera fielarang
Penyebaran paham dan
ajaran Syiah, setta
mencabut izin seluruh
oryanisasi, yayasan, dan
lenbaga yang terkait
dengan ajaran Syiah di
seluruh Indonesia.

Semoga apa yang
telah menjadi kornitmen
betsama dalam
membentengi aqidah
umfiat dai pengaruh
aliran-aliran sesat tak
te rkecu la i Syiah,
senantiasa
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I\,4uhamrnad Saw. itu merendahkan
martabat Nabi Muhammad Saw.
Selama kalian (Syiah) berkata seperti
itu, Aliansi Nasionat Anti Syiah, insya
Ailah akao tetap bersama-sama kita
(untuk menghadapinya), disambul
takbiroleh puluhan ribu hadlrin.

Pengasuh Ponpes Al Wahdah ini
juga menegaskan dalam orasinya:
[,,lereka juga harus berhenti
meogkufurkan para sahabat Nabl,
mengkafir-kafi rkan sahabat Nabi, harus
berhenti, kalau tidah, maka akan te4adi
benturan-benturan di tengah{enqah
masyarakat cepat atau pun lambat,
akan terjadi benturan-benturan hebat,
tegasnya. I\rudah,mudahan kita
mendapat perlindungan dariAilah SWT,
harap beliau, yang dlaminkan oleh
hadirin.

Pada akhir orasinya tersirat beliau
sangat menaruh harapan besar
terhadapAliansi Nasional Anti Syiah ini
sebagaimana beliau nyatakan di
penghujung orasinya: "Mereka (Syiah)
adalah k e I o m p o k - k e lo m p o k,
merupakan antek-antek Yahudi.
mereka sudah teracuni Yahudi".
Mudah-mudahan''Poros Banduno' ini
ada manfaat. ada berkah r;DtIk
generasi demi generasi, harapnya,
yang diaminkan puluhan ribu hadirin_

Jika pada gelaran Deklarasi Aliansi
Nasional Anti Syiah ini, Kai Badtowi
membuat gebrakan dengan
pernyataannya yang membuat ,,ciut

nyali" musuh-musuh AIlah
sebagaimana yang ielah
d inyata ka n nya bahwa: "poros
Bandung" yang sedang kita lakukan
berhadapan dengan Poros Tahercn
(lran), TelAviv (lsrael), dan Washington
(AS), maka tak kalah menariknya kita

ungkap kembali keprihatinan beliau atas
meluasnya gerakan Syiah di lndonesia
yang diungkaplan dalam acara,
"lvlusyawarah Ulema dan Ummai lslam
lndonesia Ke-2",di l\rasjid Al Fajr Cijagra
Bandung, Ahad \2214112) d ua tahu n ,a tu.

Ketika itu, Ulama Sepuh NU ini
menyatakan keprjhatin a n akan
meJuasnya gerakan Syiah di lndonesia.
"Parahnya, NU pun sudah mulai
digerogoti aqidah Syiah", kata K,€i
Ealdlowi yang juga rnenangisitahta NU-
1 yang kini dijabat alumu nus Lirboyo dan
Ummul Outo (Mekah) namun aqidahnVa
sesaldan menyesatkan-

Dalam kesempatan memberikan
pemandangan umum pada acara
Musyawarah tersebut, KH Abdul Hamid
Baidlowi yang jalannya sudah dipapah
ini dengan lantangnya mengatakan,
Said Aq Snadj telah menghina Nabi
Muhammad shallallahu'alaihi wa
sallam, bahkan dua kali. Kai Abdul
Hamid Baidlowi menegaskan bahwa
dirinya ada datanya, dan ucapannya itu
dia tanggung sendiri, jangan bawa-bawa
paniiia.

Perlu diketahui, dalam tulisan Kial
Hamid yang menyoroti Said Aq, Sirad/
dan sesatnya Syi'ah di antaranya
diungkap: Selanjutnya Khumaifl tidal
segan menuduh Nabi l\r0hammad SAW
dengan tuduhan yang penuh denoan
kebohonoan dan keoalsuan - di
antaranya sebagai berikut:

"Dan telah menjadi kenyataan bahwa
iika Nabi Muhamnad SAW benar
menyampaikan perintah mengenai
imamah sesuai dengan apa yang
diperiotahkan oleh Allah SWT. dan
berupaya untuk hal itu niscaya tidak
timbul semua perselisihan,
pertenlangan, peperangan di negara-
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negara lslam, dan tidak akan timbul
dalam pokok agama maupun
cabangnya -" (Kasful Asror halaman 55).
Di sini Khumairidengan tegas menuduh
Nabi SAW adalah sumber perpecahan,
perbedaan, pertentangan dan
peperangan di kalangan umat lslam.

Betapa kejamnya Khumaini dan
demikianlah lagu kama orang-orang
Syiah. Jika Khumalnl menuduh Nabi
SAWdengan penuh kebohongan, maka
Sard Aq,7 pun pernah menuduh Nabi
SAWdengan penuh kepalsuan. Denqan
bukti ucapan Sard Agll bahwa Nabi
Muhammad SAW. di dalam meredam
kesukuan (qobilah) tidak tuntas-
Sungguh ini merupakan penghinaan
yang kejam Said Aqil terhadap Nabi
Muhammad SAW. yang jelas-jelas
bertentangan dengan nash Al-Qur'an:

"Dan ingatlah akan nikmal Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa
jahilwah) bermusuh-musuhan, maka
Allah mempersatukan hati kafiu, lalu
menjadilah kamu karena nikmat Allah
orang-orang yang bersaudara; dan
kamu berada di tepijurang neraka, lalu
Allah menyelamatkan kanu dari
padanya, demikian Allah tnenerangkan
ayat-ayatnya kepadamu, agat kamu
mendapat petunjuk"(Qs. Ali Imran, 3:
10s)

Disinijelas bahwa u6apan Sa'id Aqil
di atas bertentangan dengan nash Al-
Quran karenanya ucapan tersebut kufur
hukumnya. Hal itu sama dengan pada
saat Sard AqrT menvonis Nabi "Kalau
itu (Hadist Iurmudzi) shohih dan
memang 73 golongan terjadi persis jelas
Rosulullah salah" (Aula, April 1996, hat.
73). Pantaskah itu djucapkan oleh
seorang muslim? Pantaskah ucapan itu
dilontarkan oleh orang yang konon

ka barnya lulusan Ummul Quro
(Mekkah) yang merupakan kota pusat
la h irnya lslam_ pertama kali?
(Menyiasati Bahaya Syiah di Kalangan
Nahdlatul Ulama: Oleh KH. AbdulAbdut
Hamid Baidlowi, Pengasuh Pondok
Pesantren Alwahdah Lasem Rembang
JawaTengah)

Tak kalah menadknya Kial Eaidlowi
Sesepuh NU ini berani iuqa
berseberangan dengan dua sosok
Tokoh NU, Gus Dur dan Aqil Siradi,
dalam sebuah bukunya kumpulan dari
dua makalahnya yang disampaikan
pada acara pertemuan Ulama dan
Habaib di Pondok Pesantren Ath-
Thohiriyyah Jakarta pada tandgal '14

Rojab 1416 H/7 Desernber 1995 M.
Setahun kemudian, buku beliau

betjrdul "Kritik Terhadap cus Dur dan
Sa?d Aqil" dan makalah beliau yang
betjudul: "Menyiasati Bahaya Syi'ah di
Kalangan Nahdlatul Ulama di
penghujung Abad /ri" disampaikan
pada acara sarasehan IPNL-IPPNU
cabang Jombang padatanggal 1 Shafar
1417 H/'17 Juni 1996 [r.

l\,4akalah tersebut hadir pada saat
ummat lslam mulai resah atas bahaya
pemikiran Gus-Dur yang pada saat ;tu
berkapasilas sebagai Ketua Umum
organisasi Islam terbesar di lndonesia,
Nahdlatul Ulama, dan memboagkar
kerancuan ideologi Syi'ah Rafidloh yang
dipasa*an lewat pemikiran Sa/d Aqil
Siradlyang pada saat itu menjabat Katib
Am NahdlatulUlama. Mereka mencoba
menyesatkan ummat lslam dari ajaran
yang beoar, ajaran yang bertentanqan
dengan nash-nash al-Quran, Sunnah
Rasul dan ajaran-ajaran Salafussholih-
(Tardjono Abu Muas,,,, Sumber: Kibtatnet,
Nahin un kar. com, Voaisala n. com)
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M UTIARA AL-QU R'AN & HADITS
"Dantidaklah patut bagi laki-laki yang Mukntn dan tidak p{rla bagi perenpuan

yang Nluknin apabla Allah dan Rasul-Nya telah nenetapkan sesuatu ketetapan. akan
ada bagi mercka pilihan (yang laln)tentang urusan mereka...'(QS. Al-Ahzab:36)

"Hendaknya orang yang hadir di sini menyampatkannya kepada orang yang tidak

hadi. Katena sesungguhnya bisa jadiorang yang hadrtersebut menyanpaikannya

kepacla atang yang lebih tnengerti darpada dinnya" (HR- Bukhan)
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