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Bagian Keduapuluhsatu

KESESATAN SYIATI
Bandung. Buletin edisi kali ini kembali masih

melanjutkan bahasan tentang Kesesatan Syiah
yang pada kesempatan ini berisi tentang Fatwa
K.H. Syaikh Hasyim Asy'ari (1875-1947), Rais
Akbar Nahdatul Ulama. Bagi kaum Nahdiyin
tentu nama Hasyim Asy'ari tak asing lagi. Dan,
juga pernyataan atau fatwa dari Prof. DR.
HAMKA., Ketua MUI Pusat (1975-'1980)

Kiai Hasyim menyatakan perihal Syiah, dan
Beliau menegaskan bahwa di antara mereka
juga ada golongan Rafidhah yang suka mencaci
Abu Bakr dan Umar Ra, membenci para sahabat
nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayidina
Ali dan anggota keluarganya, semoga Allah
meridhoi mereka semua.

Berkata Sayyid Muhammad dalam Syarah
Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada
tingkatan kafir dan zindiq, semoga Allah
melindungi kita dan ummat lslam dari aliran ini.
Berkata Al-Qadhi 'lyadh dalam kitab As-Syifa bi
Ta'rif Huquq Al-Musthafa, dari Abdillah ibn
Mughafal, Rasulullah SAW bersabda: "Takutlah
kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai
sahabat-sahabatku. Janganlah kalian
menjadikan mereka sebagai sasaran caci-maki
sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai
me re ka, maka semata-mata karena
mencintaiku. Dan barangsiapa membenci
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mereka, maka berafti semata-
mata karena membenciku. Dan
barangsiapa menyakiti mereka
berarti dia telah menyakiti aku,
dan barangsiapa menyakiti aku
berarti dia telah menyakiti Allah.
Dan barangsiapa telah menyakiti
Allah dikhawatirkan Allah akan
menghukumnya' (HR. Al-Tirmidi
dalam sunan al-tirmidzi ju V/hal.
696 hadits no.3762)

Juga, Rasulullah SAW
bersabda: "Janganlah kalian
mencela para sahabatku, maka
siapa yang mereka cela, atasnya
laknat dari Allah, para'malaikat
dan seluruh manusia. Allah ta'ala
tidak akan menerima amal
darinya pada hari kiamat, baik
yang wajib maupun yang sunnah"
(HR. Abu Nu'aim, Al-Thabrani
danAl-Hakim)

Rasulullah SAW bersabda
pula: "Janganlah kalian mencaci
para sahabatku, sebab pada
akhir zaman nanti akan datang
suatu kaum yang mencela para
sahabatku, maka jangan kalian
menyolati atas mereka dan shalat
bersama mereka, jangan kalian
menikahkan mereka dan jangan
duduk-duduk bersama mereka,
jika sakit jangan kalian jenguk
mereka. Nabi SAW telah
kabarkan bahwa mencela dan
menyakiti mereka adalah juga

menyakiti Nabi, sedangkan
menyakiti Nabi haram hukumnya".

Rasul SAW berfabda: "Jangan
kalian sakiti aku dalam perkara
sahabatku, dan siapa yang
menyakiti mereka berarti
menyakiti aku. Beliau bersabda,
Jangan kalian menyakiti aku
dengan cara menyakiti Fatimah.
Sebab Fatimah adalah darah
dagingku, siapa saja yang
menyakitinya berarti telah
menyakiti aku" (Ktab Risalah Ahli
Su nnah wal J amaa'ah, hlm.9-1 0).

Kiai Hasyim menukil fatwa Al-
Qadhi 'lyadh dalam kitab Al-Syifa
yang menjelaskn golongan orang-
orang yang dipastikan
kekafirannya dari pemeluk lslam.
Beliau menulis: "Telah berkata
penulis kitab Al-Anwar: dan
dipastikan kekafiran setiap orang
yang mengatakan suatu ucapan
yang mengantarkan kepada
kesimpulan bahwa seluruh ummat
telah sesat dan para sahabattelah
kafif' (Risalah Ahli Sunnah wal
Jama'ah, hlm. 14).

Dan sampaikanlah secara
te ra n g-tera ng a n apa yang
diperintahkan kepada kalian agar
bid'ah-bid'ah bisa diberantas dari
semua orang di kota dan desa.
Rasulullah SAW bersabda: 'Jka
telah muncul fitnah-fitnah dan
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bid'ah-bid'ah serta para
sahabatku dicaci maki, maka
seorang alim harus menampilkan
ilmunya. Siapa yang tidak
melakukan hal itu maka ia akan
terkena laknat Allah, para
malaikat dan seluruh manusia".
Ditakhrij oleh Al-Khatib Al-
Baghdadi dalam kitab Al-Jami'fi
Adab Al-Rawi wa Al-Sami' (Kitab
Muqaddimah Qanun Asasi
Jam'iyah N U, hlm.25-26).

Adapun, pernyataan Prof. DR.
HAMKA (1908-1981), Tokoh
Muhammadiyah dan Ketua MUI
Pusat periode (1975-180), pernah
menyatakan: Kita di lndonesia ini
adalah golongan Sunni. Jelasnya
ialah bahwa dalam menegakkan
'aqidah, kita menganut faham
Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu
Mansur Al-Maturidiy. Di dalam
amalan syariat lslam kita pengikut
mazhab Syafi'i terutama dan
menghargai juga ajaran-ajaran
dari ketiga imam yang lain
(Hanafi, Maliki dan Hambali).

Meniliki kesemuanya ini
dapatlah saya, sebagai Ketua
Umum Majelis Ulama lndonesia,
atau sebagai pribadi menjelaskan
pend iria n saya sehubungan
dengan revolusi iran: 1) Sesuai
dengan Preambul dari UUD Rl,
saya simpati atas revolusi yang
telah berlaku di negeri lran. Saya

simpati karena mereka telah
menentang feodalisme Kerajaan
Syah yang tidak adil. 2). Karena
ternyata bahwa revolusi lslam-
nya ialah berdasar Syiah, maka
kita tidak berhak mencampuri
urusan dalam negeri orang lain,
dan saya pun tetap seorang Sunni
yang tak perlu berpegang pada
pendapat orang Syiah dan ajaran-
ajarannya.

Ketika saya di lran, datang 4
orang pemuda ke kamar hotel
saya, dan dengan bersemangat
mereka mengajari saya tentang
revo lu s i dan menyatakan
keinginannya untuk datang ke
lndonesia.

Kami menerimanya dengan
senyum simpul. Boleh datang
sebagai tamu, tetapi ingat, kami
adalah bangsa yang merdeka dan
tidak menganut Syiah, ujar saya.
(Artikel Buya Hamka , Maelis
Ulama lndonesia Bicaralah!,
Hariam Umum Kompas tanggal
11-12 -1980)

Wallahu a'lam bish-shawab

(Tardjono Abu Muas ,,,,,
Sumber: Buku MUI Pusat,
Mengenal & Mewaspadai
Penyimpangan Syiah di
lndonesia)
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] MUTIARA AL.QUR'AN & HADITS
"Dan tidaklah patut bagi lakiJaki yang Mukmin dan trctak pulabagi perempuat]

yang Muktnin apabila Allah dan Rasul-Nya lelah menetapkan sesuatuTetetapan, akan
ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka...', (eS. Al-Ahzab.36)

"Hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikannya kepada orang yang tidak
hadir. Karena sesungguhnya bisa jadi orang yang hadir tersebut ntenyampaikannya

kepada orang yang lebih mengefti darpada dirinya', (HR. Bukhari)
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