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SYIAH = AGAMA BUATAN YAHUDI

Marga Alawiyyin (Yang dimaksud dengan Alawiyyin ialah anak keturunan sahabat Ali bin Abi 

Tholib radhiallahu ‘anhu -pent) memiliki daftar keturunan yang kala itu dipegang oleh seorang 

perwakilan dari mereka, sehingga tidaklah dilahirkan seorang bayi pun dari mereka, melainkan 

akan dicatat padanya, dan padanya tidak pernah terdaftar seorang anak pun bagi Al Hasan Al 

‘Askari.  Dan  marga  Alawiyyin  yang  semasa  dengan  Al  Hasan  Al  ‘Askari  tidak  pernah 

mengetahui  bahwa  ia  meninggalkan  seorang  anak  laki-laki.  Hakikat  yang  sebenarnya  telah 

terjadi adalah: tatkala Al Hasan Al ‘Askari wafat dalam keadaan mandul, dan silsilah keimaman 

para pemuja mereka  yaitu  sekte  Imamiyyah terputus,  mereka  menghadapi  kenyataan bahwa 

paham  mereka  akan  mati  bersama  kematiannya,  dan  mereka  tidak  lagi  menjadi  sekte 

Imamiyyah, karena tidak lagi memiliki imam. Oleh karena itu, salah seorang setan mereka yang 

bernama  Muhammad  bin  Nushair,  salah  seorang  mantan  budak  Bani  Numair  mencetuskan 

gagasan bahwa Al Hasan Al ‘Askari memiliki anak laki-laki yang disembunyikan di salah satu 

terowongan  ayahnya1,  agar  ia  dan  para  sekongkolnya  dengan  nama  Imam  tersebut  dapat 

mengumpulkan zakat  dari  masyarakat  dan  hartawan sekte  Syi’ah!  Dan agar  mereka  -walau 

dengan berdusta- dapat meneruskan propaganda bahwa mereka adalah pengikut para Imam.

 Muhammad  bin  Nushair  ini  menginginkan  agar  dialah  yang  menjadi  “Al  Bab  (pintu 

penghubung)” terowongan fiktif tersebut, sebagai penyambung lidah antara imam fiktif dengan 

pengikutnya,  dan  bertugas  memungut  harta  zakat.  Akan  tetapi  kawan-kawannya  para  setan 

penggagas makar ini tidak menyetujui keinginannya tersebut, dan mereka tetap bersikukuh agar 

yang  berperan  sebagai  “pintu/Al  Bab”  ialah  seorang  pedagang  minyak  zaitun  atau  minyak 

samin.  Pedagang ini  memiliki  toko kelontong di depan pintu rumah Al Hasan dan ayahnya, 

sehingga  mereka  dapat  mengambil  darinya  segala  kebutuhan rumah tangga mereka.  Tatkala 

terjadi perselisihan ini, pencetus ide ini (yaitu Muhammad bin Nushair -pent) memisahkan diri 

dari mereka, dan mendirikan sekte An Nushairiyah yang dinisbatkan kepadanya.

1 Dan terowongan ayahnya -seandainya memang benar bahwa ayahnya memiliki terowongan- maka para pengikut 
sekte Syi’ah tidak mungkin untuk memasukinya, karena terowongan tersebut berada di kekuasaan Ja’far saudara 
kandung Al Hasan Al ‘Askari, dan ia meyakini bahwa saudara kandungnya yaitu Al Hasan tidak memiliki anak 
lelaki,  tidak  di  dalam terowongan  fiktif  tersebut  juga  tidak  di  luarnya.  Dan  bila  ia  bersembunyi  di  berbagai 
terowongan!!! maka mana mungkin mereka dapat menemukannya… 
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 Bagi Syi’ah, Dua Kalimat Syahadat Tidak Cukup Sebagai Bekal Masuk Surga (2/2)
 

 Dahulu kawan-kawan Muhammad bin Nushair memikirkan supaya mereka mendapatkan cara 

untuk memunculkan figur “Imam Ke-12″ yang mereka rekayasa, dan kemudian ia menikah dan 

memiliki anak keturunan yang memegang tampuk Imamah sehingga paham Imamiyah mereka 

dapat  berkesinambungan.  Akan tetapi  terbukti  bagi  mereka  bahwa munculnya  figur  tersebut 

akan memancing pendustaan dari perwakilan marga Alawiyyin dan seluruh marga ‘Alawiyyin 

serta saudara-saudara sepupu mereka para khalifah dinasti Abbasiyyah dan juga para pejabat 

mereka. Oleh karenanya mereka akhirnya memutuskan untuk menyatakan bahwa ia tetap berada 

di terowongan, dan bahwasanya ia  memiliki  persembunyian kecil  dan persembunyian besar, 

hingga  akhir  dari  dongeng  unik  yang  tidak  pernah  didengar  ada  dongeng  yang  lebih  unik 

daripadanya, sampai pun dalam dongeng bangsa Yunani.

 Mereka menginginkan dari seluruh umat Islam yang telah dikaruniai Allah dengan nikmat akal 

sehat  agar  mempercayai  dongeng  palsu  ini!!  Agar  pendekatan  antara  mereka  dengan  sekte 

Syi’ah  dapat  dicapai?!  Mana  mungkin  terjadi,  kecuali  bila  dunia  Islam  seluruhnya  telah 

berpindah  tempat  ke  (rumah  sakit  jiwa)  guna  menjalani  pengobatan  gangguan  jiwa!!  Dan 

Alhamdulillah atas kenikmatan akal sehat, karena akal sehat merupakan tempat ditujukannya 

tugas-tugas agama, dan akal sehat -setelah nikmat iman yang benar- merupakan kenikmatan 

terbesar dan termulia.

 Sesungguhnya umat Islam berloyal kepada setiap orang mukmin yang benar imannya, termasuk 

di  dalamnya  orang-orang saleh  dari  Ahlul  Bait  tanpa  dibatasi  dalam jumlah tertentu.  Kaum 

mukminin terdepan yang mereka loyali ialah sepuluh sahabat yang telah diberi kabar gembira 

oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam  dengan surga. Seandainya sekte Syi’ah tidak melakukan 

perbuatan kufur selain sikap mereka yang menyelisihi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam  bahwa 

kesepuluh  sahabat  tersebut  adalah  penghuni  surga,  niscaya  ini  cukup  sebagai  alasan  untuk 

memvonis mereka kafir.

Sebagaimana  umat  Islam juga  berloyal  kepada  seluruh  sahabat  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa 

Salam  yang di atas pundak merekalah agama Islam tegak dan terbentuk dunia Islam, kebenaran 
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dan kebaikan tumbuh subur di bumi Islam dengan tumpahan darah mereka. Merekalah orang-

orang yang dengan sengaja sekte Syi’ah berdusta atas nama sahabat Ali dan anak keturunannya, 

sehingga mereka beranggapan bahwa mereka itu adalah musuh-musuh Ali dan anak-anaknya. 

Sungguh  mereka  telah  hidup  berdampingan  bersama  sahabat  Ali  dalam  keadaan  saling 

bersaudara, mencintai, bahu-membahu, dan mereka pun mati dalam keadaan saling mencintai 

dan bahu-membahu.

 Amat tepat peyifatan tentang mereka yang Allah ta’ala sebutkan dalam surat Al Fath, dalam 

Kitabullah yang tiada kebatilan baik dari arah depan ataupun belakang. Allah ‘azza wa jalla 

berfirman tentang mereka:

 م3ح�م1د0 ر!س.ول� الل�ه� و�ال�ذ�ين
 م�ع�ه� أ
ش�د!اء ع�ل
ى ال�ك�ف�ار� ر�ح�م�اء ب�ي�ن
ه�م� ت
ر�اه�م� .
 ر�ك�عا9 س.ج!دا9 ي�ب�ت
غ�ون
 ف
ض;ل= م5ن
 الل�ه� و�ر�ض;و�انا9 س�يم�اه�م� ف�ي و.ج�وه�ه�م م5ن� أ
ث
ر�
 الس3ج�ود� ذ
ل�ك
 م�ث
ل�ه�م� ف�ي الت�و�ر�اة� و�م�ث
ل�ه�م� ف�ي ال�إ�ن�يل� ك
ز
ر;عK أ
خ�ر�ج� ش
ط�أ
ه�

 ف
آز
ر�ه� ف
اس�ت
غ�ل
ظ
 ف
اس�ت
و�ى ع�ل
ى س.وق�ه� ي.ع;ج�ب. الزXر!اع� ل�ي�غ�يظ
 ب�ه�م. ال�ك�ف�ار� و�ع�د�
 الل�ه� ال�ذ�ين
 آم�ن�وا و�ع�م�ل�وا الص1ال�ح�ات� م�ن�ه�م م1غ�ف�ر�ة9 و�أ
ج;را9 ع�ظ�يما9

 “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah amat 

keras terhadap orang-orang kafir dan saling mengasihi sesama mereka. Kamu lihat mereka 

ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada 

muka mereka dari  bekas  sujud.  Demikianlah sifat-sifat  mereka dalam Taurat  dan sifat-sifat  

mereka  dalam  Injil,  yaitu  seperti  tanaman  yang  mengeluarkan  tunasnya  maka  tunas  itu  

menjadikan tanaman itu  kuat  lalu menjadi  besarlah dia dan tegak lurus di  atas  pokoknya;  

tanaman itu  menyenangkan hati  penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan  

hati  orang-orang  kafir  (dengan  kekuatan  orang-orang  mukmin).  Allah  menjanjikan  kepada 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan 

pahala yang besar. ” (QS. Al Fath: 29)
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Dan pada firman-Nya dalam surat Al Hadid:\

 و�م�ا ل
ك�م� أ
ل�ا ت�نف�ق�وا ف�ي س�ب�يل� الل�ه� و�ل�ل�ه� م�ي�اث� الس1م�او�ات� و�ال�أ
ر;ض� ل
ا

 ي�س�ت
و�ي م�نك�م م1ن� أ
نف
ق� م�ن ق
ب�ل� ال�ف
ت�ح� و�ق
ات
ل
 أ�و�ل
ئ�ك
 أ
ع;ظ
م. د�ر�ج�ة9 م5ن
 ال�ذ�ين

 أ
نف
ق�وا م�ن ب�ع;د� و�ق
ات
ل�وا و�ك�لkا9 و�ع�د� الل�ه� ال�ح�س�ن
ى و�الل�ه� ب�م�ا ت
ع;م�ل�ون
 خ
ب�ي0
 (Artinya) :  “Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah,  

Padahal Allah-lah yang memiliki  langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang  

menafkahkan (hartanya)  dan berperang sebelum penaklukan (Mekkah).  Mereka lebih  tinggi  

derajatnya dari pada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu.  

Allah  menjanjikan  kepada  masing-masing  mereka  balasan  yang  lebih  baik.  Dan  Allah  

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Hadiid: 10)

 Adakah mungkin Allah mengingkari  janji-Nya?!  Allah juga berfirman tentang mereka pada 

surat Ali Imran:

 ك�نت�م� خ
ي�ر� أ�م1ةK أ�خ�ر�ج�ت; ل�لن�اس� ت
أ�م.ر�ون
 ب�ال�م�ع;ر�وف� و�ت
ن�ه�و�ن
 ع�ن� ال�م.نك
ر�

 و�ت�ؤ;م�ن�ون
 ب�اللkه� و�ل
و� آم�ن
 أ
ه;ل� ال�ك�ت
اب� ل
ك
ان
 خ
ي�را9 ل�ه�م م5ن�ه�م. ال�م.ؤ;م�ن�ون


 و�أ
ك�ث
ر�ه�م. ال�ف
اس�ق�ون
 “Kamu adalah umat  terbaik  yang dilahirkan untuk umat  manusia,  menyuruh kepada yang  

ma'ruf,  dan mencegah dari  yang munkar,  dan beriman kepada Allah.  Sekiranya Ahli  Kitab  

beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara  mereka  ada  yang  beriman,  dan  

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. ” (QS. Ali Imran: 110)

 ******

 Di Antara Anak Ali bin Abi Tholib Adalah Abu Bakar, Umar & Utsman (1/2)

 Di antara bentuk kasih sayang Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib kepada saudara-saudaranya 

ketiga kholifah sebelumnya semoga Allah senantiasa meridhoi mereka semua beliau wujudkan 

dengan memberi nama anak-anak beliau setelah Al Hasan dan Al Husain dengan nama-nama 

mereka.
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 Di antara anak sahabat Ali bin Abi Tholib radhiallahu ‘anhu ialah anak lelaki yang ia beri nama 

“Abu Bakar”, dan lainnya diberi nama “Umar” dan lainnya diberi nama “Utsman”. Beliau juga 

menikahkan putrinya  Ummu Kultsum yang terbesar  dengan sahabat  Umar  bin  Al  Khatthab 

radhiallahu  ‘anhu2.  Dan  sepeninggal  beliau,  ia  dinikahi  oleh  saudara  sepupunya,  yaitu 

Muhammad bin Ja’far bin Abi Tholib, kemudian iapun meninggal sebelumnya, dan kemudian ia 

dinikahi  oleh  saudara  lelaki  Muhammad,  yaitu  ‘Aun  bin  Ja’far,  kemudian  Ummu Kultsum 

meninggal dunia sebagai istri beliau.

 Al Kulaini (salah seorang pentolan Syi’ah -ed muslim) menyebutkan sebuah hadits dari Zurarah 

dari  Abu  Abdillah  ‘alaihissalaam  perihal  pernikahan  Ummu  Kultsum,  ia  berkata: 

“Sesungguhnya itu adalah kemaluan yang telah dirampas dari kami.” Silahkan baca Al Kafi 

dalam bab: Furu’ juz 2 halaman 141, edisi India.

 Bahkan At Thusi dalam bukunya, “Tahzibul Ahkaam” juz 2 halaman 380 menyebutkan bahwa 

Ummu Kultsum dan putranya yaitu Zaid bin Umar bin Al Khatthab meninggal dunia dalam pada 

waktu yang sama, sehingga masing-masing dari mereka berdua tidak saling mewarisi.  Maka 

bagaimana  sebagian  buku  tersebut  mengingkari  fakta  pernikahan,  kemudian  mendatangkan 

riwayat-riwayat murahan tentang jin perempuan atau mereka menyerahkan kepada Umar bin Al 

Khatthab wanita lain yang menyerupainya!!

Dan  sahabat  Abdullah  bin  Ja’far  (Ja’far  dijuluki  dengan  Zil  Janahain)  bin  Abi  Tholib 

menamakan salah seorang putranya dengan nama “Abu Bakar”, dan menamakan anaknya yang 

lain  dengan nama “Mu’awiyah”.  Dan Mu’awiyah ini,  yaitu bin Abdullah bin Ja’far bin Abi 

Tholib telah menamakan salah seorang putranya dengan nama “Yazid”3. Hal ini beliau lakukan, 

2 Di antara lelucon adalah: bahwa sebagian buku Syi’ah mengingkari pernikahan sahabat Umar bin Al Khatthab 
dengan putri Ali Bin Abi Tholib. Bahkan mereka menyebutkan bahwa Ali dan keluarga menyerahkan kepada Umar 
wanita lain yang dirubah wajahnya menyerupai Ummu Kultsum… Lelucon ini seperti dinyatakan dalam pepatah: 
“Maksud  hati  mereka  ingin  meriasnya  dengan  celak,  akan  tetapi  mereka  malah  menjadikan  matanya  buta!!”. 
Sepeninggal  Umar  bin  Al  Khatthab  setelah  ditikam oleh  Abu  Lulu’ah  Al  Majusi,  apakah  saudara  sepupunya 
Muhammad  bin  Ja’far  menikahi  Ummu  Kultsum  yang  sebenarnya  ataukah  menikahi  wanita  yang  diubah 
wajahnya?!  Demikian  juga  tatkala  Muhammad  bin  Ja’far  meninggal,  apakah  saudara  kandungnya  yaitu  ‘Aun 
menikahi Ummu Kultsum ataukah wanita lain yang menyerupainya!?

3Analisa ini perlu dikaji ulang; karena belum terbukti bahwa Mu’awiyah bin Abdillah bin Ja’far bin Abi Tholib 
menamakan putranya dengan sebab mengharapkan agar anaknya menjadi seperti Yazid bin Mu’awiyyah bin Abi 
Sufyan, Sedangkan nama Yazid kala itu telah dikenal di masyarakat Arab, diantaranya panglima perang sekaligus 
sahabat mulia Yazid bin Abi Sufyan, paman Yazid bin Mu’awiyah.
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karena  beliau  mengetahui  bahwa  Yazid  berperilaku  baik  nan  terpuji,  sebagaimana  yang 

dipersaksikan oleh Muhammad bin Ali bin Abi Tholib. (Muhammad bin Ali bin Abi Tholib lebih 

dikenal dengan Muhammad bin Al Hanafiyyah -pent)

Seandainya sikap berlepas diri yang menjadi tuntutan sekte Syi’ah sebagai tumbal terealisasinya 

“pendekatan”  antara  kita  dengan  mereka  mencakup  seluruh  tokoh-tokoh  yang  mereka 

kehendaki, niscaya orang pertama yang berlaku salah ialah imam pertama mereka Ali bin Abi 

Tholib radhiallahu ‘anhu yang telah menamakan putranya dengan nama: Abu Bakar, Umar dan 

Utsman.  Dan  lebih  besar  lagi  kesalahan  beliau  di  saat  beliau  menikahkan  putrinya  dengan 

sahabat Umar bin Al Khatthab radhiallahu ‘anhu. Demikian juga Muhammad bin Al Hanafiyyah 

telah berdusta pada persaksiannya tentang Yazid, yaitu tatkala datang kepadanya Abdullah bin 

Muthi’ salah  seorang  tangan  kanan  Ibnu  Zubair,  kemudian  ia  mengaku  bahwa Yazid  biasa 

minum khamer, meninggalkan sholat, dan melanggar hukum Al Quran, maka Muhammad bin 

Ali bin Abi Tholib berkata kepadanya -sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al Bidayah wa 

An Nihayah 8/233:

“Aku tidak pernah melihat apa yang kalian sebut-sebut itu, padahal aku pernah  

hadir di majelisnya dan juga tinggal bersamanya. Yang aku saksikan ia senantiasa  

rajin  menunaikan sholat,  berupaya melakukan kebaikan,  bertanya tentang ilmu  

fikih,  dan  senantiasa  berpegang  teguh  dengan  sunnah…”  Mendengar  yang 

demikian,  Ibnu Muthi’ (dan kawan-kawannya -pent) berkata: “Sesungguhnya ia  

berperilaku  demikian,  dalam  rangka  berpura-pura  di  hadapanmu.”  Maka 

Muhammad bin  Al  Hanafiyyah menjawab:  “Memangnya apa yang  ia  takutkan 

atau yang ia harapkan dariku, sampai-sampai ia merasa perlu untuk berpura-pura  

khusyu’ di hadapanku? Apakah ia memperlihatkan kepada kalian perbuatan yang 

kalian  sebut-sebut,  yaitu  berupa  minum  khamer?  Seandainya  ia 

memperlihatkannya kepada kalian,  maka kalian adalah sekutunya!  Dan bila  ia  

tidak  pernah  memperlihatkannya  kepada  kalian,  maka  tidak  halal  bagi  kalian 

untuk bersaksi dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui.” Mereka pun menjawab:  

“Berita ini bagi kami adalah benar, walaupun tidak kami saksikan sendiri.” Maka 

Maktabah Pribadi Fahruddin Abu Shafiyyah
vakhruddin@gmail.com                        http://www.salafymaros.wordpress.com

mailto:vakhruddin@gmail.com
mailto:vakhruddin@gmail.com


SYIAH = AGAMA BUATAN YAHUDI

Maka Muhammad bin Al Hanafiyyah menjawab: “Allah tidak menerima metode 

semacam ini dari orang yang hendak bersaksi, oleh karenanya Allah berfirman:

إل� من ش�ه�د� بالحق� وهم يعل�مون 

 “Kecuali  orang-orang  yang  bersaksi  dengan  benar,  sedangkan  mereka  benar-

benar mengetahui.” (QS. Az Zukhruf: 86), dan aku tidak ikut andil dalam urusan 

kalian sedikit pun.”

 Bila demikian ini persaksian salah seorang putra Ali bin Abi Tholib tentang Yazid, maka akan 

kita sembunyikan ke manakah fenomena ini bila kita menuruti keinginan sekte Syi’ah dalam 

menyikapi beliau dan juga ayahnya (yaitu sahabat Mu’awiyyah radhiallahu ‘anhu), dan juga 

kepada orang yang lebih utama dari ayahnya dan juga lebih utama dibanding makhluk Allah 

lainnya, maksud saya ialah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Tholhah, Az Zubair, Amr bin Al 

‘Ash dan seluruh tokoh sahabat yang telah menjaga Kitabullah dan Sunnah Rasulullah untuk 

kita. Sebagaimana mereka telah mewujudkan dunia islam ini yang dengannya dan untuknya kita 

hidup, semoga Allah senantiasa meridhoi mereka semua.

 Sesungguhnya  tebusan  yang  dituntut  oleh  sekte  Syi’ah  guna  merealisasikan  “pendekatan” 

antara kita dan mereka terlalu mahal, mengakibatkan kita kehilangan segala sesuatu serta tidak 

mendapatkan apa-apa. Dan hanya orang dungulah yang sudi untuk bertransaksi dengan orang 

yang menginginkan darinya suatu perniagaan yang padanya ia nyata-nyata merugi!!

 Sesungguhnya loyalitas dan pelepasan diri (al bara’) yang merupakan asas agama sekte Syi’ah, 

sebagaimana yang ditegaskan oleh An Nushair At Thusi, dan dikuatkan oleh Ni’matullah Al 

Musawi  serta  Al  Khunisari  tidak  ada  penjabarannya  selain  perubahan  agama  Islam  serta 

permusuhan  terhadap  para  tokoh  yang  di  atas  pundak  merekalah  negeri  Islam  berhasil 

ditegakan.

 Sungguh mereka bertiga telah berdusta pada anggapan mereka bahwa sekte mereka adalah satu-

satunya  sekte  yang  menyelisihi  ajaran  kelompok  lain,  sesungguhnya  sekte  Isma’iliyyah 

menyerupai  mereka.  Sekte  Isma’iliyyah  menyelisihi  umat  Islam  dalam  hal-hal  yang  juga 
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diselisihi  oleh  sekte  Syi’ah  Imamiyyah,  selain  pada  hal  penentuan  sebagian  figur 

keluarga/keturunan Nabi (ahlul bait) yang mereka berloyal kepadanya. 

Sekte  Syi’ah Imamiyah berloyal  kepada seluruh figur  yang diloyali  oleh  sekte  Isma’iliyyah 

hingga pada Ja’far As Shadiq, dan kemudian mereka berbeda tentang figur imam setelahnya.

 Sekte  Imamiyyah  berloyal  kepada  Musa  bin  Ja’far  beserta  keturunannya,  sedangkan  sekte 

Isma’iliyyah berloyal kepada Isma’il bin Ja’far beserta keturunannya.

 

Di Antara Anak Ali bin Abi Tholib Adalah Abu Bakar, Umar & Utsman (2/2)

 Sikap ekstrem yang ada pada sekte Isma’iliyyah semenjak masa Isma’il dan setelahnya telah 

dijiplak  oleh  sekte  Imamiyyah  sejak  masa  dinasti  As  Safawiyyah,  sehingga  mereka  pun 

terjerumus ke dalam jurang di bawah kepemimpinan Al Majlisi dan para kaki tangannya. Bila 

kelompok  ekstrem dari  sekte  Syi’ah  pada  zaman  dahulu  merupakan  minoritas,  akan  tetapi 

setelah itu  hingga saat  ini  mereka menjadi  mayoritas,  mereka semua adalah ekstrem Syi’ah 

Imamiyyah tanpa terkecuali. Fakta ini telah diakui oleh tokoh terkemuka mereka dalam hal ilmu 

Al Jarh wa At Ta’dil, yaitu Ayatullah Al Maamiqaani pada setiap kali ia menyebutkan biografi 

tokoh-tokoh ekstrem Syi’ah  terdahulu.  Ia  mengumandangkan  pada  setiap  kesempatan  untuk 

membahas permasalahan ini dalam buku besarnya, bahwa: segala hal yang menjadi penyebab 

orang-orang ekstrem dianggap ekstrem, maka pada zaman ini menurut seluruh penganut paham 

Syi’ah sebagai bagian dari hal-hal yang prinsip/mendasar dalam paham Syi’ah!!

 Dengan  demikian,  sikap  ekstrem  yang  dahulu  menjadi  faktor  pembeda  antara  sekte 

Isma’iliyyah dengan Syi’ah, sekarang dengannya mereka bersatu, tiada perbedaan antara mereka 

selain  dalam  hal  figur-figur  yang  dituhankan  oleh  masing-masing  mereka,  atau  dianggap 

kedudukannya melebihi kedudukan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam . Beliau yang oleh sekte 

Imamiyyah melalui lisan Muhammad Hasan Al Asytiyaani diperbolehkan untuk tidak dipercayai 

dalam hal-hal gaib, misalnya tentang penciptaan langit dan bumi, dan karakteristik Surga dan 

Neraka.  Pada  saat  bersamaan  mereka  menisbatkan  kepada  imam-imam mereka  dan  kepada 

imam mereka “kedua belas” berbagai hal yang menjadikan mereka sederajat dengan berbagai 
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sesembahan bangsa Yunani Kuno.

 Sesungguhnya pendekatan antara berbagai kelompok umat Islam dengan berbagai kelompok 

sekte  Syi’ah  adalah  suatu  hal  yang mustahil  tercapai,  dikarenakan sekte  Syi’ah  menyelisihi 

seluruh umat Islam dalam hal prinsip, sebagaimana yang telah diproklamirkan oleh An Nushair 

At  Tushi  Dan  dibenarkan  oleh  Ni’matullah  Al  Musawi  dan  Baqir  Al  Khunisari,  dan  juga 

dibenarkan oleh setiap anggota sekte Syi’ah. Bila ini telah terjadi pada zaman An Nushair At 

Thusi,  maka hal  ini  sejak zaman Al Majlisi  hingga sekarang menjadi  lebih parah dan lebih 

dahsyat!!.

 Tidak diragukan lagi bahwa Sekte Syi’ah lah yang tidak rela dengan adanya pendekatan, oleh 

karena  itu  mereka  berkorban  dan  mengeluarkan  dana  besar  guna  mempropagandakan 

“pendekatan”  di  negeri  kita,  sedangkan  mereka  enggan  dan  tidak  rela  bila  hal  tersebut 

disuarakan  atau  berjalan  walau  hanya  selangkah  di  negeri  Syi’ah,  atau  berpengaruh  pada 

kurikulum sekolah-sekolah mereka.

 Oleh karena itu upaya apa saja guna merealisasikan hal ini akan sia-sia bak permainan anak-

anak, tidak ada gunanya, kecuali bila sekte Syi’ah sudi untuk berhenti dari mengutuk Abu Bakar 

dan Umar -semoga Allah senantiasa meridhoi keduanya-, serta tidak lagi berlepas diri dari setiap 

orang di luar anggota sekte Syi’ah sejak wafatnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam  hingga 

hari Kiamat. Dan juga bila sekte Syi’ah telah berhenti dari ideologi pengkultusan para imam 

ahlul bait sampai-sampai melebihi martabat orang shaleh hingga mencapai martabat sesembahan 

bangsa  Yunani.  Karena  ini  semua  merupakan  tindak  kejahatan  terhadap  agama  Islam,  dan 

perubahan arah agama Islam dari jalur yang telah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa Salam  dan para sahabatnya yang mulia, di antaranya oleh sahabat Ali bin Abi Tholib beserta 

anak keturunannya semoga Allah senantiasa meridhoi mereka.

 Bila Sekte Syi’ah tidak meninggalkan kejahatannya terhadap agama, aqidah dan sejarah Islam 

ini,  maka  mereka  akan  terkucilkan  bersama  ideologi  mereka  yang  nyata-nyata  menyelisihi 

seluruh prinsip umat islam, dan dijauhi oleh seluruh umat Islam untuk selama-lamanya

 Ada suatu fenomena yang telah kami isyaratkan sebelumnya pada makalah ini secara singkat, 

yaitu sesungguhnya kaum komunis yang telah merajalela di  Irak dan yang tergabung dalam 
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Partai Tawaddah (Partai Kasih Sayang) di Iran yang memiliki peranan lebih besar bila dibanding 

peranan  mereka  di  negeri-negeri  Islam lainnya,  sebenarnya  merupakan  sempalan  dari  sekte 

Syi’ah, sehingga kaum komunis di dua negeri tersebut terdiri dari generasi muda sekte Syi’ah!! 

Mereka mendapatkan paham Syi’ah terlalu tenggelam dalam khurafat, kehinaan, dan kedustaan 

yang tidak masuk akal, sehingga mengakibatkan mereka mengingkari paham tersebut! Pada saat 

yang bersamaan mereka mendapatkan organisasi-organisasi Komunis gencar dijajakan oleh para 

penyerunya,  dan  menebarkan  berbagai  tulisan  dalam  berbagai  bahasa.  Dan  kaum  komunis 

dalam menjajakan paham mereka menempuh metode ilmiah dalam hal perekonomian, sehingga 

dengan  mudah  mereka  terperangkap  dalam  jeratnya.  Seandainya  kaum  muda  sekte  Syi’ah 

mengenal ajaran agama Islam dengan murni dan kemudian mereka mengajinya tanpa dinodai 

oleh paham Syi’ah, niscaya mereka akan terlindung dari terjerumus ke dalam jurang komunis 

tersebut.

 Tatkala  terjadi  tragedi  fitnah  “Al  Bab/pintu”  di  Iran  sebelum seratus  tahun  silam,  dan  Ali 

Muhammad As Syairazi  mengaku sebagai pintu penghubung kepada Al Mahdi yang mereka 

nanti-nantikan, kemudian ia secara bertahap mengaku sebagai Imam Mahdi yang mereka nanti-

nantikan,  dan ia berhasil merekrut pengikut dari kaum Syi’ah Iran. Pemerintah Iran kala itu 

lebih memilih untuk mengasingkannya ke Azerbejan, dikarenakan Azerbejan adalah pusat kaum 

Sunni dari para penganut mazhab Hanafi.  Dikarenakan mereka adalah kaum sunni, sehingga 

mereka  memiliki  kekebalan  dari  terjerumus  ke  dalam jurang  kenistaan,  dan  khurafat  yang 

diilhami dari paham Syi’ah tersebut.

  Oleh karena  kaum Syi’ah  dengan mudah terpedaya  dengannya dan dengan mudah mereka 

memenuhi  seruan  “Al  Bab”  karenanya  Pemerintah  Iran  enggan  untuk  mengasingkannya  ke 

negeri  yang menganut  paham Syi’ah,  disebabkan para penganut  Syi’ah  telah terdidik untuk 

menerima kepalsuan semacam ini,  sehingga akan semakin banyak pengikutnya dan semakin 

besar fitnah tersebut.

 Sebagaimana paham Syi’ah pada abad lalu telah menjadi biang menyebarnya berbagai paham 

yang serupa dengannya,  misalnya  seruan orang-orang yang mengaku sebagai  “Al Bab” dan 

sekte  “Baha’iyah”,  demikian  juga  paham Syi’ah  pada  zaman  sekarang  telah  menjadi  biang 

Maktabah Pribadi Fahruddin Abu Shafiyyah
vakhruddin@gmail.com                        http://www.salafymaros.wordpress.com

mailto:vakhruddin@gmail.com
mailto:vakhruddin@gmail.com


SYIAH = AGAMA BUATAN YAHUDI

munculnya sikap anti pati di tengah-tengah kaum terpelajar dari generasi mudah kaum Syi’ah 

yang mulai sadar. Ini semua terjadi karena paham Syi’ah terlalu hina sehingga tidak layak untuk 

diyakini oleh orang yang berakal sehat. Akibatnya mereka pun murtad dari paham Syi’ah dan 

bergabung dengan kaum Komunis yang dengan tangan terbuka menerima mereka.  Sehingga 

dalam waktu  singkat  kaum Komunis  telah  memiliki  pengikut  di  Irak  dan  Iran,  dan  jumlah 

mereka jauh lebih banyak bila dibanding dengan jumlah mereka di negeri-negeri islam lainnya 

yang menganut paham sunni.

 Inilah yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini, sebagai upaya kami untuk menjalankan 

kewajiban yang telah Allah letakkan pada bahu-bahu umat Islam, berupa kewajiban memberikan 

nasihat  kepada  Allah,  Rasul-Nya,  kalangan  tertentu  dari  umat  islam dan masyarakat  umum 

mereka.  Dan  Allah  akan  senantiasa  menjaga  agama-Nya  dan  negeri  Islam  dari  upaya 

penghancuran musuh dan makar mereka hingga hari Kiamat.

 Alhamdulillahilladzi bini’matihi tatimmushshalihaat.

 Dikutip Dari Kitab Mungkinkah Syiah & Sunnah Bersatu

Penulis : Syaikh Muhibbuddin Al-Khatiib

Disebarkan oleh : Islam Kaffah
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