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KESESATAN SYIAH
Bandung. Sungguh sangat penting bagi kita untuk

mengetahui lebih mendalam tentanq kesesatan
Syiah, yang kemudian kita mau berupaya pula untuk
ikut menyebarluaskan pengetahuan ini kepada kaum
muslimin.

Berbicara tentang Syiah, alangkah baiknya kalau
kita lebih dulu sedikit mengetahui tentang sejarah
Syiah itu sendiri. Untuk mengetahui sejarah Syiah,
layak kiranya dibaca tulisan berjudul : Sejarah lnfiltrasi
Ajaran Yahudi-Kiristen ke Dalam Syiah, oteh KhorT
Hasib, Peneliti Inpas Surabaya.

Kholil memaparkan, membicarakan sejarah
Syi'ah, maka litelaturlitelatur klasik para ulama
ternyata tidak melepaskan dari fenomena
hubungannya dengan Yahudi dan Kristen. Apalagi
tokoh Abdu ah bin Saba', yang disebut sebag,i
pencetus pemikiran Syi'ah, adalah seorang yahudi
Yaman. Akan tetapi, pematangan teologi Syi,ah
terbentuk pasca masa khalifah Ati bin Abi Thalib.
Ter!tama pada masa,4 bbasiyahdan UmaWah.

lnteraksi yang sangat intens antara kaum yahudi
dan Kristen dengan umat lslam pada abad masa
kekhalifahan Abbas/ya h dan Bani lJmayyah, ternyata
berpengaruh besar terhadap lnterrarsasl pemikiran.
Dr Fath Muhammad a/-Zaghl mengatakan, selama
dua masa itu. banyak terjadi prcses inlerral,sasl
pemikiran Yahudi dan Kristen ke dalam pemeluk
Syi'ah. Memang, pada kedua era kekhalifahan itu.
mereka mendapatkan keluasan untuk
melangsungkan kehidupan.

Kamil Sa'fan dalam at-yahud Tarikhan wa

Dari Redaksi
Pembaca. ketahuilah

tidak ada ajaran sesat
yang paling kejafi
me I a i n ka n aj a ra n Sy i ah.
Mereka tega menyayat
anak mereka sendiri
dengan pisau maka
mercka akan lebih tega
untuk menyayat anak-
anakkita.

Jangan sekali-kali
kita menunda untuk
menyebarkan
kesesatan dan
kekufu ta n Syiah,
sebelum datangnya
penyesalan jika negei
ini mengalami sebuah
kejadian sebagaimana
yang terjadi di Suiah

.dan lrck di mana teiadi
pembantaian kaum
muslimin oleh Syiah.
Na'udzubillah min
dzalik.

Ajarkan keluarga kita
akan kesesatan syiah,
jika kita tidak ingin
keluarga akan
mengalami musibah
sebagaimana musibah
diSuriahdan lrak

Abu I arQJono
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'Aqidatan melapotkan, kaum Yahudi
mendapatkan kemudahan hidup
pada masa kekhalifan /bbas/yah.
Tercatat, mereka mendirikan sepuluh
sekolah teologidan 23 tempat lbadah
di Baghdad. Pada masa Umayyah,
bahkan ada orang Kristen yang
menduduki posisi penting di
pemerintahan. Disamping itu,
Khalifah memberi kesempatan
berdialog dengan kaum muslimin.

Pada era pemerinlahan
Abbasiyyah, ada seorang Yahudi
befiama Abdullah bin Ma'mun
berpura-pura menjadi muslim. la
mendakwahkan untuk bersikap
lembut kepadaAhlu al-Bait NabiSAW
agar mudah diterima Syi'ah.

Kilab Kastfu Asrari al-Bathiniyyah
wa Akhbaru al-Qaramlfhah merekam
sepak terjangnya. Ia membuat fitnah
dengan memasukkan metode ta'w,7
sinbolis (ta'wil bathiniwah) - yailu
metode ta'wil yang hampir sama
dengan metode hermeneutika - ke
dalam sekte Syi'ah lsma'iliyyah.
Konsep ta'wil inilah yang dipraktikkan
Syi'ah lsma'iliyyah (Sy i'ah
Bathiniyyah) dan sekte Syi'ah
lainnya.

Jika dirujuk ke belakang, konsep
ta'wil simbolis sesungguhnya adatah
buah dari ajaran Kabbalah Yahudi.
Menurut kelompok Kabbalah, di
samping makna literal, teks kitab
Taurat mempunyaimakna batin yang
hanya diketahui oleh para salikin
(peniti ialan bali].\. Hermeneutika
Baruch Spinoza ('1632-'1677), filosof
dan teolog Yahudi penggagas
metode kritik Bibel, termasuk banyak

dipengaruhi oleh ajaran Kabbalah
dalam hal metode 'tafsir' ini.

Pada kenyataanya, pada masa
pemerintahan Abbasiyyah, kaum
Kabbalis sudah berinteraksi dengan
pengikut Syi'ah. lnrTlrasi pemikiran
Kabbalis ke dalam pemikir-pemikir
muslim secara tidak Iangsung melalui
sekte Yahudi yang bernama a/-
'lsawiyyah pada tr'asa Khalifah al-
Mansur

Dr. Ali Syami a l- N asyyar
mengungkap bahwa para peneliti
mengatakan, doktrin utama Syi'ah
lsma'ifiyyah betasal dari sekte Yahudi
al-'lsawiyyah ini (Nasy atu al-Fikt al-
Falsafi fi al-lslam juz l, hal BB). Sekte
al-'lsawiyyah meyakini pend,rinya
bernama Abu lsa Ishaq bin Ya'qub
adalah seorang nabi al-Masih yang
ditunggu-tunggu. l\,,lereka juga
memasukkan konsep penafian sifal
sifat wujudiyyah Tuhan, dan teori hulul
ke dalam pemikian Isma'iliyyah.

Al-Nasysyar mengatakan: "Sekte
al-'lsawiyyah ini berperan besar
dalam mendirikan sekte Syl'ah
Bathiniyyah (lsma'ilyyah). Ada
korelasi antara sebagian sekte-sekte
Yahudi dengan sekie Bathiniyyah ini
melalui ajaran Kabbalah Yahudi.
Sungguh saya meiihat Kabbalah
Yahudi berpengaruh besar terhadap
akidah-akidah Syi'ah Ghulat". Dan
ternyata, ajaran-ajaran tersebut
temyata juga diadopsi oleh sekte
Syi'ah lainnya termasuk Syi'ah /st a
'AsyariWah.

Sedangkan infiltrasi Krisien
banyak ierjadi pada masa Umayyah.
Orang-orang Kristen pada masa Bani
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Umalyah sering melakukan diskusi,
dialog dan perdebatan dengan orang-
orang lslam. Bahkan, toleransi
Kekhalifahan Bani Umayyah terhadap
kaum Kristen, dimanfaatkan Kristen
untuk menarik simpati kaum muslim
dengan melakukan kerja sama. Pada
kondisi ini, menurut calatan DL Fath
Muhammad al-Zaghbiy, ajarcn
Kristen terinternalisasi ke dalam
doktrin Syi'ah.

Pada tahun 400 H seorang ulama'
Syi'ah di Baghdad dalam khutbah
Jum'at secaE terus terang mengakui
ada kemiripan Syi'ah dengan Kristen,
bahwa lmam Ali bin Abi Thalib bisa
menghidupkan mayat manusia,
menceritakan tentang pemuda Kahfi,
sebagaima n a Nabi lsa ju ga
melakukannya (al-Hadlarch al-
lslamiwah fiQarn 4 Jilid l hal. 125).

Memang menurut Alqamah bin
Qais, perumpamaan Ali bin Abi Thalib
seperti Nabi lsa bin Maryam. Bahkan
doktrin ghuluw ini telah
dikumandangkan oleh Abdullah bin
Saba', seorang Yahudi Yaman yang
disebut pencetus lahirnya paham
Syi'ah. Abdul Qahir al-Baghdadi
mencatat. bahwa Abdullah bin Sabe'
pernah berkata: "Sesungguhnya Ali
telah naik ke langit, sebagaimana
Nabilsa naik ke sana" (al-Farqu bayna
al-Firaq, hal. 143).

Ritual-ritual Syi'ah juga disinyalir
bersumberdari ajaran Kristen. Seperti
diakui oleh Vali Nasr, puta Seyyed
Hossei, Nasr., ritu a I Asyura
memperingati kematian Husein cucu
Nabi, lmam Syi'ah ketiga, bertumpu
pada duka cita (Azadari) yang hampir

sama dengan ritual di dalam ajaran
Katolik Lenten. Katolik Lenten
melakukan parade penderitaan
Yesus pada har; [,4inggu Suci (Holy
Week) pada empat puluh hari
sebelum Paskah.

Bahkan praktik menyakiti diri
sendiri pada peringatan duka Asyura
dengan menumpahkan darah sendiri
melalui sayatan kecil di kepala
menurut yali Nasr menyerupai ritual
penyesalan (Panitentes) yanq
dilakukan di lingkungan Katolik di
Liberia. Apalagi .itual menyakiii diri
pada Asyura d iya kin i untuk
mempertebal keimanan kaum Syi'ah
dan merupakan kesempatan
perlobatan kolektif atas dosa-dosa.
lni berarti Syi'ah menjadikan Hussein
sebagai penebus dosa, sebagaimana
Yesus yang disalib demi menebus
dosa kaum Kristiani.

Walhasil, ternyata infiltrasi
pandangan hidup Barat Kristen dan
Yahudi tidak hanya masuk ke dalam
pemikiran muslim liberal,.akan tetapi
telah lama merasuk ke dalam sekte
Syi'ah. Namun, untuk kepentingan
dakwah, Syi'ah tidak se.ta merta
mengetengahkan doktr;nnya secara
lugas dan terang. Ada doktrin
taqiyyah (menyembunyikan identitas
pemikiran) untuk keselamatan
akidahnya. Adagiumnya seperti
tersebut dalam kitab Syi'ah, Ushul
Kafi Juz ll hal. 217; 'La dina liman la
taqiyya lahu". Wallahu a'lam bil
showab. (Tardjono Abu
M u as,,,,,Su mbe r: I slam po s - com)
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MUTIARA.AL-OUR'AN & HADITS
"Dan tidaklah patut bagi laki-lakiyang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan

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

"Hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikannya kepada orang yang tidak
hadi. Karcna sesungguhnya hisa jadi orang yang hadir tersebut menyampaikannya
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kepada orang yang lebih mengenidarpada dirinya" (HR. Bukhari)
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