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KESESATAN SYIAH
Bandung. Berbicara perihal kesesatan Syiah akan

terasa lebih mudah dicerna jika yang membedah
kesesatan Syiah ini adalah orang-oran9 yang memiliki
status tertentu di kalangan Syiah iiu sendiri dan kjni
telah bertaubat.

Kisahnya, seorang marja Syiah, tokoh besar rujukan
kaum Syiah "Husain Al Muayyid" yang telah bertaubat
dan meninggalkan ajaran kufur Syiah ditanya pada
sebuah pertemuan dj Channel Wesal TV.
Pertanyaannya: -Keunlungan apa yang engkau
dapatkan selelah meoinggalhan ataran SyEh? Maka
beliau pun menjawabl

"Saya dapatkan tahwasanya pepercngan Syiah
buhanlah pepeQnqan melawan Abu BaAr dan lJfiat
akan tetapipepercngan melawan Allah dan Rasul-Nya.
Dan aku tidak mampu untuk memasuki sebiah
peperangan dalam rangka melawan Allah dan Rasul-
Nya.

Karenanya, di antara perkara-perkara keuntungan
yang aku dapatkan ketika meninggalkan ajaran Siiah
adalah bahwasanya aku dapat keludr dai pepeGngan
ini dan peperangan ini adalah peperangan yang begilu
metugthanttdak ada Aercguan lagidalam m.rsalah itu_

Karena jika kamu berheyaAinan denqan akidah ini
lSyiah). maka keyakinanmu akan men\ietetmu dalam
sebuah keyahinan bahwasanya Altah subhanahu $,a
ta'ala telah lalai dalam nenjelaskan akidah ini dan tatai
dalam menegakkan hujjah atasnya.

Dan. bahwasanya Rasul buAan hanya latai, akan
letapi sebuah gambaran yang dibeikan oleh a^idah
Syiah jiha engkau mengimani dengan akidahnya_

Dari Redaksi
Pembaca, ketahuilah

tidak ada ajaran sesat
yang paling kejam
melainkan ajaftn Syiah.
Mercka tega menyayat
anak mereka sendiri
dengan pisau maka
mercka akan lebih tega
untuk menyayat anak-
anakkita.

Jangan sekali-kali
kita menunda untuk
menyebatkan
kesesatan dan
kekufuran Syiah,
sebelum datangnya
penyesalan jika negei
ini mengalami sebuah
kejadian sebagaimana
yang te1adi di Suiah
dan lrak di mana terjadi
pembantaian kaum
fiuslimin oleh Syiah.
Na'udzubillah min
dzalik.

Ajarkan keluarga kita
akan kesesatan syiah,
jika kita tidak ingin
keluarga akan
mengalami musibah
sebagaimana musibah
diSuiahdan hak.

Pemrcd
Abu Muas Tardjono



Edisi 40/Xl Mea 2014

bahwasanya Rasul adalah pemimpin
yang lemah sebagaimana Rasul tidak
bisa menetapkan akidah iniyangA ah
perintahkan- Maka aftinya adalah
bahwasanya peperangan ini menjadi
peperangan melawan Allah dan
RasulNya. Dan aku tidak mampu untuk
memasuki pepehngan melawan Allah
dan RasulNya". Na'udzubillah min
dzalk-

Bagaimana mungkin ajaran yang
telah menghujat dan telah berani
menyatakan perang terhadap Allah
dan Rasul-Nya masih dianggap lslam?
Tentu kita harus berani mengatakan
bahwaSyiah Bukan lslam.

Kisah lain yang tak kalah
menarjknya uniuk disimak adalah,
kisah salah seorang tokoh Syiah yang
be(nama Sayyid Husain al-Musawi.
Nama ini bukanlah nama yang asing
lagidi kalangan Syi'ah. Beliau adalah
tokoh besar Syi'ah yang lahir di
Karbala dan belajar di "Hauzah"
hingga mendapatkan gelar mujtahid
dati Sawid Muhafimad Husain Ali
Kasyif al-Ghitha. Selain itu beliau jLrga
mempunyai kedudukan yang istimewa
disisiKhomeini.

Setelah melalui pengembaraan
spiritual yang panjang akhirnya beliau
mendapatkan hidayah dari Allah dan
menemukan banyak kesesatan dan
penyimpangan dalam ajaran Syiah
yang selama inidianutnya. Beliau pun
memutuskan keluar dari Syiah dan
masuk ke dalam ahlus sunnah dan
menulis perjalanan ruhaniahnya
dalam sebuah bukri berjudul:
"[,4engapa Saya Keluar dari Syiah".

Dalam bukunya, beliau
memaparkan sebuah ungkapan
kejujuran dari seorang mantan tokoh
Syiah yang masih memiliki hati nurani di
tengah-iengah tokoh Syiah lain yang
hidup mewah bergelimang harta dan
gonta-ganti wanita sesukanya dengan
dalihagama!

Sayyid Husain A/-Musa@, penulis
buku ini, adalah salah seorang dari
mereka yang keluar sete la h
mengetahui hakikat Syiah melalui
pengembaraan spiritual, mengkaji
Islam yang sebenarnya. Tokoh Syiah
yang lahir di Karbala dan menjadi
ulama Syiah di kota Najaf ini kemudian
menuliskan penyimpangan dan
kesesaian Syiah dalam buku yang
aslinya berjuduJ "Lillahi tsumma li
tarikh" ini

Paling tidak, ada tiga alasan
mengapa Sayyd Husain AlMusawi
keluar dari Syiah, di antaranya,
Peafama, membunuh Husein dan
memfitnah Ahlus Sunnah. Syiah
mengaku sebagai ah,ul bait dan
menyebut ahlus sunnah sebagai
nawashib (pata pembangkang) yang
memusuhi ahlul bait.

Syiah juga memfitnah ahlus sunnah
sebagai pembunuh cucu Rasulullah,
Husain radhiyallahu'anhu. Setelah
menelusuri berbagai referensi, Sayyld
Husain Al-Musawi menemukan bahwa
Syiahlah yanq membunuh Husein.
"Maka mengapa mereka melemparkan
tanggung jawab kepada ahlus sunnah
dalam pembunuhan Husain alaihis
salam?"(hlm 19).
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Kedua, Nikah Mut'ah.

Bab yang dibahas di halaman 43
hingga 72 ini dimulai dari pemapaan
riwayat-riwayat bathil Syiah tentang
nikah mut'ah. Syiah mengklaim Nabi
menjelaskan bahwa siapa yang nikah
mut'ah seolah-olah ia berkunjung ke
ka'bah sebanyak 70 kali. Siapa yang
melakukan nikah mut'ah maka ia aman
dari murka Allah, dan sejumlah riwayat
aneh lainnya-

Penulis juga mengutip IafsirMarhal
Ash Shadiqin tentang keutamaan
memperbanyak nikah mut'ah. Bahwa
siapa yang nikah mut'ah sekali, ia
seperti derajat Husam. Nikah mut'ah
dua kali, ia sepertiderajat Hasar. Nikah
mut'ah tiga kali, ia seperti derajat A/i
Nikah mut'ah empat kali, ia seperti
detial Rasulullah.

Berangkat dari riwayat-riwayat
bathil ini, beraoam penyimpangan
nikah l\,4ut'ah pun dipraktikkan oleh
Syiah- Disebutkan penulis, di lran
banyak lelaki yang nikah mut'ah
dengan wanita lalu wanita itu hamildan
melahirkan, kemudian anak gadisnya
dimut'ah lagi oleh orang tersebut.
Jadilah banyak perempuan yang
dimut'ah oleh saudaranya, bahkan oleh
ayahnya.

Namun, para tokoh Syiah sendiri
melarang putrinya dimut'ah. "Saya
adalah pembesar dan hal itu (nikah
mut'ah) haram atas para pembesar,
namun halal bagi kalangan awam dari
orang-orang Syiah," kata lmam AI
Khaui ketika putrinya diminta untuk
dimufah oleh seorang pemuda. (hlm
4s).

Dalam kasus nikah Mufah ini,
pernah Menteri Kesehatan lran,
Hassan Hasseml menyebutkan bahwa
dalam 11 tahun pengidap HIV/AIDS di
lran naik 9 kali llpat. Naik 80 persen
setiap tah u n. la menjelaskan,
penularan lebih banyak karena
hubungan seksual. N4ungkinkah ini
akibat nikah mut'ah? Sangatmungkin.

Kefiga, Khumus

Penyimpangan besar lain yang
dipraktikkan Syiah adalah konsep
khumus. Yakni kewajiban memberikan
sebagian (seperlima) haria kepada
Syiah untuk dikelola oleh para imam
atau ulamanya- Baik haata itu
kemudian untuk membiayai dakwah
Syiah, maupun untuk kepeduan lain
yang dipandang baik oleh imam dan
ulama Syiah. Selain tiga alasan besar
ini, ada sejumlah alasan lain yang
keseluruhannya semakin
menuniukkan kesesatan Syiah dan
menjadi alasan Sayyid Husain Al-
Musawikeluar darinya.

Di halaman terakhir buku ini
disertakan lampiran tatwa dati Syiah
Hauzah. Fatwa yang ditandatangani
oleh Husain Bahrulum ini menyatakan
Sayyid Husain Al-Musaull telah sesat
dan bukunya "Lillahi tsumma li taikh"
menyesatkan. la juga diancam dengan
hukuman mati sebagai orang yang
murtad dari agama. Namun, tidak ada
penjelasan dari penerjemah maupun
penerbit, apakah penulis kemudian
benar-benar dibunuh. (Tardjono abu
Itu a s..... Sunbe r: na hin unkar-con:
pu stakaat kautsar. co. id : bersanada kwa h. 6m)
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M UTIARA AL.QUR'AN & HADITS
"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perenpuan

yang l"lukmin apabila Alah dan Rasul-Nyatelah nenetapkan sesuatu ketetapan, akan
ada bagi mereka pilihan (yanll lain) tentang urusan nereka..." (QS. Al Ahzab:36)

'Hendaknya arang yang hadir di sini nenyampaikannya kepada arang yang dak
hadir. Karena sesungguhnya bisa jadiarang yang hadirtersebut menyampaikannya

kepada orang yang lebih nengeni darpada diinya (HR. Bukhari)
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