MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN
PERNYATAAN SIKAP
TERHADAP PENYEBARAN FAHAM ISIS

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ٰ ْ ﷲ اﻟ ﱠﺮ
ﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ْﻴ ِﻢ
ْ
MENGINGAT:
MTA adalah lembaga da'wah Islam, maka mempelajari dan menyebarkan Islam dengan
pendekatan kasih sayang dan sebagai rahmatan lil'aalamiin dengan merujuk kepada:
1. Firman Allah SWT :

ِ ِ
١٠٧ : اﻻﻧﺒﻴﺎء.ﲔ
َ ْ ﻟّْﻠ ٰﻌﻠَﻤ

ِ و ﻣﺂ اَرﺳ ْﻠ ٰﻨ
ًﻚ اﻻﱠ َر ْﲪَﺔ
َ َْ َ َ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam. [QS Al Anbiyaa : 107]

١٢٥ : اﻟﻨﺤﻞ.اﳊَﺴﻨَ ِﺔ
ْ

َ

ِ
ﺎﳊِ ْﻜ َﻤ ِﺔ َواﻟْ َﻤ ْﻮ ِﻋﻈَِﺔ
ْ ِﻚ ﺑ
َ ِّاُْدعُ ا ٰﱃ َﺳﺒِْﻴ ِﻞ َرﺑ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik.
[QS An Nahl : 125]
2. Hadits-hadits Rasulullah SAW :

 اَﻟﺘﱠـ ْﻘ ـ َـﻮى، ُ َو َﻻ َْﳛ ِﻘ ـ ُـﺮﻩ،ُاَﻟْ ُﻤ ْﺴ ــﻠِ ُﻢ اَ ُﺧ ــﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ــﻠِ ِﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠِ ُﻤ ــﻪُ َو َﻻ َﳜْ ُﺬﻟُــﻪ
ِ و ﻳ ِﺸ ـﻴـﺮ ا.ٰﻫﻬﻨــﺎ
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 ُﻛـ ﱡـﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺴــﻠِ ِﻢ َﻋﻠَــﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺴــﻠِ ِﻢ َﺣـ َـﺮ ٌام َد ُﻣــﻪُ َو َﻣﺎﻟُــﻪُ َو.َْﳛ ِﻘـ َـﺮ اَ َﺧــﺎﻩُ اﻟْ ُﻤ ْﺴــﻠِ َﻢ
ِ
١٩٨٦ :٤  ﻣﺴﻠﻢ.ُﺿﻪ
ُ ﻋ ْﺮ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh ia
menganiayanya, tidak boleh membiarkannya (dengan tidak tolong-menolong), tidak
boleh menghinanya. Taqwa itu di sini". Beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya,
tiga kali. "Seseorang cukup menjadi jahat karena menghina saudaranya sesama
muslim. Setiap seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya,
hartanya dan kehormatannya. [HR. Muslim juz 4, hal. 1986]

:٤  ﻣﺴــﻠﻢ.اﻟﻨﱠــﺎ ِر

ِ اِ َذا اْﻟﺘَـ َﻘـﻰ اﻟْﻤﺴــﻠِﻤ
ﺎن ﺑِ َﺴـْﻴـ َﻔْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﺎْﻟ َﻘﺎﺗِ ُـﻞ َو اﻟْ َﻤ ْﻘﺘُـ ْـﻮ ُل ِﰱ
َ ُْ
٢٢١٤

Apabila dua orang muslim menghunus pedangnya masing-masing, (kemudian salah
satunya membunuh temannya), maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk
neraka”. [HR. Muslim juz 4, hal. 2214]

َﻣﺎ َﻻُ ﻳـُ ْﻌ ِﻄﻰ َﻋﻠَﻰ

ُِ اِ ﱠن ﷲ رﻓِﻴﻖ
ِ ﺐ
اﻟﺮﻓِ َﻖ ِﰱ اْﻻَ ْﻣ ِﺮ ُﻛﻠِّ ِﻪ َو ﻳـُ ْﻌ ِﻄﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﳛ
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ِ اﻟْﻌْﻨ
 اﻟﺒﺨﺎرى.ﻒ
ُ

Sesungguhnya Allah itu lemah lembut, mencintai kelemah-lembutan dalam segala
hal. Dia akan memberikan kepada kelemah-lembutan itu apa yang tidak diberikan
kepada kekerasan. [HR Bukhari]

 اَﻻَ اَ ُدﻟﱡ ُﻜ ْـﻢ َﻋﻠَـﻰ،ﻻَ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اْﳉَﻨﱠﺔَ َﺣ ﱠﱴ ﺗُـ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮا َو ﻻَ ﺗُـ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮا َﺣ ﱠـﱴ َﲢَـﺎﺑـﱡ ْﻮا
،١٥٦ :٤  اﻟﱰﻣــﺬى.ﻜ ْﻢ
ُ َاَْﻣـ ٍﺮ اِ َذا اَﻧْــﺘُ ْﻢ ﻓَـ َﻌ ْﻠﺘُ ُﻤـ ْـﻮﻩُ َﲢَــﺎﺑَـْﺒﺘُ ْﻢ؟ اَﻓْ ُﺸـﻮا اﻟ ﱠﺴـﻼَ َم ﺑَـْﻴ ــﻨ

٢٨٢٩ :رﻗﻢ

Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan
beriman sehingga saling berkasih-sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian
suatu perkara yang apabila kalian mengamalkannya kalian akan saling berkasih
sayang ? Tebarkanlah salam diantara kalian !". [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 156, no.
2829]
MTA meyakini bahwa da'wah didasari kasih sayang akan menghasilkan :
1. Secara individual akan terbentuk pribadi yang shabar, santun, pemaaf, dan
toleran
2. Secara sosial akan terbentuk semangat kebersamaan dan jiwa persaudaraan.
MENIMBANG
1. Perkembangan akhir-akhir ini tentang masuknya faham ISIS (Islamic State of Irak and
Syria).
2. Adanya fakta yang menunjukkan bahwa beberapa pemuda Indonesia telah terpengaruh
oleh faham ISIS dan adanya usaha menyebarkan faham ISIS di Indonesia.
3. Faham ISIS hanya cocok untuk negeri itu yang dilanda perang berkepanjangan dan
tidak cocok untuk NKRI.
4. Keputusan Pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Menkopolhukam Djoko
Suyanto yang melarang berkembanganya faham ISIS di Indonesia.
MEMUTUSKAN
Maka Pimpinan Pusat Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) menyatakan dan memutuskan:
1. Faham ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil'aalamiin serta menebar
kasih sayang.
2. Faham ISIS tidak sesuai dengan kegiatan da'wah MTA yang dilakukan selama ini.
3. Menyerukan kepada seluruh warga Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di seluruh
Indonesia maupun yang ada di luar negeri, untuk tidak terpengaruh gerakan dan faham
ISIS.

4. Seluruh Pimpinan dari Pusat, Perwakilan dan Cabang-cabang MTA di seluruh
Indonesia, saya serukan untuk memperhatikan warganya dan majlisnya agar tidak
kemasukan faham dan gerakan ISIS.
5. Kami menghimbau kepada seluruh ummat Islam agar meningkatkan pemahaman
terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta meningkatkan kwalitas iman masing-masing
agar tidak terpengaruh dengan provokasi ISIS yang sedang ramai diberitakan sekarang
ini.
Demikianlah pernyataan sikap MTA terhadap faham ISIS di Indonesia. Semoga Allah
SWT melindungi ummat Islam dari perpecahan dan menaungi kehidupan beragama,
berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia dengan naungan kasih sayangNya, aamiin.

