FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2016
Tentang
HUKUM MENGHINA DAN MENGKAFIRKAN SAHABAT NABI MUHAMMAD
SAW.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:
MENIMBANG

: a. bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para Sahabat
Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah
dan Rasul-Nya;
b. bahwa para Sahabat Nabi SAW merupakan generasi
pertama yang menerima Syariat Islam langsung dari
Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai (sanad)
utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh
karena itu jika mereka dikafirkan maka menjadi batal
seluruh Syariat Islam;
c. bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan
bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan
tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan
berbalik kepadanya;
d. bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang
status hukum orang Islam atau mengaku Islam, yang
mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW;
e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa
tentang
hukum
mencela/menghina
dan
mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa umat Islam
adalah umat terbaik, sementara generasi pertama umat
ini adalah Sahabat Nabi saw:

َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر
لَ ُه ْم ِم ْن ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن

ِ َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر
ِ ْ ُك ْنتم َخي ر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج
وف
َ
ُْ َ
ُ ُ ِ ت للن
َْ ُْ
ِ وتُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه ولَو آَمن أ َْهل ال
ِ َْكت
اب لَ َكا َن َخ ْي ًرا
َ
ُ ََ ْ َ
ِ
َوأَ ْكثَ ُرُه ُم الْ َفاس ُقو َن

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka
adalah orang-orang yang fasik.(Q.S. Ali Imran, 3:110)
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2. Firman Allah SWT yang menegaskan secara mutlak
bahwa Allah SWT telah meridhai para Sahabat Nabi dari
kalangan Muhajirin dan Anshar serta yang mengikuti
mereka, sehingga Allah tidak akan murka kepada mereka:

ِ َّ السابُِقو َن
ِ َّ
ٍ وهم بِِإحس
ِ
ان
َّ َو
َ ْين َواألن
َ صا ِر َوالذ
َ األولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر
َ ْ ْ ُ ين اتَّبَ ُع
ٍ
ِر
ار
ُ ض َي اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر
َ ضوا َع ْنهُ َوأ
ُ َع َّد لَ ُه ْم َجنَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها األنْ َه
َ
ِ
ِِ
يم
َ ِين فِ َيها أَبَ ًدا ذَل
َ َخالد
ُ ك الْ َف ْوُز ال َْعظ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama
(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah
dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (Q.S. al-Taubah,
10: 100)
3. Firman Allah SWT yang memuji dan meridhai para
Sahabat yang dengan setia berbaiat kepada Nabi saw;

ِِ
َّ ِ
َّ ت
الش َج َرِة فَ َعلِ َم َما فِي
َ َين إِ ْذ يُبَايِعُون
َ ك تَ ْح
َ لََق ْد َرض َي اللهُ َع ِن ال ُْم ْؤمن
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَ ْت ًحا قَ ِريبًا
َّ قُلُوبِ ِه ْم فَأَنْ َز َل

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang
mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah
pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati
mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan
yang dekat (waktunya). (Q.S. Al-Fath, 48: 18)
4. Firman Allah yang memuji sifat para Sahabat Nabi saw:

ِ
ِ َّ ِ َّ ُ مح َّم ٌد رس
اه ْم
ُ ين َم َعهُ أَش َّداءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر
َُ َ ُ
َ ول الله َوالذ
ِ ضوانًا ِسيماهم فِي وج
ِ َّ ِ ْ َرَّكعا س َّج ًدا ي بتَ غُو َن ف
وه ِه ْم ِم ْن
َْ
ُُ
ُ ًُ
ُْ َ
َ ْ ضال م َن الله َوِر
ِ السج
ِ ك َمثَلُ ُه ْم فِي الت َّْوَراةِ َوَمثَلُ ُه ْم فِي اإلنْ ِج
ج
َ ِود َذل
ُ ُّ أَثَ ِر
َ يل َك َزْر ٍع أَ ْخ َر
ِ ِِ
ظ بِ ِه ُم
ُّ ب
َ اع لِيَ ِغي
َ َاستَ غْل
َ ََشطْأَهُ ف
َ الزَّر
ْ َظ ف
ْ َآزَرهُ ف
ُ استَ َوى َعلَى ُسوقه يُ ْعج
ِ ِ ِ َّ الْ ُك َّفار وع َد اللَّه الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا
ِ
َج ًرا
َ َ َُ َ
ََ َ
ُ
ْ الصال َحات م ْن ُه ْم َمغْف َرةً َوأ
ِ
يما
ً َعظ

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang
bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang
kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat
mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan
keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah
mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka
dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu
seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas
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itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia
dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu
menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah
hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan
kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
(Q.S. al-Fath, 48: 29)

          
            
        
         
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan
orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh
jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan
jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih
baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiridan
jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang
buruk sesudah imandan barangsiapa yang tidak bertobat,
Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

6. Hadis Rasulullah saw. yang melarang mencela/ memaki
para Sahabat, antara lain:

ِ
َّ َص َحابِي فَلَ ْو أ
ُح ٍد ذَ َهبًا َما بَلَ َغ ُم َّد
ْ سبُّوا أ
ُ َح َد ُك ْم أَنْ َف َق مثْ َل أ
َ َن أ
ُ َََل ت
ِ َأَح ِد ِهم وََل ن
ُصي َفه
َْ َ

“Janganlah kamu memaki sahabat-sahabatku; sekiranya
kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka hal
itu tidak dapat mengimbangi satu mud sedekah salah
seorang dari mereka, bahkan setengah mud pun tidak”
(H.R. al-Bukhari dari Abi Sa’id al-Khudri)

ِ
ِ
ِ
ضا بَ ْع ِدي
ً وه ْم غَ َر
ُ َص َحابِي ََل تَتَّخ ُذ
ْ َص َحابِي اللَّهَ اللَّهَ في أ
ْ اللَّهَ اللَّهَ في أ
ِ ض ُهم فَبِب ْغ
اه ْم
َ َضي أَبْ غ
ُ ض ُه ْم َوَم ْن آ َذ
ُ ْ َ ََحبَّ ُه ْم َوَم ْن أَبْ غ
َ َحبَّ ُه ْم فَبِ ُحبِّي أ
َ فَ َم ْن أ
ِ فَ َق ْد آذَانِي ومن آذَانِي فَ َق ْد آذَى اللَّهَ ومن آ َذى اللَّهَ ي
ُ وش
ُ ك أَ ْن يَأ
ُْخ َذه
ُ
ْ ََ
ْ ََ
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Hati-hatilah terhadap sahabatku, hati-hatilah terhadap
sahabatku; janganlah kamu menjadikan mereka tujuan
caci-maki setelah aku (wafat). Siapa saja yang mencintai
mereka, berarti ia mencintai mereka karena menyintaiku.
(Sebaliknya) barangsiapa yang membenci mereka, berarti
ia membenci mereka karena membenciku. Barangsiapa
yang menyakiti mereka, berarti menyakitiku, dan
barangsiapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah,
dan barangsiapa yang menyakiti Alah sangat mungkin Dia
akan menghukumnya.(H.R. al-Tirmizi dari Abdullah Ibn
Mughaffal(
7. Hadis Rasulullah saw. yang memperingatkan bahaya
mengkafirkan seseorang tanpa alasan syar’i:

ِ الرجل ِأل
ِ َ َن رس
َخ ِيه يَا َكافِ ُر
َ َال إِذَا ق
َ َصلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
َ ول اللَّه
ُ َ َّ أ
ُ ُ َّ ال
ِ فَ َق ْد ب
َح ُد ُه َما
َ اء بِه أ
ََ

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika seseorang berkata
kepada saudaranya: “Hai kafir”, maka (predikat kafir itu)
akan kembali kepada salah satu keduanya” (H. R. AlBukhari dari Abi Hurairah ra.)

ِ ِ ِ ِ َ َأَيُّما ام ِر ٍئ ق
ال َوإََِّل
َ ََح ُد ُه َما إِ ْن َكا َن َك َما ق
ْ َ
َ اء بِ َها أ
َ َال ألَخيه يَا َكاف ُر فَ َق ْد ب
ت َعلَْي ِه
ْ َر َج َع

Siapapun yang berkata kepada saudaranya: “Hai kafir”,
maka (predikat kafir itu) akan kembali kepada salah
satunya, jika perkataan itu benar. (Tetapi) jika tidak benar,
maka akan berbalik kepada yang mengatakannya”(H.R.
Muslim dari Ibn ‘Umar ra.)

من سب أصحابي فعليه لعنة اهلل و المالئكة والناس أجمعين
Barangsiapa yang memaki sahabatku, maka ia dilaknat
Allah, malaikat dan seluruh manusia (H.R. al-Thabarani
dari Ibn Abbas RA)

8. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Baihaqiy dari
Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzaniy tentang orang yang
mencintai atau membenci para shahabat sama dengan
mencintai atau membenci Nabi SAW.

ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََعن َعبد الل بن ُمغَ َّفل ال ُمَزني ق
ُصلَّى الل
َ ول الل
ضا
ً وهم َغَر
ُ  الَ تَتَّخ ُذ، «اللَ اللَ ف أَص َحاِب:َعلَيه َو َسلَّ َم
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ض ُهم فَببُغضي
َ َ َوَمن أَب غ،َحبَّ ُهم
َ َحبَّ ُهم فَب ُح يّب أ
َ  فَ َمن أ،بَعدي
َ َأَب غ
َ َوَمن آ َذان فَ َقد آ َذى الل، َوَمن آ َذ ُاهم فَ َقد آ َذان،ض ُهم
 رواه الرتمذي- »ُك أَن يَأ ُخ َذه
ُ  َوَمن آ َذى اللَ يُوش،َعَّز َو َج َّل
.وأمحد والبيهقي
Artinya: Dari Abdullah ibnu Mughaffal Al-Muzaniy,
berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah kepada
Allah, lalu takutlah kepada Allah mengenai para
shahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai
sasaran (cacian) setalah aku. Siapa saja yang mencintai
mereka, maka ia mencintai mereka karena kecintaannya
kepadaku. Dan siapa saja membenci mereka, maka ia
membenci mereka karena kebenciannya kepadaku. Siapa
saja menyakitinya, maka ia menyakitiku. Dan siapa saja
menyakitiku, maka ia menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dan
siapa saja menyakiti Allah, maka ia mempercepat agar
Allah menyiksanya.

9. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' ra.
tentang orang yang mencintai para shahabat hanyalah
orang mukmin, dan orang yang membenci mereka
hanyalah orang munafiq:

صلَّى اللُ َعلَيه
َ ََعن البَ َراءَ َرض َي اللُ َعنهُ ق
َّ ت الن
ُ ال ََسع
َ َّّب
َ َال ق
َ ََو َسلَّ َم أَو ق
َص ُار ال
ُّ ال الن
َ  األَن:صلَّى اللُ َعلَيه َو َسلَّ َم
َ َّّب
ُ ُُيبُّ ُهم إالَّ ُمؤم ٌن َوالَ يُبغ
َُحبَّه
َ َحبَّ ُهم أ
َ ض ُهم إالَّ ُمنَاف ٌق فَ َمن أ
 متفق عليه- ُضهُ الل
َ َض ُهم أَب غ
َ َاللُ َوَمن أَب غ
Artinya: Dari Al-Bara' ra. berkata: saya mendengar Nabi
SAW. atau Nabi SAW. bersabda: "Shahabat Anshar
tidaklah mencintai mereka kecuali ia mukmin, dan
tidaklah membenci mereka kecuali ia munafiq. Siapa saja
yang mencintai mereka, maka ia dicintai oleh Allah, dan
siapa saja membenci mereka, maka ia dibenci oleh Allah.

10. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi SA'id alKhudriy ra. tentang larangan keras mencaci para
shahabat:
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صلَّى
َ َ ق:ال
َ َ ق،ُي َرض َي اللُ َعنه
َعن أَِب َسعيد اخلُدر ي
ُّ ال الن
َ َّّب
َّ  فَلَو أ، «الَ تَ ُسبُّوا أَص َحاِب:اللُ َعلَيه َو َسلَّ َم
َح َد ُكم أَن َف َق
َ َن أ
 متفق- »ُ َوالَ نَصي َفه،َحدهم
َ  َذ َهبًا َما بَلَ َغ ُم َّد أ،ُحد
ُ مث َل أ
عليه
Artinya: Dari Abi Sa'id ra. berkata: Rasulullah SAW.
bersabda: "Janganlah kamu membenci para
shahabatku. Jika sungguh seorang diantara kamu
mendermakan emas sebesar gunung Uhud,
(pahalanya) tidak bisa menyamai satu mudd
(takaran: + 675 gr.) emas yang didermakan oleh
seorang diantara mereka, dan tidak pula bisa
menyamai separohnya".
11. Hadits riwayat Ahmad dari Anas ibnu Malik ra. tentang
ancaman laknat kepada orang yang mencaci shahabat:

اس من أَص َحاب َر ُسول الل
َ َ ق:ال
َ ََعن أَنَس بن َمالك ق
ٌ َال أُن
ول
ُ ال َر ُس
َ  فَ َق،ب
َ  يَا َر ُس:صلَّى اللُ َعلَيه َو َسلَّ َم
ُّ  أَنَّا نُ َس،ول الل
َ
َّ  « َمن َس:صلَّى اللُ َعلَيه َو َسلَّ َم
ُب أَص َحاِب فَ َعلَيه لَعنَة
َ الل
َصرفًا َوال
َ  َوالنَّاس أَْجَع، َوال َم ََلئ َكة،الل
َ ُ الَ يَقبَ ُل اللُ منه،ني
 رواه أمحد- .»ًَعدال
Dari Anas ibnu Malik berkata: diantara para shahabat
Rasulullah SAW. berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh
kami dicaci". Beliau menjawab: "'Siapa saja mencaci para
shahabatku, maka ia terkena kutukan Allah, Malaikat dan
seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya, ibadah
sunnah dan fardhu".

12. Hadits riwayat Thabaraniy dari Abdullah ibnu Umar ra.
tentang ancaman kutukan Allah SWT. kepada orang yang
mencaci shahabat:

:ال
َ َصلَّى اللُ َعلَيه َو َسلَّ َم ق
 َعن الن ي،َعن َعبد الل بن عُ َمَر
َ َّّب
 رواه الطربان- »ب أَص َحاِب
َّ «لَ َع َن اللُ َمن َس
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Artinya: Dari Abdullah ibnu Umar dari Nabi SAW.
bersabda: "Allah mengutuk orang yang mencaci para
shahabatku".
MEMPERHATIKAN

: 1. Kutipan dari Taqiyyuddin As-Subki dalam “Fatawa
As-Subki” (w.756 H), juz 2 halaman 575 :

ب
َّ ب بَعض
َّ الص َحابَة فَإ َّن َس
ُّ َويَنبَِن َعلَى َه َذا البَحث َس
ب َواح ًدا من
َّ اْلَميع َال َش
َّ ك أَنَّهُ ُكفٌر َوَه َك َذا إذَا َس

ب الشَّخص
َّ
َّ  فَإ َّن َس...اِب؛
ٌّ ص َح
ُ الص َحابَة َحي
َ ث ُه َو
ص
ٍّ ال ُم َع َّني قَد يَ ُكو ُن ألَمر َخ
ُ  َوقَد يُبغ،اص به
ُ ض الشَّخ
ك فَ َه َذا َال يَقتَضي
ٍّ ص ألَمر ُدن يَو
َ ي َوَما أَشبَهَ َذل
َ الشَّخ

ض َواح ًدا من ُه َما ألَجل
َّ َوَال َش
َ َك أَنَّهُ لَو أَب غ
ُّ فَ ُه َو ُكفٌر بَل َمن ُدونَ ُه َما ف
َ َالصحبَة إذَا أَب غ
ُضه

،تَكف ًريا
صحبَته
ُ

.صحبَته َكا َن َكافًرا قَط ًعا
ُل

Berdasarkan pembahasan ini (tentang larangan
menghina sahabat Nabi), maka termasuk di sini
larangan menghina sebagian sahabat. Sebab, jika
menghina semua Sahabat dianggap kafir tanpa
diragukan, maka demikian pula jika menghina salah
seorang di antara mereka jika penghinaan itu
“disebabkan kedudukannya sebagai Sahabat Nabi”…
(Namun) karena sesungguhnya penghinaan terhadap
seseorang (sahabat) itu adakalanya dikarenakan suatu
sebab tertentu (yang bukan karena kedudukannya
sebagai Sahabat), (misalnya) adakalanya seseorang
membenci karena perkara duniawi dan sebagainya,
maka hal ini tidaklah membawa pada kekafiran. Adapun
yang tidak diragukan membawa kepada kekafiran,
adalah jika membenci salah seorang di antara keduanya
(Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma)
dengan kebencian yang didasarkan pada kedudukan
mereka sebagai Sahabat. Bahkan membenci sahabat
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lain yang keutamaannya di bawah dua Khalifah ini pun,
jika
seseorang
membencinya
dikarenakan
kedudukannya sebagai Sahabat Nabi, maka jelas hal itu
membawa kepada kekafiran secara pasti.
2. Pendapat Imam Nawawi di dalam Syarh al-Nawawi

'Ala Shahih Muslim tentang mencaci shahabat adalah
perbuatan haram dan wajib diberi hukuman berat:

َّ َواعلَم أ
الص َحابَة َرض َي اللُ َعن ُهم َحَر ٌام من
َّ ب
َّ َن َس
ََ س الف
ُت من ُهم َو َغي ُره
َ َفَ َواحش ال ُم َحَّرَمات َس َواءٌ َمن َالب
َ ألَنَّ ُهم ُُمتَه ُدو َن ف تل
َ ك اْلُُروب ُمتَأ يَولُو َن َك َما أَو
ُضحنَاه
ال ال َقاضي
َ َ ق.الص َحابَةَ من َه َذا الشَّرح
َّ ضائل
َ َف أ ََّول ف
ب
ُّ َو َس
َب أ
ُ َحدهم م َن ال َم َعاصي ال َكبَائر َوَمذ َهبُنَا َوَمذ َه
.ض ال َمالكيَّة يُقتَ ُل
َ َ َوق،اْلُم ُهور أَنَّهُ يُ َعَّزُر َوالَ يُقتَ ُل
ُ ال بَع
 شرح النووي على صحيح مسلمArtinya: Ketahuilah, bahwasanya mencaci para shahabat
adalah haram termasuk perbuatan yang diharamkan,
baik terhadap shahabat yang terlibat langsung perang
(urusan khilafah) maupun lainnya karena mereka
berperang berdasarkan ijtihad dan penafsirannya
sebagaimana kami telah menjelaskannya pada awal
pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan para
shahabat. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "mencaci seorang
shahabat termasuk dosa besar". Adapun menurut
madzhab kami dan madzhab Jumhur, bahwasanya
mencaci shahabat itu dihukum ta'zir, dan tidak dihukum
bunuh. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah,
mencaci shahabat itu dihukum bunuh.
3. Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan dalam
sidang Pleno Komisi Fatwa pada rapat Komisi Fatwa
tanggal 17 Mei 2016.
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
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MENETAPKAN :

FATWA
TENTANG
HUKUM
MENGHINA
MENGKAFIRKAN SAHABAT NABI SAW.

DAN

Pertama

: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
1. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi
Muhammad SAW, beriman kepadanya dan meninggal
dalam keadaan beriman.
2. Menghina Sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik
secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk
gambar/lukisan atau isyarat yang bersifat merendahkan
martabat Sahabat Nabi Muhammad SAW.
3. Mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah
menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas
terhadap Sahabat Nabi Muhammad SAW baik dengan
lisan maupun tulisan

Kedua

: Ketentuan Hukum
1. Menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad
SAW adalah haram karena bertentangan dengan AlQuran, Hadits dan Ijma’ Ulama.
2. Setiap orang yang menghina Sahabat Nabi Muhammad
SAW adalah fasiq dan sesat.
3. Setiap orang yang mengkafirkan Sahabat Nabi
Muhammad SAW adalah kafir; keluar dari Islam.

Ketiga

: Rekomendasi
1. Para ulama, muballigh, dan tokoh agama hendaklah
mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan
Sahabat Nabi SAW dan
tidak menghina apalagi
mengkafirkannya.
2. Masyarakat hendaklah mewaspadai ajaran yang
menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.
3. Pemerintah hendaklah pro aktif mencegah, melarang
serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau
kelompok
yang menghina dan/atau mengkafirkan
Sahabat Nabi SAW.
4. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang
melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok
yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi
SAW.

Keempat

: Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya
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2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk
menyebarluaskan fatwa ini.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
KETUA
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