
Bagian Kedelapan

KESESATAN SYIAH
Bandung. Setelah edisi lalu (Edisi 17 - Xl) dipaparkan tentang

Sejarah Syiah dari Buku Panduan MUI Pusat dengan Judul:
l\.4engenal & Mewaspadai Penyimpangan Syiah di lndonesia, kini
masih dari buku yang sama kita ungkap mulai dari bibit-bibit
perpecahan di kalangan Syiah sendiri hingga penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi.

Perpecahan di kalangan Syiah. Selain kecenderungan
berselisih di antara sesama Syiah dalam menentukan imam,
mereka juga saling mengkafirkan (takfir), serta adanya
kecenderungan rnemberontak (khuruj). Abu Hasan al-Asy'ari,
juga mencatat bahwa banyaknya. perselisihan internal Syiah itu
memunculkan "tiga" firqah Syiah yang besar, yang menyempal ke
dalam 45 firqah (Abu al-Hasan al-Asy'ari, Maqatat al-lslamiyyin,
hal.66-146)

Menurut Musa al-Musawi, salah seorang tokoh Syiah
kontemporer, terjadinya penyimpangan dalam ideologi Syiah
karena munculnya klaim bahwa khalifah sesudah Rasu/u//ah Saw
adalah Ali bin Abi Tharb berdasarkan Nash //ahl, dan bahwa para
sahabat, kecuali sedikit saja telah menyalahi nash ilahi kettka
membaiat Abu Bakr. Juga munculnya ideologi bahwa iman
terhadap imamah, seperti dalam konsep Sylah ltsna'Asyariyah
adalah penyempurna lslam, ini semua terjadi sesudah
diumumkannya al Ghaibah al Kubra (Kegaiban Permanen) dati
imam ke-12 Syiah llsna 'Asyariyah.(Musa at-Musawi, asy-Syiah
wa alTashhih, hal. 1 4-46).

Sampai dewasa ini, Sylah ltsna 'Asyariyah \yang
mempercayai Duabelas imam) merupakan aliran terbesar Syiah.
Aliran ini meyakinkan bahwa Nabi Muhammad Saw telah
menetapkan duabelas orang imam sebagai penerusnya, yaitu: 7_

Ali bin Abi Thalib, wafat,41 H/661 M: 2. At-Hasan bin Ati bin Abi
Thalib, wafat. 49 H/669 M; 3. Al-Husain bin Atibin AbiThatib, wafat,
61 H/680 M; 4. Ali bin al-Husain ZainalAbidin, wafat, 94 Hn12 M;
5. Muhammad bin Ali al-Baqir, wafat, 113 Hn31 M: 6. Ja'far bin
Muhammad ash-Shadiq, wafat, 146 Hn65 M;7. Musa bin Ja'far al-
Kazhim, wafat, 128 H - 2A3 H; 8. Ali bin Musa ar-Ridha, wafat,
wafat, 203 H/818 M; 9. Muhammad bin Ali at-Jawwad, wafat, 221
H/835 M; 10. Ali bin Muhammad al-Hadi, wafat,2S4 H/868 M; 11.
Al-Hasan bin Ali al-'Askari, wafat, 261 H/874 M: 12. Muhammad
bin al-Hasan al-Mahdial-Muntazar, wafat,265 H/87A M.
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Pe mbaca, kupasan
kesesatan Syiah yang secara
berkesinambungan dalam
lembar buletin ini. mudah-
mudahan tidaklah
menjadikan sidang pembaca
merasa jen uh, tetapi
sebaliknya merasa sangat
perlu mendapatkan
pencerahan tentang seluk-
beluk aliran sesat yarg satu

Syiah dengan Taqiyyah
(munafik)nya membuat
sebagian kaum Muslimin
yang awam tidak merasa
dirinya terancam, padahal
sebenarnya Syiah sangatlah
membahayakan
keselamatan aqidah
seseorang dalam meniti
kehidupan ini, karena Syiah
dengan taqiyyahnya yang
berkedok lslam berhasil
mengelabuhi sebagian
masyarakat.

Mudah-mudahan kita
tidak termasuk yang
terpedaya oleh gaya pura-
pura muslim dari orang Syiah
yang tujuan uta ma nya
menggerogoti aqidah lslam
seseorang.

Semoga kita tidak cukup
memahami kesesatan Syiah
ini untuk diri sendiri,
melainkan harus siap dan
mau menyeba*an seluas-
I u a s n ya te ntang pe m a ha ma n
kesesatan Syiah kepada
ummat.

Pemred,
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Dikutip dari Ensiklopedia lslam, vot.5,
enti Syiah. Lihat juga al-Qifari dalam Ushul
Madzhab Syiah al-lmamiyah ltsna 'Asyariyah,
vol.1, ha1.129. Dalam literatur Syiah terkini
diungkapkan bahwa Rasulullah Saw telah
menetapkan 12 imam itu sesuai nama dan
urutannya, sepeii ditulis oleh AlQunduzi Al-
Hanani(wafat 1294 H), dalam kitab'Yanabi'Al-
Mawaddah'(Bab 76, hal.440), yang diklaim
oleh penulis buku 40 Masalah Syiah (hal.53-
54) dan Buku Putih Mazhab Syiah (ha1j04-
105 dengan versi bebeda) sebaqai ulama
Sunni. Padahal menurut tokoh Syiah, Agha
Bazrak Tahrani, "Ktab tersebut tergolong
karya tulis tokoh Syiah", lihat al-Dzari'ah ila
Tashanif al-Syiah vol.2' hal.290; sumber,
internet:
h ttp//g a d i r. f re e. f r/A r/l</ b/b / a I Z a ri a/m a rj a/ a I -
zariya/index.htm)

Syiah Rafidhah. felah dijelaskan bahwa
Syiah Ali generasi awal adalah kaum
muslimin yang lurus, bersih dan selamat
karena berpegang kepada Al-Quaan dan
Sunnah dan tidak merendahkan keutamaan
para sahabat Rasulullah Saw l\.4ereka juga
tidak menuding para sahabat kafir. Namun,
seorang tokoh Syiah modern, Abdul Husain
Al-Musawi mengklaim bahwa sekelompok
sahabat Nabi yang disebut namanya itu
adalah para tokoh yang menjadi teladan
kaum Syiah masa kini.

(Lihat, Abdul Husain al'Musawi, lsu-lsu
Penting lkhtilaf Sunnah-Syiah, Mizan dan Al-
Huda,2002, hal.205-214. Penulis buku itu
adalah juga penulis buku 'AlMuroja'at' yang
diterjemahkan dan dicetak oleh Penerbit
Mizan di lndonesia berjudul "Dialog Sunni-
Syiah", yang digambarkan dialog surat
menyurct antara dia dengan Syakhul Azhar
dalam buku itu adalah palsu dan fiktif, karena
tidak ada bukti-bukti otentik korespondensi
antara keduanya, menggambarkan Syaikh
Salim sebagai orang bodoh dan tak bisa
menyanggah padahal beliau adalah ahli
hadits dan ahli fikh mazhab Maliki, dan buku
itu baru dicetak peiama kali setelah 20 tahun
wafatnya Syaikh Salim al-Bisyri. Lihat Prof.
Dr. Ali Ahmad As-Salus, Ensiktopedi Sunnah-
Syiah (Putaka AlKautsar,2011, hal.248-249).
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Padahal aqidah para sahabat itu bersikap
loyal (tawalli) kepada empat khulafa' rasyidin,
dan tidak berlepas diri (tabarri) dan tidak
mencaci As-Syaikhain'(Abu Bakr Ra dan
Umar bin al-Khatthab Ra). Datam
perkembangan selanjutnya, Syiah Ali yang
murni tidak bertahan lama dan pada abad
berikutnya menjadi orang persembunyian para
musuh, dan para pendengki lslam yang
hendak berbuat makar terhadap lslam dan
kaum muslimin. Karena itulah, para ulama
menyebut orang-orang yang menjelek-
jelekkan dan menolak keimamahan As-
Sya i kh a i n'sebagai Raf i d h a h.

Secara umum, Rafidhah adalah kelompok
Syiah yang berdusta mendukung Ahlu/baitdan
salah mempersepsikannya, dengan menolak
Abu Bakr, Umar dan sebagian besar sahabat
Nabi Saw, disertai sikap mengkafirkan dan
mencaci mereka karena diklaim bahwa para
sahabat telah mengingkari dan menentang
nash wasiat penunjukan Ali bin Abi Thalib
sebagai khalifah pasca Rasulullah Saw.

Abu a-Qasim al-lsfahani yang berjuluk
Qiwamus Sunnah, ar-Razi, as-Syahrastani,
dan lbnu Taymiah menguatkan asal muasal
istilah Rafdl,ah untuk Syiah lmamiyah ltsna
'Asyariah adalah karena penolakan mereka
terhadap Zald bin Ali Zainal Abidin bin al-
Husain Ra (79-122 H) yang tetap memuliakan
Abu Bakr dan Umar Ra pada saat pengikutnya
meminta beliau untuk mencela dan menista
keduanya, sehingga menyebabkan mereka
berpaling meninggalkan beliau.

Saat itu terlontar ucapan beliau kepada
mereka, "Kalian telah menolakku
(rotadhtumuni)"(Lihat al-Hujjah fi Bayani at-
Mahajjah. Vol.2/47 8, l'tiqad at F iraq al-Muslimi n
wa al-Musyrikin, hal.52, al-Milat wa an-Nihal,
vol.1/l55, Minhaju as-Sunrah, vol.1/8 dan
Majmu' al-Fatawa, vol.13/89). Karena ucapan
Zaid bin Aliilulah lahir istilah populer Rafdhah'
bagi kelompok Syiah yang menotak Abu Eakr
dan Umardan mencaci keduanya.

Adapun lmam Abu al-Hasan al-Asy'ari
berpendapat sebab Syiah lmamiyah
dinamakan Rafidhah adalah karena penolakan
mereka terhadap kepemimpinan (imamah)
Abu Bakt dan Umar Ra. (Lihat Maqalat at-
lslamiyyin, vol.1/89). Pendapat ini setaras
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denganjawaban /mam as-Syaf?(wafat 204 H)
ketika ditanya tentang hakikat Murllhh,
Rafidhah, dan Qadariyah oleh murid betiau
yaitu lmam al-Buwaithi bahwa, 'S/apa yang
mengatakan iman cukup dengan perkataan
maka dia Murji'ah, siapa yang mengatakan
Abu Bakr Ra dan Umar Ra bukan imam yang
sah.maka dia (Syiah) Rafidhah. dan siapa
yang mengalahan perbualan manusia
bergantung pada kehendaknya semata maka
dia adalah Qadariyah" (lihat al-Dzahabi, Siyar
A'lam an- Nubala', vol. 1 0/31 )

Dari latar belakang sejarah itulah maka
Ahlussunnah, Syiah Zaidiyyah dan lbadhiyah
menyematkan label 'Rafidhah' ini untuk Sy/ah
lmamiyah ltsna'Asyriyah dan Sylah
lsma'iliyah (Lihat Minhaju as-Sunnah, vol,
hal 35, lihat juga Khawarij dan Syiah dalam
Timbangan Ahlussunnah wal Jamaah,
hal.146-147.

Oleh sebab identifikasi Rafidhah dalam diri
mereka ini, kaum Syiah lmamiyah enggan
disebut dengan istilah itu dan lebih suka
disebut Syiah saja. Hal itu bertujuan untuk
mengelabui ummat lslam bahwa mereka
sama dengan Syiah Ali generasi awal. Bagi
Syiah, seperti ditulis Muhsn al-Amin, laqah
Rafidhah adalah julukan buruk untuk orang
yang mendahulukan Ali dalam soal khilafah
dan kebanyakan digunakan untuk maksud
mendiskreditkan dan membenci
rnereka. ( Li h at A'y a n u as- S y i ah, v o l. 1 /20).

Para ulama pakar perbandingan aliran
lslam mencatat bahwa Syiah itu ada 3 jenis
golongan. Pertama, Syiah 'Ghaliyah' alau
'Ghulat' yang berpandangan ekstrim seputar
Ali bin Abi farb Ra sampai pada taraf
menuhankan Ali atau menganggap nabi.
Kelompok ana sangat jelas kesesatan dan
kekaflrannya.

Kedua, Syiah 'Rafidhah' yang mengklaim
adanya nash/teks wasiat penunjukan A/l
sebagai khalifah dan berlepas diri dari dan
bahkan mencaci dan mengkafirkan para
khalifah sebelum A/l dan mayoritas para
sahabat nabi. Kelompok ini telah meneguhkan
dirinya ke dalam sekte lmamiyah ltsna
'Asyariah dan lsma'iliyah. Golongan rni
disepakati kesesatannya oleh para ulama, tapi
Secara umum tidak mengkafirkan mereka.

Ketiga, Syiah 'Zaidiyah yaitu pengikut
Zaid bin AliZainalAbrdrn yang mengutamakan
Aii Ra atas sahabat lain dan menghormati
serta loyal kepada Abu.Bakr Ra dan Umar Ra
sebagai khalifah yang sah.(Lihat, Dr Ali
Muhammad As-Sha abi, Khawari dan Syiah
dalam timbangan Ahlusunnah wa Jamaah,
Pustaka Al-Kautsar,2o 1 t hal. 1 46.

Umumnya ula ma Sunni menerima
mazhab Zaidiyah terutama dalam fikih dan
hadits seperti penerimaan kitab Naylu al-
Authar (syatah hadits) dan lrsyad al-Fuhul
(ushul fiqih) karya lmam As-Syaukani dao
Subu/as-Sa/am Syarh Bul ugh al -Maram karya
lmam As-Shan'ani. Tetapi tokoh Sunnl seperti
Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, pendii
sekaligus 'Rais Akbar' Nahdhatul Ulama (NU),
menolaknya dan menyatakan mazhab
lmamiyah dan Zaidiyah kedua-duanya tidak
sah diikuti ummat lslam dan tidak boleh
dipegang pendapatnya sebab mereka adalah
ahli bid'ah.(Syikah Muhammad Hasyim As'ari,
Risalah fi Ta'akkud al-Akhdzi bi al-Madzahib
alArbain, Jombang Maktabat At-turats Al-
lslami. hal.29.

Oleh karena itu kita mesti membedakan
istilah Syiah secara umum dengan Ralidhah
secara khusus. Setiap Rardhah adalah Syiah
ekstrim yang telah mencaci bahkan
mengkafirkan Abu Bakr Ra dan Umar Ra,
sehingga tidak ada Syiah Rafidhah yang
dianggap moderat oleh para ulama salaf.
Syiah moderat adalah Syiah Ali pada generasi
sahabat dan tabi'in yang berjuang bersarpa
Amirul Mukminin A/l dimana mereka tidak
pernah bersikap ekstrim dalam memandang
kedudukan Ali dan tidak pula mengutamakan
Alialas Abu Bakr Ra dan Umar Ra.

Demikianlah episode bibit-bibt
perpecahan di kalangan kaum Syiah yang
dikutip dari Buku Panduan l\,'lajetis Ulama
lndonesia, yang mudah-mudahan dapat
menambah pemahaman sidang pembaca
betapa sesat dan bahayanya aliran Syiah
yang akan merusak lslam. Selamat
menunggu terbitan buletin minggu depan
yang mengungkap beberapa penyimpangan
Syiah.

Itardjano Abu Muas, . Sunber: Buku panduan MUt)
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MUTIARA AL-QUR'AN & HADITS
"Kalian lihat orang orang yang zalim sangat ketakutan karena keJahatan-kelahatan

yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa nEreka"
(QS. Asy-Syuura, 42 :22).

"Rasulullah Saw bersabda: Apabila kalian melihat orang-orang yang mencacimaki
sahabatku, maka katakanlah kepada mereka: "Laknat Allah atas keburukan kalian'

(HR. Tirmidzi)
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