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Pembaca,
Alhamdulillah Gelaran
Deklarasi Aliansi
Nasional Anti Sviah vano
dihadiri seki[ar iuiui
hingga sepuluh ribuan
jamaah berjatan tancar
dan aman.

Di antara isi Dektarasi
yang menjadi poin
penting yang segera
direalisasikan ote h
Aliansi Nasional Anti
Syiah adalah desakan
kepada Pemerintah agar
sege ra melarang
penyebaran paham dan
ajaran Syiah, se rta
mencabut izin seluruh
organisasi, yayasan, dan

yang terkait
dengan ajaran Syiah di

lndonesia.
Semoga apa yang

menjadi komitmen
ersama dalam

tengi aqidah
dari pengaruh

sesal tak
erkeculai Syiah,
enantiasa

rcndapatkan izin dan

Bagian Keduapuluhenam

KESESATAN SYIAH
... F?l{rng. Ketua Harian Atiansi Nasional Anti Syiah,K.H. Athian Ali M. Dai, Lc. MA menegaskan bahwa oet,aran
Dektarasi yang digetar di tttasiiO airiii, Jr. Cij;;r: ri;;;Buah Batu 

. 
Bandung pada Af,rO, Zb April' 2tf4 'i;t;

11:l1o.1 
k1n'F.ta.ri yang Bersejarah'. untut nienverimattli

aqtoan ummat dari ajaran SViah.

-- ?q1". awal sambutan, beliau menyatakan: Hari inim!oan-mudahan men.jadi ..Hari yang Beisejarah,,. Karena
Krra semua yang hadir di rumah Allah ini'akan berikraibertekad, untuk sama-sama .menghadaDi ,raut lflrt
sama-sama kita menyelamatkan aq'iOafr u'nrmai. 

- " - '

, seDagai tuan rumah sudah sepatutnva kami waiihoersyul(ur kepada Allah dengan kehadiran tamu+amu
Arran yang saya yakin semua adalah hamba_hamba Allahyang. dimuliakan oleh Allah. namun kami sebaoai tiranruman Detum tentu mampu memuliakannya, imbuInva.
. utregast(an pula bahwa: para ulama yang hadir dariberbagai petosok Tanah Air, ,rrri o"ii'llJn,''lillo"al,
Sulawesi, Balikpapan, Jawa Tengah, Lr*" firrr, lJiir.ijuga dari Jawa Barat dan Jakarta sbrta aari oaeran_oaeiaillainnya, saya yakin semua meninggatxan 

-tJ;"rs;;;
yTa-h ma.:inS-rcsing .bahkan ada yins sudah du; ha;i
ll!l!_0s!tt<an ketuarsa men in ggrli"n """tfi h ;i;fii;;Karena sama-sama terpanggil untux menyetamiitai
:!11?! ,rT"l sesuatu yang termahat Uagi'tehioupa;
seorang mukmin, teqasnva.

,^j:?::1,::::.-musyawarah sebetumnya yanskebetutan bertepatan paita ouran 6;i;;;'Uffi" r#:
lalu, tepatnya, 22 Aprit 2012 di mana Athamdutit6;,iil;
g!igr]! otel Bapak Gubernur, yang pada waktu itu iuoamenyampaikan sambutannya. riti ini pun--""i,ao?
!"liriyj"l dari musyawarah ini Bapak i;;nuiilffimenyatakan berkenan hadir untdk r"nVrrpri-f.Insambutan, namun karena alasar
akan disamn^ikA^ ^,^u ..,^,,, ' Il,l^9.nanti insya. Allah

oleh wakit betiJu Asisteri iesra
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Gubenur yang nanti insya Allah akan
kami minta menyampaikan sedikit
sambutan dan menjelaskan kenapa Pak
Gubernur hari ini tidak hadir,
tambahnya.

Athian menjelaskan: Pertemuan
digelar dimaksudkan bukan untuk kita
berdebat, berdiskusi mempertemukan
lslam dan ajaran Syiah. Dua hal yang
mustahil untuk bisa dipertemukan, 15
abad lamanya sebagian saudara-
saudara kita berusaha mempertemukan
dua hal ini, namun insya Allah sampai
dengan kiamat tidak akan pernah bisa
ketemu. Karena bagaimana mungkin
kita bisa mempertemukan antara yang
haq dan yang bathil, selamanya yang
haq itu haq, dan yang bathil itu adalah
bathil, jelasnya.

Lebih lanjut Ketua Forum Ulama
Ummat lndonesia ini memperjelas:
Bagaimana mungkin kita bisa
mem pertem u kan keyakinan kita
sebagai seorang muslim yang meyakini
Al Quran sebagai kitab suci, yang
kesuciannya di.iaga oleh Allah SWT
sampai dengan kiamat, mau disatukan
dengan piihak yang menganggap Al
Qur"an bukan lagi kitab suci, yang
mengingkari bahwa AIIah ku asa
menjaga kitab suciAI Our"an, kalau pun
ia meyakini ayat itu maka ia telah
menuduh Allah telah gagal menjaga Al
Qur'an.

Bahkan, Khomaeni dalam bukunya
Al Hukumah Al lslamiyah, menyatakan
tidak ada satu pun ayat Al Qur'an yang
serupa dengan kitab yang dianggap suci
oleh mereka. Bagaimana mungkin
mempertemukan kita ummat lslam yang
meyakinii Rasulullah Saw sebagai insan
yang maksum, insan yang sempurna,
dan telah membawa risalah ini dengan
sempurna dengan mereka pihak-pihak

yang menganggap Rasulullah SAW telah
gagal mengemban Risalah Allah,
sehingga ketika belia+meninggal dunia
hanya tiga sahabat beliau yang masih
mukmin itu pun semuanya orang-orang
Persia.

Bagaimana mungkin
mempertemukan kita ummat lslam yang
meyakini khususnya 10 sahabat
Rasulullah Saw yang sudah dijamin oleh
Allah ahli Syurga, sehingga ketika kita
menyebut mereka kita kata ka n,
radliallahu 'anhum (semoga Allah
meridhai' mereka), dengan pihak-pihak
mereka yang menganggap para sahabat
itu semua kafir bahkan tidak pernah
berhenti mereka mencaci-maki dan
melaknat para sahabat yang dimuliakan
Allah. Bagaimana mungkin kita bisa
bertemu antara kita umat lslam yang
meyakini haramnya zina dengan pihak
mereka musuh-musuh Allah yang
menyatakan halalnya zina apa yang
mereka sebut dengan nikah mut'ah.

Bahkan mengajarkan kepada
masyarakat bahwa dengan bermut'ah
tiga' kali saja sudah terbebas dari api
neraka Jahanam, bahkan kafirlah orang-
orang yang tidak mau meyakini halalnya
mut'ah. Sama sekali kita tidak akan
pernah bertemu selama-lamanya sampai
yaumil akhir nanti. Karena itu kita tidak
ingin lagi terjebak dengan tipuan-tipuan
semacam ini, tegasAthian.

Dalam lanjutan sambutannya Athian
menyatakan: Hari ini kita akan bersama-
sama mendeklarasikan sebuah wadah
yang insya Allah dengan izin Allah kita
berharap wadah ini akan menyatukan
ummat dan seluruh ulama dalam satu
shaf wal khithah sehingga kita
sebagaimana yang digambarkan oleh
Alla h, "kal bunyanin marsuh"
(sebagaimana bangunan yang kokoh,
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red), karena selama Al Qur'an dan As
Sunnah yang menjadi pegangan kita
hakikatnya kita "ummatan wahidah"(kita
ummat yang satu) ummat Rasulullah
SAW yang tetap akan berpegang teguh
pada panji dan syiar sampai ruh kita
meninggalkan .iasad. Lailaaha illallah
muhammad rasulullah, dengan prinsip
itu hari ini kita akan menyatakan sikap
dan tekad kita untuk bersama-sama
menghadapi musuh-musuh Allah
menyelamatkan aqidah ummat dari
segala macam bentuk paham dan a.iaran
syiah yang sesat dan menyesatkan,
disambut takbir oleh para hadirin

Wadah ini yang insya Allah yang
terdiri dari Pengurus Harian, Malelis
Syuro dan Dewan Pakar yang sampai
saat ini saja, Subhanallah, saya patut
berulang-ulang bersujud Ui hadapan
Allah sudah hampir seratus ulama
menyatakan kesiapan untuk duduk
bersama di kepengurusan Majelis Syuro
dan Dewan Pakar. Dan, insya Alllah
masih banyak yang akan bergabung
terdiri dari para ulama, cendekiawan,
habaaib, pimpinan ormas, ponpes, dan
pimpinan harakah, bersama-sama kita
akan mendeklarasikan tekad dan
semangat kita untuk membela agama
Allah. Tekad dan sikap serta langkah
konkrit kita ke depan untuk membela dan
melindungi aqidah ummatdari jalan yang
sesat dan menyesatkan, ujar Ketua
Harian Aliansi Nasional Anti Syiah ini di
hadapan ribuan.iamaah yang menghadiri
acara ini.

Di penghujung sambutannya, Athian
mengucapkan: Terima kasih atas
kehadiran para ulama, para tamu-tamu
yang dimuliakan oleh Allah. Juga, terima
kasih kepada ummat, yang subhanallah,
mohon maaf kami tidak menduga akan
hadir sebanyak ini. Dalam tempat yang

kami perkirakan menampung hinga 5-7
ribu orang, sekarang sudah tak mampu
untuk menampuJgnya. Allahu
Akbar,,.serunya disambut pekikan takbir
hadirin.

Usai Ketua Harian Aliansi Nasional
Anti' Syiah, menyampaikan
sambutannya giliran selanjutnya
sambutan Gubernur Jawa Barat yang
disampaikan oleh Asisten Kesra Propinsi
Jabar, DR.A. Hadadi mewakili Gubernur.
Dalam sambutannya, A Hadad i

mengatakan: Pertama-tama saya
menyampaikan permohonan maaf dari
Gubernur Jawa Barat, pada hari Jum"at
dan Sabtu (disampaikan pada Ahad,
red), saya bersama beliau perjalanan
dinas ke Bali dan beliau mengutus saya
untuk segera ke Bandung dan beliau
sampai hari ini ada di Bogor kemudian
ada kunjungan kedinasan ke Sukabumi,
sehingga permohonan maaf beliau tidak
bisa hadir secara pribadi dalam forum
yang sangat mulia ini.

Lanjut Hadadi: Kami dari
Pemerintahan Propinsi Jawa Barat
memberikan dukungan kepada seluruh
um mat lslam yang senantiasa
memelihara nilai-nilai kebaikan, nilai-
nilai keislaman sehingga nilai-nilai
keislaman ini tidak ternodai dengan
ajaran-ajaran sesat.

Berdasarkan pantauan redaksi di
lapangan, tempat acara memang terus
menerus dibanjiri ummat Islam yang
menyambut deklarasi ini sejak waktu
Subuh, 4 jam sebelum acara dimulai
para hadirin dari luar Kota Bandung
sudah mulai berdatangan. Hingga
puncak acara pembacaan deklarasi
puluhan ribu hadirin tidak beringsut dari
tempat duduknya hingga acara jelang
waktu dhuhur.(TardjonoAbu Muas)
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