
Bagian Keduapuluhdua

KESESATAN SYIAH
Ealilur',i;. ELrlelrn eoisi L;lir ;n koirltSli mesih

rnel.init rlkan bahas:rn tenlanq Kssosatan Syiah yano pada
l(asr.irnpaien inr berisr tenlairg ilernyaiaait stkap
1\'!Nila,]rnrriliyah Me|rJlal,i Syiah Can dukuncan flaielis
I n iel,^kt.r:rl a:rr U lari ia l.4u.l3 lrCcnesi;.1 { fu,] I UM I ) iertradap
Fat,,ra Mlll Jalin tenlang Syiah.

Dirasakan atau tidak, realita kesesatan Syiah semakin
terkuak dan membuat resah berbagai macam ormas
lslam. Ajarannya yang menyimpang memunculkan
perhatian serius dari para ulama di seantero dunia lslam,
tak terkecuali lndonesia.

Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas
lslam besar di lndonesia juga memberi perhatian khusus
kepada pergerakan Syiah di lndonesia. Dalam sidang
plenonya, Muhammadiyah telah mengeluarkan sikap yang
berhubungan dengan kelompok yang masih mengaku
sebagai madzhab dalam lslam ini.

Di antara pernyataan resmi Muhammadiyah adalah
sebagaimana disampaikan oleh ketua PP
Muhammadiyah yang membidangi Tarjih dan Tajdid,
Prof. Dr. H Yunahar llyas, ia menyatakan bahwa:

Pertama: Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi
Muhammad SAW yang ma'shum. Oleh sebab itu,
Muhammadiyah menolak konsep kesucian lmam-imam
(lshmatul Aimmah) dalam ajaran Syiah. Kedua:
Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW
tidak menunjuk siapa pun pengganti beliau sebagai
Khalifah. Kekhalifahan setelah beliau diserahkan kepada
musyawarah umat, jadi kekhalifahan Abu Bakar Ash-
Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin
Abifhalib radhiyallahu anhum adalah sah. Oleh sebab itu,
Muhammadiyah menolak konsep Rafidhahnya Syiah.

Ketiga: Muhammadiyah menghormati Ali binAbi Thalib
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sebagaimana sahabat-sahabat yang
lain, tetapi Muhammadiyah menolak
kultus individu terhadap Ali bin AbtThatib
dan keturunannya. Keempat: Syiah
hanya menerima hadis dari jalur Ahlul
Bait, ini berakibat ribuan hadis shahih,
walaupun diriwayatkan Bukhari Muslim
ditolak oleh Syiah. Dengan demikian,
banyak sekali perbedaan antara Syiah
dan Ahlussunnah baik masalah Aqidah,
lbadah, Munakahat, dan lain-lainnya.

"Sikap tersebut hendaknya menjadi
pedoman bagi warga Muhammadiyah
khususnya dan umat lslam pada
umumnya, sehingga dengan demikian
kita bersikap waspada terhadap ajaran
dan doktrin Syiah yang memang sangat
berbeda dengan faham Ahlussunnah
yang banyak dianut oleh mayoritas umat
lslam lndonesia," ungkap Ustadz Ustadz
Agus Tri Sundani selaku kordinatoor
Dakwah Khusus Majelis Tabligh PP
Muhammadiyah, sebagaimana dirilis
dalam Majalah Tabligh No. 7/tX/
JumadalAwal-JumadilAkhir 1433 H, hal
5.

"Di samping itu, realitas, fakta dan
kenyataan menunjukkan pada kita
bahwa di mana suatu negara ada Syi'ah
hampir dapat dipastikan terjadi konflik
horizontal. Hal tersebut tentu harus
menjadi perhatian kita semua jika ingin
negara kesatuan Republik lndonesia
tetap utuh dan ukhuwah lslamiyah tetap
terjaga," ungkapnya sebagaimana
dilansir NahimunkaL Ahad (912t201 4).

Hendaknya pernyataan akan
kesesatan Syiah yang dilayangkan
beberapa ormas besar di lndonesa
seperti MUl, Muhammadiyah, NU dan
lain sebagainya dapat membuka mata
orang-orang beriman dalam memahami
Syiah. Bahwa ajarannya bukanlah

berasal dari Nabi Muhammad, melainkan
dari seorang Yahudi munafik, Abduiloh
bin Saba. Yang de1gannya berakibat
pada penyimpangah dan kesesatan
dalam akidah, fikih bahkan muamalatnya.
(Nisyi/syiahindonesia.com/ voa-
islam.com)

Berikut ini pernyataan dukungan
Majelis lntelektual dan Ulama Muda
lndonesia (MlUMl) terhadap Fatwa MUt
Jawa Timurtentang ajaran Syi'ah.

Dengan memperhatikan
perkembangan kehidupan beragama di
lndonesia, dan dakwah lslam khususnya,
Majelis lntelektual dan Ulama Muda
lndonesia (MlUMl) terus memantau
secara ilmiah dan syar'iyah penanganan
Kasus Syiah di Sampang-Madura yang
meresahkan warga masyarakat dan
mengancam persatuan dan keutuhan
bangsa.

MIUMI memandang bahwa selama ini
Pemerintah Republik lndonesia dan elit
politik di negeri ini sering memanfaatkan
dukungan suara umat lslam yang
mayoritas dalam setiap kebijaka n
pembangunan lndonesia, namun
Pemerintah Rl dan elit potitik lalai dan tak
peduli untuk melindungi akidah Ahlus
Sunnah wal Jama'ah yang dianut oleh
mayoritas umat lslam.

Akidah bagi umat adalah persoalan
hak asasi yang paling fundamental.
Bahkan akidah Aswaja itu telah menyatu
tertanam kuat menjadi bagian terpenting
kultur lslam di lndonesia. Umat yang
terusik akidahnya bisa melakukan apapun untuk membela dan
mempertahankan akidah yang
dianutnya.

Pasca peristiwa pembakaran rumah
pendakwah Syiah Tajul Muluk dan



beberapa fasilitas lainnya yang terjadi
pada 29 Desember 2011 , pada tanggal 1

Januari 2012 Majelis Ulama lndonesia
(MUl) Ka b. Sampang tetah
mengeluarkan Fatwa No.
035/MUUSpg/l/201 2 tentang Ajaran yang
Disebarluaskan Sdr. Tajul Muluk di Kec.
Omben Kab. Sampang, kemudian
tanggal 21 Januai 2012 MUI Propinsi
Jawa Timur menindaklanjuti dan
memperkuatnya dengan Keputusan
Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-
MUUJIM|VZ112 tentang Kesesatan
Ajaran Syi'ah.

Alhamdulillah, Fatwa dari kedua
institusi ulama yang dihormati oleh
masyarakat Madura dan Jawa Timur itu
mampu meredam aksi massa paska
Kasus Syi'ah di Sampang yang sempat
menjad i isu nasional men.ielang
pergantian tahun lalu.

Oleh karena itu, MIUMI
mengungkapkan terimakasih kepada
para Ulama Madura dan Jawa Timur
yang cepat tanggap menyikapi Ajaran
Syi'ah di Sampang sebagai bentuk
tanggung jawab keulamaan dalam
membimbing umat. Perlu diketahui,
bahwa dari kasus Syi'ah Sampang ini,
kita dapat memetik pela.iaran penting
bahwa masyarakat warga Sunni
Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenat
sangat toleran pun merasa sangat terusik
dengan ajaran-ajaran Syi'ah yang
dikembangkan Tajul Muluk yang
bersumber dari doktrin-doktrin utama
Syi'ah lmamiyah ltsna 'Asyariyah.

Sejalan dengan fungsi dan tugas
MIUMI yang bertujuan membangun dan
memperkuat otoritas fatwa ulama dan
lembaga keulamaan di tanah air, maka
MIUMI menyatakan hal-hal sebagai
berikut: i. Mendukung dua (2) Fatwa

tentang Ajaran Syi'ah, baik yang
dikeluarkan oleh MUI Kab. Sampang
maupun MUI Propjnsi Jawa Timur
sebagai pedoman bagi umat lslam
lndonesia untuk
mengetahuipenyimpangan ajaran
Syi'ah.

2. Menghimbau kepada Pemerintah
dan masyarakat luas untuk mematuhi
fatwa tersebut dalam upaya untuk
melindungi dan mempertahankan akidah
Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

3. Meminta kepada para penganut
ajaran Syi'a h (lmamiyah ltsna
'Asyariyah/ Ja'fariyah) untuk Ruju' ila al-
Haqq dan meninggalkan ajatan-ajatan
S yi'a h yang menyimpang dan
menyesatkan.

,1. Meminta kepada ormas-ormas
lslam dan para alim ulama seluruh
lndonesia u ntuk meningkalkan
persatuan dan persaudaraan dalam
upaya melawan politik adu domba dan
perpecahan opinj terkait ajaran Syi'ah di
lndonesia.

al Menolak klaim dan tuduhan sesat
bahwa umat lslam Ahlus Sunnah wal
Jama'ah adalah penyebab disintegrasi
bangsa dalam soal Sunni-Syi'ah.
Sebaliknya, kaum Syi'ah di lndonesia lah
penyebabnya, karena telah menyerang
dan menistakan pokok-pokok keyakinan
Ahlus Sunnah terkait status AFQur'an,
kehormatan para Sahabat dan lsteri
Rasulullah SAW, kema'shuman imam,
dan juga sebagian aspek syari'ah lslam.
Pernyataan ini dikeluarkan di Jakarta, 'l g
Marel 2012 yang ditandatangani oleh
Sekjen, Bachtiar Nasir, Lc_ MM, dan
Ketua, DR Hamid Fahmi Zarkasyi
(Tardjono Abu Muas... Sumber:
MUSLIMDAILY.NET)
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MUTIARA AL-QUR'AN & HADITS
"Dan tidaklah patut bagi lakiJaki yang Mukmin dan tidak pulabagi perempuan

yang Mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan
ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." (eS At-Ahzab:36)

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

kepada orang yang lebih mengeii darpada dirinya" (HR. Bukhari)
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