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KESESATAN SYIAH
Bandung. Eerbicara kesesalan ajaran Syiah tak kalah pentingnya puta kita
perlu mengetahui Strategi Pemekaran Syiah sebagai aliran sesaayang sangat
berhaya bagi aqidah ummat. Oleh karenanya, menjelaskan jalan orang-orang
yang berbuat dosa dan membongkar rahasia mereka term;suk kons+ yan6
sudah diteiapkan olehAl-Qur'an, Allah SWTberfirman:
"Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayalAt eur,an, (supaya jelas jatan
orang-orang yang shaleh) dan supaya jelas (pula) jatan orang-orang yang
berdosa." (QS. Al-An'am: 55). Sangatbaikjika mayoriias ummat lslam sadaidan
tahu aqidah para musuhnya. Dan lebih baik lagijika merekafaham detailsetiap
rahasia, sarana dan slrategimusuh dalam upaya mela skan kebatilannya.
Genderang bahayanya sudah dikumandangkan, asapnya meng;put dan
melambung tjnggi, apinya semaktn berkobar, dan panasnya kian membara!
Dialah bahaya ekspansiSyiah yang mengancam dunia Islam dahulu, kinidan
yang akan dalang. Gerakan misionaris'Syiah inibenar-benar nyata bukan fiktif,
bukan pula rekayasa. Bayang-bayang "monsternya sudah menghantui
berbagai negeri sampai tidak ada satu wilayah yang lupul dari target
ekspansinya, baikdari Jepang hinggaAmerika Latin.
Proyek ini menjelajah ke berbagai negeri untuk meclptakan kerusakan,
merusak tali ikatan lslam, aqidah, sejarah dan sirnbot-simbolnya, hingga hati
yang maslh tertanam ghirah didalamnya berteriak tak ta han atas terpa;i angin
Syrah Batniniyah yang semak.n berkembang. sedangkan pada saal yang sa;a
organrsasidan lembaga lslam juga sedang menqhadapi se, a nga n jahat g;rakan
l'ristenisasi. selulensasr. hberalisasi dan pturatisasr.
Berbicara ienlang invasi ideotogi Syiah dan ekspor pemikhannya, tidak
kdlah pentrng dengan pemb,caraan tertang agresi militer mereka Ap;tagijika
drlihal ddmpak bahdya yang dilimbJlkan oten gerakan in; berikut beba;;an

langgungdn

yarg akan dihadapi sangai'ne.rgancam

kelentraman masa depan ummat lslam.

^

ketena4gan dan

Ada beberapa alasan kenapa kita mesti mewaspadai ekspansi Syiah.
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Pembaca,

Alhamdulillah Gelaran

Deklarasi Aliansi
Nasional Anti Syiah yang

dihadiri sekitar tujuh
hingga sepuluh ribuan
jamaah bedalan lancar
dan aman.
Di antara isi Deklarasi

yang menjadi poin
penting yang segera

direalisasikan ole h
Aliansi Nasional Anti
Syiah adalah desakan
kepada Pemeintah agar

segera melarang

penyebaran paham dan

ajaran Syiah, se rta
mencabut izin seluruh
organisasi, yayasan, dan

lembaga yang terkait
dengan ajaran Syiah di

Pertama_, tentu karena ajaran dasar dan prlnsip lslam sangat berbeda

seluruh lndonesia.

yang membenlang antara timurdan barat.

Semoga apa yang
telah menjadi komitmen

de;gan
Syiah. Kedua keiompok memitiki pe.bedaan yang sang;t jauh seperti j;ak
Bagaimana mungkin orang lslam bersedja bermesraan dengan kelompok
yarg mengaklairr para mam ahtulbait malsum dan mereka rr.oi menoetinui
hal ha' vang gharb. [Lihat. ushu. at-hari, 1/1655. karya at-kuiain4. denqan
ke'orrpoL yang mengala{an reks Al-Our'an telah diLbah dan A_Our,an v;no
be'ada d,1engah kila setardng butan dt-Ou"an asl, yang turun tepada ilabi
Shaliallah u 'alaih i wa sa am, tetapi telah diLr bah, diganti, ditambah da; dikurangi
redaksinya. [Ush ul al,Kafi, 1/285].
. Eagaimana mungkin puta kita bisa berteman dekat dengan orang yang

berani mengobral lisannya menuduh fasik para sahabat. melakn;t-da;
ne4von,s kafir mereha [Lrl^at: apa y:ng disebLlkan at-t\,4aj si datam kitabnya.

iha r al-Anwar, 69/1 37-1 381. Berteman dekat dengan orangjyang berkeyakin'an
bahwa sirpa saja ydng menqingkan satah satu drridua oe-t;s.;am syiah kati
hLrl,rmrya. sesdldar laydk rasu\ nerat a? Lihdt haqqut yaqia. karyaAoou ah
Syubba..2/ l89l
Terlebih, sekte Syiah ini mem iki sejarah hiiam terhadap umat istam.
B

bersama dalam

membentengi aqidah
ummat dari pengaruh
aliran-aliran sesaf fak

terkeculai Syiah,
senantiasa
mendapatkan
ridha-Nya.

izin

dan
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Permusuhannya dengan kita sangat dalam, kebencian
dan kedengkiannya sangat nampak, Bahkan hampir
tidak ada periode sejarah ummat lslam berlalu kecuali

iming materi, mereka membeli para tokoh dan orangorang berpengaruh lainnya dengan materi yang besar,
menggodanya dengan hadiah-hadiah menggiurkan
ditambah dengan persepsi lgkoh itu bahwd liddk ada
perbedaan anlara Sunni denqan Sviah. Dan bu\an
rahasia lagi bahwa Syiah tersebar di lrak dan Suriah

Syiah mem,lihi banyak fitnah. penipuan.

pem berontakan dan pengkh ia natan terhadap lslam dan

kaum muslimin. Inilah fakta sejarah syiah Baihiniyah
yang takterbantahkan.

melalui piniu para tokoh, dan pemipin marga.

Ivengungkap cara-cara Syiah, perqerakan dan
ekspansinya bukan bemrti menzholimi dan tidak
bersikap adil kepadanya. Kita ummat lslam adalah
ummat yang adil, bijak, toleran dan pertengahan.
Memang benar, setiap ajakan yang mengundang
pertikaian dan perang sektarian tidak memberikan
damoak 'raslahat baqi ummat di nasa sekarang ini.
Karena iiu bisa menjadi benih yang dapat dipetik
buahnya oleh proyek Zionis Yahud i dan kelompokyang
berada d i bela kangnya.
Ada beberapa cara Syiah menyebarkan djdran
sesatnya: Pertama, ajakan pendekatan antar madzhab
lslam dengan syjah.Ajakan ini pada hakikatnya berarti

pengakuan terhadap madzhab syiah dan
kebenarannya yang sengaja dlrancang agar mudah
diterima dan dijadikan sebagai madzhab yano sah.
Kedua, pedulite$adapbantuan biasiswasekolah,
dan memikat.ibuan pemuda muslim dari berbagai

penjuru dunia untuk belajar di Hauzah, dr Teheran,

Oom, Masyhad, dan di kola fabriz. Di sara
pemerintahan Mullah akan menangung nafkah,
kehidupandankebuluhanmerekahinggamenanggung
(biaya ) pernikahan mereka.

Tujuan dari beasiswa ini adalah untuk mencetak
para siswa dan mahasiswanya menjadi kader Syiah
militan, kemudian mereka pulang menjadi aktifis yang
menyebarkan Syiah di negaranya. Dan jangan anda
tanyakan lagi tentang bagaimana semangat patriotisme
mereka dan ketulusannya pada Negara lran, katena
bertahun-tahun mereka sudah didoktrin bahwa semua
pemerintah adalah zhalim dan iidak sya/ie, karena
tidak berpegang teguh dengan prinsip wilayatul faqiih,
atau yang sering mereka islilahkan dengan ungkapan
pdnsip islam Muhammadi murni (menurut anggapan
mereka).
Ketiga, mengirimkan para dai dan pengajar untuk
menyebarluaskan Syiah terutama di daerah-daerah
terpencil yang dianggap jumlah muslimnya masih
minoritas, Beredar salahsatu selebaran asing ; bahwa

pemerintah laan pasca runtuhnya Uni Soviet
mengirimkan ratusan tenaga pengajar

ke

Negara-

negara yang telah merdeka, selebaran ini menyebutkan

bahwa pemerintah lran sudah menghabiskan milyaran
Dolar amerika untuk misi tersebul.
Keempat, memanfaatkaneksistonsi kedutaan lran
di setiap Negara, di inana atase kebudayaannya
memerankan fungs; kementrian dakwah Syjah, dengan

mengfollow-up para aktifis Syiah, mendanai
kebutu han

nya, membela hak-haknya

dan

membekalinya dengan sumber-sumber agama dan
politik Syiah. oleh karena itu setiap kedutaan kan tidak
pernah ,epas dari keberadaan para aktifis dakwah dan
pendukung kepentinqan Syiah.
Kelima. menggunakan kekuatan modal dan rrning-

Keenam, menelusuri tempat-iempat penduduk
dengan kelas pendidikan dan ekonomi rendah, dan
fokus dalam menggarapnya, mercka dirikan rumah sakit
atau klinik kesehatan, membangun lempat tinggalyang
layak, menyediakan bantuan, padahal di datamnya

terdapai misi terselubung berupa penyebaran Syiah.

'

Ditambah lag; misi terseblJt dibungkus dengan stogan
cinta lslam, cinta ahlu bait sehingga melicinkan orangorang dengan kelas pendidikan dan ekonomi aendah
teBebui masuk ke dalam Syiah secara masal dan ramerame.
Ketujuh, klaim bahwa mereka peduli terhadap
problematika yang sedang dihadapi umat lslam sambil
menawarkan beberapa solusi, dan menampakan sikap
anti Yahudi, zionis dan politik barat yang semua itu
memiliki pengaruh besar dalam menggambarkan wajah
Syiah sebagai sosok heroik didunia lslam dan menarik
simpati rakyat yang merasa lertindas.
Para mulla lran tidak mungkin m6u ikut campur
tangan dengan kasus yang dihadapi Palestina kecuali
sekedar untuk mendapatkan simpati, keuntungan
sectarian syiah, dan kepentingan politik. Ketua dewan
parlemen lran pemah mengungkapkan : "Kekuatan
moral lran di Negara"negara lslam dapat membantu

kepentingan nasional pemerintah." [Situs berita

Shahifah AI Akhbar edisi Jum'at 27 hazeran 2008 Ml.
Bahkan ada salah seorang politikus han yang mengaku
bahwa lran hanya beke{a keras untuk kepentingan
pribadi saja bu kan kepentingan umat lslam.
Kedelapan, bekerjasama dengan Negara-Negara
asing dalam menyerang pemerintahan lslam yang
menghalangi misi Syiah. Pemerintah lran yang selama
lni para tokohnya meneriakkan laknat lerhadap setan

besar Arnerika, iernyata melakukan hubungan

ke4asama dengan pemerintah-pemerinlah asing untuk
menjatuhkan pemerintah lrak, setelah sebelumnya
mampu menjatuhkan pemerintah Afaghanistan, hal itu
dinyatakan secara ierbuka oleh mantan wakil persiden
lran, Muhammad Abthahi ((Kalau bukan karena
bantuan lranAmerika tidakakan bisa menjajah lrak, dan
kalau bukan karena bantuan lran Amerika tidak akan
bisa menjajah Afghanistan.)), [Silahkan merujuk kjtab
''MadzaTa'rifAn Hizbillah' Hal 2081.
Kesembilan, bekerjasama dengan be.bagai lapisan
kelompok yang bertolak belakang dengan masyarakat
lslam baik lembaga sosial maupun organisasi, seperti

:

kerjasama mereka dengan kelompok marksisme di
masa lampau dan sekulerisme sekarang ini.

Kelompok dan aliran yang ditolak oteh masyarakat

lslam ini justru hadir dalam media dan forum Syiah,
karena mereka memiliki tujuan yang sama dalam
menghancurkan keutuhanideniitas tstam di masyarakat.

Termasuk lujuan syiah dalan kerjasama int,
melernahkan posisi sunni dan merusaknya dari dalam,
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Masuk dalam program itu juga, Syiah berusaha
menyamar dengdn symbol-simbol lsla.n. ydng sangat
disayangkar menjadi pemberaran le'hadap madzhab
Syiah, sehingga oengan mudah mereka menyeripkan
fatwaJah,va dan opininya, kemudian media-media Syiah

menyebulkan bahwa mereka adalah symbol persatuan
dan persamaan.

Ekspansi Syiah akan selalu menjadibahaya nyata,

dan target mereka ke dunia Islam tanpa terkeauali,
terutama daerah haramain syariifain (Makkah dan

Madlnah) apalagi dengan kekayaannya yang melimpah
dan tempat-tempat sucinya yang berharga. Negerilslam
ini menjadi target ekspansi Syiah, sejauh dan seluas
apapun yang mereka tempuh, ini bukan omonq kosonq
dan luduhan tanpa bukti, akan tetapi pernyataan
langsung dari para marjak dan tokoh mereka yang
menitahl(an misiiniSalah seorang penasehat hukurn di Taheran
-penulis kitab 'Al lslam 'Ala Dhau At Tasyayyu,"
berkata, 'Setiap Syiah di m uka bumi in i bercjta-cita dapat

l

memenangkan dan membebaskan I\/akkah dan

Madinah, dan menyapu bersih kekuasaan Wahabiyang
najis."

Salah seorang tokoh persia berkata, "para
saudaraku muslim (syiah) dari timur sampai barat, aku
tegaskan bahwa l\,4akkah Al Mukarramah tanah suci
Allah. sekarang rnirerjajah oleh ketompokmanusia yang

lebih parah dari Yahudi." [silus Syabakai lvisykat At
lslamiyahl. Salah satu anggota organisasi Al Wifaq di
Bahrain, Hamzah Ad Diy.i berkata "para tokoh
Ahlussunnah dan ulama'nya seria para imam masjidil
haram adalah musuh Syiah, dan shalat kalian dimasjidil
haram dianggap shalat di belakang seorang mlsuh

:

Syiah."

Mantan Persiden republic Iran sebelumnya

Rafsanjani sernpat memberikan pernyataan di Koran
harian ltthila'at" pada tanggal 14112t1981 M, dengan
redaksi berikut : "Sesungguhnya republic islam tran,

memiljki kesiapan untuk perang dalam rangka

pembebasan I\rakkah. seorang syiah

berkewarganegaraan Saudi Namr An Namr pernah
berorasi dalam khutbahnya yanq masyhur dan masih
tersimpan dalam rekaman dan dimuat dalam situs
resminya berjudul As-syi'ah'Ala At Taharruk.
Untuk menghadapi kondisi ini semua hendaknya
seluruh kaum muslimin, terutama para pecintaAhlu

b;it

Alaihimussalaam, dan lebih khus,rs para wali dan
pengikulnya agar memperbaharui jarti, mernbula{kan
lekad dan mengerahkan seluruh tenaga. bekerja keras

dengan segala kemampuan yang drmiliki, untuk

berjuang, berjihad, mengadakan gerakan perlawanan,
demi membangLrn cita-cita tinggi sebelum tiba masa
penghancu ran tolal.
lnjlah beberapa metode dan cara geaakan
misionaris Syiah, dan beberapa target se(a perkataan
mereka, yang dibuktikan oleh fakta dan realita. dan
dibenarkan oleh pernyataar.
lvasih tersisa pertanyaan penting bagi kita: Usaha
aoa ydng dapal kita lakukan datam ranqka menghadapi
badai serangan Syiah ini? [renjadi kew;jioan sya/idan
nasehat untuk kaum muslimin, agar beriuang melawan

bid'ah rafldhah dengan lisan dan hartanya, serta
menyebarluaskan kesadaran akan oahaya ercpans,
Syiah demi melinoungi din (agama) o;n menjaga
syariat.
Jika kila para pemimpin dan rakyatnya tidak
berge ak unrul melawan arus gelombang bahayd
Ssy.ah rnr. maka sLlatu saat arLs itu akan sampatjuga.
pengalaman yang dirasakan oeh Negara-Negara
(lslamJ letangga iidaklahja,rhdarikita. maha wajib bagi
setiap muslim memiliki ghirah dalam agamanya untuk
menolong aqidah lslam dengan sega.a daya dan upaya.
Uoaya yang bisa kita takukan di antaranya:
Pertama, bekerja keras dalam menyebartuaskan aqidah
lslam di dunia lslam, dan memberikan dukungan
terhadap para dai dan yayasan-yayasan tstam dalam
rang ka merea lisasikan tujuan.
Kedua, memberikan bahan-bahan informasi visual
yang mengungkap fakta syiah dan serangannya.
Ketiga, berkonsentrasi mengajarkan Aqidah lslam dan
menguatkan pondasinya dalam tubuh masyarakat
Islam, selain itu menghormati sisi kedudukan sahabat
Radhiyallahu Anhum, dan membantah syubhalsyubhat
yang dite barkan oleh Syiah da,am drrisahabat.
Keempat, ummat lslam seharusnya melupakan
perselisihan mereka, terutama paaa juru dakwah Islam,
kemudian menyatukan barisan dan kalimatnya dalam

menyebarkan dan meng!atkan Aqidah lstam,

perselisihan dalamtubuh kita adalah sebab perpecahan
dan kelemahan diri kita, yang hal teGebut tidak bisa
dipetik raedahnya kecuali oleh kelompok lain.
Ketima, Negara-Negara kaum muslimin harus kuet,
dan berusaha untuk selalLl membangun kekualan yang
dapat menggentarkan ambisi Persia dalam mengusai
Negara.Negara lslam. Negara sekarang ini tergantunq
siapa yang kuat, sebuah Neqara trdak akar)
menghormati Negara lain kecuali yang kuat, tertebih
sekarang ini Lita me.ihat musu h sedang mengasa pisauprsaunyd. dan memamerkan kekuatannya hari demi
hari.

Keenam, para dai, wartawan dan saudagar lslam
harus bekeriasama dalam membangun stiasiun-stasiun
itv dan radio) lsiam untuk menghadapi stasiun-stasiun
syiah yanq meniiiki hasutan dan semangal se(tarian,
sekarang adalah era media informast. dan senjata
med ia lebih mematikan dan lebih lua s iangkauannya.
Keluiuh, umn'el lslam harus menyebarluaskan
(kesesatan) warisan.warisan aqidah Rafdhah dari para

marjak besar Syiah, serta menjelaskan kisah

pengkhianatan mereka dalam oerjatanan seiarah dan
kedergkiannya terhadap ummal lslam, sembari
menjelaskan bahwa Syiah selalu mengklaim persatuan
danpersatuan.
Kedelapan, ummat lstam juga harus menampakkan
sejarah dan peran mereka yang panjang dalam
menjaqa aqidah unmat dan persatuannya, serta
menjaga tempat'tempat sucinya. dan sesungguhnya
tersebarnya lslam di berbagai belahan dunia itu melalui
jasa meteka. (Tadjono Abu Muas,,,,,Sumber: Abdullah
Al -M athrali,,,,syia hi n done si a.com)
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MUTIARA AL-QUR'AN & HADITS
"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak ptla bagi perempuan
yang Mukmin apabila A ah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan
ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." (QS. Al-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 mengefti darpada dirinya" (HR. Bukhari)
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