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BAGIAN PERTAMA 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Istilah dan Judul 

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kepustakaan yang diupayakan 

untuk mendeskripsikan tentang aliran pemikiran dan gerakan Syi’ah dalam 

perspektif sosio-historis. Dengan mendasarkan pembahasannya pada sbuah 

sumber pustaka utama yang berjudul Mazhab Syi’ah: Kajian al-Quran dan 

Sunnah, karya Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi.
1
 

Buku yang menjadi bahan utama kajian ini adalah hasil dari sebuah 

diskusi panjang berkenaan masalah-masalah pokok agama. Sedang penulisnya 

(Ayatullah Muhammad a-Musawi) adalah salah seorang ulama besar Iran 

yang identik dengan (representasi) mazhab Syi’ah. Beliau yang telah 

melakukan penelitian mendalam dari berbagai kitab yang diakuia oleh dua 

mazhab besar di kalangan umat Islam, dan berupaya secara objektif 

mengungkapkan kebenaran, dengan tanpa sikap a-priori. Meskipun belau 

sendiri, sebagaimana pengakuannya, adalah pengikut aliran pemikiran dan 

gerakan Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah di Negara Iran, tempat beliau 

dilahirkan dan dididik sebagai seorang muslim yang dikelilingi oleh 

komunitas Syi’ah. 

 

 

                                                           
1
 Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi,, Terj. Tim Muthahhari 

Press, Ed. Miftah F. Rahmat, Mazhab Syiah: Kajian al-Quran dan Sunnah, 

Cet. I,, (Bandung: Muthahhari Press), 2001 
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B. Latar Belakang Masalah 

Syi’ah, sebagai bagian dari komunitas muslim yang sampai saat ini 

masih tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah (belahan) dunia Islam, 

baik sebagai kaum minoritas maupun mayoritas di negeri masing-masing 

menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk dikaji. Bukan saja karena 

kontroversi pemeikiran dan gerakannya yang saat ini dianggap meresahkan 

sebagian kelompok umat Islam, tetapi juga karena di dalamnya (dalam 

komunitas mereka) terus mengalami dinamika yang luar biasa.  

Dinamika internal Syia’h tidak hanya melahirkan gerakan yang 

meresahkan kalangan eksternal Syi’ah, tetapi juga telah menjadikan kelompok 

ini sebagai sebuah gerakan dan pemikiran keislaman yang mengedepankan 

fenomena yang menarik untuk dicermati. Gejala yang muncul di dalam 

kelompok ini telah melahirkan dua kutub pemikiran yang oleh al-Nusawi 

disebut sebagai kaum Akhbari dan Ushuli (dua kelompok besar yang 

mewakili ortodoksi dan heterodoksi di kalngan Syi’ah). Bahkan, dalam 

beberapa hal, para ulama Syi’ah telah menemukan berapa anomaly di 

kalangan Syi’ah yang kemudian membentuk sebuah komunitas Ghulat, yang 

dalam istilah sosiologis dikenal dengan sebagai kelompok yang menyimnpang 

dari arus besar Syi’ah. 

Tentu saja, fenomena Ghulat ini pun telah meresahkan para ulama 

Syi’ah sendiri. Karena dalam sejarah perkembangan peikiran dan gerakan 

Syi’ah di masa lalu telah hadir sebuah kelompom ekstrem kiri dan kanan yang 

dalam komunitas Syi’ah dikenal dengan sebutan Syi’ah Rafidhah, yang dalam 
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beberapa hal telah memerkenakan dua kutup pemikiran ekstrem pro-eksistensi 

dan antieksistensi, yang sebenarnya oleh oleh para ulama Syi’ah sendiri tidak 

dikehendaki kemunculannya. Syi’ah Ghulat dan juga Rafidhah inilah yan oleh 

para ulama Syi’ah ditengarai telah mencoreng citra Syi’ah yang oleh para 

ulamanya dikenalkan di dunia Islam dengan sebuah gerakan dakwah ‘sarat 

taqiyah’, yang kemudian mengesankan peneuh kesantunan dan toleransi. 

Sehingga mereka – para pengikut Syi’ah – sebelum direcoki dengan 

pemikiran dan gerakan Syi’ah Ghulat dan Rafidhah ini dikenal sebagai 

kelompok Islam yang berideologi koeksisten, yang bisa hidup damai 

bersanding dengan kelompok Islam yang lain, temamasuk kelompok besar 

Islam Sunni yang lebih mendominasi bangunan pemikiran dan gerakan Islam 

di dunia Islam, 

Dari realitas empirik inilah, Syi’ah menjadi sebuah objek kajian 

yang menarik untuk diketengahkan secara deskriptif-kualitatif. 

C. Rumusan,  Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan fenomena di atas, maka masalah utama penelitian ini 

adalah: “Apa dan siapa Syi’ah itu”, utamanya yang berkenaan dengan arus 

utama pemikiran dan gerakannya yang terwakili dalam tiga kelompok besar 

Syi’ah Imamiyah, yang hingga kini terkumpul menjadi tiga kelompok besar 

Syi’ah Imamiyah, yaitu: Itsna ‘Asyariyah, Isma’iliyah dan Zaidiyah. 

Oleh karena pentingnya pemahaman terhadap dinamika pemikiran dan 

gerakan Syi’ah kontemporer, maka tujuan penelitian ini difokuskan pada 

proses pencarian identitas dan pemahaman deskriptif-kualitatif tentang 
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perkembangan pemikiran dan gerakan Syi’ah Imamiyah. Dengan asumsi, 

bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup bermakna 

bagi kaum muslimin pada umumnya, dan para pemerhati Syi’ah untuk 

mengetahui tentang persoalan Syi’ah secara objektif dan kritis, dengan 

mengedepankan sikap a posteriori, dalam upaya untuk menggali informasi 

sedalam-dalamnya tentang fenomena Syi’ah dalam perspektif sosio-historis. 

D. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian tentang fenomena Syi’ah, dengan 

pendekatan sosiao-historis ini, penulis mendasarkan pencarian datanya pada 

sebuah buku yang penulis pandang cukup representatif untuk mengenal dan 

memerkenalkan Syi’ah secara mendalam dan objektif.  

Pertama, buku ini ini adalah sebuah karya intelektual ulama Syi’ah 

kontemporer yang oleh kalangan ulama Syi’ah dan Sunni telah diapresiasi 

sebagai sebuah karta ilmiah yang cukup objektif tentang Syi’ah. 

Tetapi, sebagai bahan untuk mengkritisinya, penukis telah memilih 

beberapa buku tentang Syi’ah yang penukis pandang cukup kritis dalam 

mengetengahkan kajian tentang Syi’ah sebagai sebuah pemikiran dan gerakan 

Islam kontemporer. 

Dengan berbagai analisisis perbandingan yang penulis upayakan 

secara objektif untuk penulis paparkan sebagai sebuah kajian ilmiah tanpa 

keberpihakan, kecuali keberpihakan untuk mencari kebenaran dan sekadar 

mencari pembenaran dan juga sebaliknya tanpa asumsi kebencian terhadap 

Syi’ah, penulis berupaya memaparkan sejelas-jelsanya tentang apa dan siapa 
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Syi’ah itu dengan seluruh kemampauan penulis untuk mengali sumber-sumber 

(bahan-bahan) pustaka yang penulis peroleh. 

Kalau pun di dalamnya ada sebua kajian kritis, semuanya penulis 

lakukan hanya sekadar untuk memberikan warning (peringatan dini), agar 

para pembaca tidak terjebak pada sikap ta’ashub (fanatisme), yang bisa 

berwujud kajian yang berisi pembenaran atau pun celaaan yang antiakademik. 

E. Sistematika Pembahasan 

Penulisan hasil penelitian ini kami sussun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

  Bagian pertama bersisi mukadimah, yang terdiri dari penegesan 

judul, latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bagian kedua berisi tentag dekrips mengenao Syi’ah. Yang penulis 

awli tentang latar belakang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemkiran 

dan gerakan Syi’ah, hingga deskripsi tentang aliran-aliran pemikiran dan 

gerkan Syi’ah kontemporer. 

Bagian ketiga berisi tentang kajian kritis tentang Syi’ah, dengan 

mengetengahkan beberapa komentar krtitis tentang Syi’ah. 

Bagian keempat berisi tentang  masalah kontroversial, yang diwakili 

dengan kajian mengenai konsep taqiyah. 

Bagian kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini. 
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BAGIAN KEDUA 

 

TELAAH DESKRIPTIF-KUALITATIF TENTANG SYI’AH 

A. Iftitah 

Islam, dalam perspektif sejarah perkembangan pemikiran religio-

politik, menampilkan khazanah yang mengagumkan sekaligus memberikan 

gambaran keaneka-ragaman bentuk-bentuk interpretasi kreatif. Di lain pihak, 

perkembangan pemikiran Islam tersebut telah membawa umat ke tengah 

perdebatan yang tak kunjung selesai. Persoalan yang cukup menarik untuk 

didiskusikan, dari hasil diskursus di seputar Imâmah pasca Rasulullah s.a.w. 

adalah munculnya kelompok 'eksklusif' dalam jamaah muslim yang disebut 

"Syi'ah". Majid Fakhry berpendapat bahwa hubungan timbal balik politik dan 

agama, sebagai tatanan hukum dan kepercayaan, hampir sejak permulaan 

Islam telah menanamkan bibit pertentangan. Konsep-konsep keagamaan 

sering dirumuskan dalam rangka mendukung pendirian politik dan kemudian 

memberikan arti yang cukup menentukan dalam perkembangan pemikiran 

teologis. Pendirian politik Syi'ah, yang difokuskan pada dukungan mutlak 

terhadap Imâmah ‘Alî ibn Abî Thâlib setelah wafat Rasûlullah s.a.w., pada 

masa perkembangan pemikiran politik-keagamaan sejak kekhalifahan Abu 

Bakar al-Siddîq telah menawarkan pemikiran khas tentang Imâmah dan 

Khilâfah.
2
  

                                                           
2
 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, terj. R. Mulyadhi Kertanegara (Jakarta: 

Pustaka Jaya, 1987), hh. 72-78. 
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Pemikiran khas Syi'ah tentang Imâmah dan Khilâfah dalam periode 

Khalifah Empat masih menunjukkan kemurniannya sebagai pemikiran 

teologis al-wishâyah al-Ilâhiyyah kelompok ‘Alî ibn Abî Thâlib. Tetapi, pada 

masa pasca perang Shiffîn, pemikiran tersebut telah menjadi milik sebuah 

kelompok religio-politik yang di samping tidak mendukung kekhalifahan 

Mu'awiyah dan mendukung tanpa reserve keimaman ‘Alî ibn Abî Thâlib, 

memiliki perbedaan mendasar dengan kelompok "besar" umat Islam yang 

lain. Perbedaan mendasar tersebut, di samping ide al-wishâyah al-Ilâhiyyah, 

adalah munculnya doktrin al-'ishmah, al-taqiyyah, al-mahdî dan al-raj'ah, 

sebagai bagian integral dari pemikiran tentang Imâmah Syi'ah.[2] 

Doktrin Imâmah, yang di dalamnya tercakup pengertian "al-ishmah, 

al-taqiyyah, al-mahdî dan al-raj'ah, hingga kini berkembang menjadi fokus 

diskursus pemikiran Syi'ah Imamiyah, yang diwakili oleh tiga kelompok 

besar: Itsna ‘Asyariyah, Zaidiyah dan Isma’iliyah. 

B. Syi'ah dalam Perspektif  Sejarah 

Syi'ah yang secara etimologi bermakna kelompok orang, dalam 

khazanah pemikiran muslim dipakai untuk menyebut "sekelompok orang" 

yang patuh mengikuti 'Alî ibn Abî Thâlib dan ahlu Baitnya. Atau dengan kata 

lain, sebuah kelompok yang memperjuangkan aspirasi keluarga Nabi s.a.w. 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn2
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dan menginginkan mereka untuk menjadi khalifah.
3
[3] Atau juga disebut 

kelompok ‘Alî yang merupakan bagian dari umat Islam, yang mengakui ‘Alî 

ibn Abî Thâlib tersebut sebagai orang yang paling berhak terhadap 

kekhalifahan.
4
[4] yang di dalam al-Quran disebut dengan bentuk mufrad 

empat kali, yaitu pada surat Maryam, 19: 69; al-Qasas, 28: 15; Al-Shaffât, 37 : 

83 dan empat kali dalam bentuk jama' (Syiya') pada surat al-Hijr, 15: 10; al-

'An'âm, 6: 65; al-Rûm, 30: 32 dan al-Qashash, 28: 4.[5] 

Kata Syi'ah, sebagai sebuah istilah, sebenarnya sudah ada sejak masa 

Rasulullah s.a.w., yang dipakai untuk al-Miqdad ibn al-Aswab, Salman al-

Farisi, Abu Dzar al-Ghiffari, ‘Ammar ibn Yasir dan orang-orang yang 

memberikan kecintaannya secara tulus kepada ‘Alî ibn Abî Thâlib, walaupun 

belum memiliki konotasi politik. Mereka disebut Syi'ah ‘Alî. 

Ketika terjadi musibah atas diri ‘Utsmân ibn ‘Affân, kaum muslimin 

terbagi menjadi tiga kelompok. Orang-orang yang menuntut balas atas darah 

‘Utsmân ibn ‘Affân dan menimpakan kesalahan kepada ‘Alî ibn Abî Thâlib 

disebut kelompok ‘Utsmâniyyah. Orang-orang yang setia kepada ‘Alî Amîrul 

Mu’minîn disebut ‘Alawiyyah. Sisanya, orang-orang yang menghindar dari 

keterlibatan mereka dalam kekacauan politik pada masa itu (tidak memiliki 

sebutan apa pun, pen). Hal ini berlangsung hingga masa Mu'awiyah. Pada 

                                                           

3
 Ibnu Manzûr, Lisân al-‘Arab, Juz II (Mesir: al-Dâr al-Misriyyah, 

t.t.), h. 394. 

4
 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: Allan and Yunmi Ltd., 1971) 

h. 499. 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn3
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn4
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn5
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masa Daulah Abbasyiyah, nama ‘Utsmâniyyah dan ‘Alawiyyah terhapus. 

Semenjak itu, nama yang ada adalah al-Sunnah dan al-Syi'ah.[6] 

Sementara itu Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, ketika menafsirkan QS. al-

Bayyinah, 98: 7, mengutip sebuah hadis yang berbunyi: "laka yâ' ‘Aliy wa lî 

syi’atika ilâ yaum al-qiyâmah". Andaikata hadis ini sahîh, tentu saja tidak 

diragukan lagi bahwa kata Syi'ah sudah dipergunakan sejak zaman Nabi s.a.w. 

Dalam hal ini Ibnu Nadim berpendapat bahwa pemakaian kata Syi'ah muncul 

sejak perang Jamal. Terlepas dari kapan dikenalnya kata Syi'ah itu, adanya 

kelompok orang yang mencintai ‘Alî ibn Abî Thâlib melebihi kecintaannya 

kepada sahabat Nabi s.a.w. yang lain, sudah ada semenjak zaman Nabi 

s.a.w..[7] 

Perkembangan lanjut Syi'ah, di samping ditandai oleh perkembangan 

pemikiran religio-politik secara umum, diwarnai oleh perkembangan 

pemikiran tentang Imâmah dan istikhlâfnya (untuk menyebut: “penggantian 

dan pewarisan imâmah Syi'ah”) secara lebih spesifik. Banyak di antara 

sejarawan yang menyebut bahwa esensi perkembangan Syi'ah adalah pada 

masalah penggantian dan pewarisan Imam ini.[8] Dalam perkembangan 

pemikiran tentang Imâmah ini, bisa disebut tiga kelompok besar Syi'ah 

Imamiyah, yang hingga saat ini kehadirannya masih dapat kita saksikan, di 

samping pemikiran-pemikiran khasnya, yaitu: Itsna 'Asyariyah, Zaidiyah dan 

Isma'iliyah.[9] 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn6
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn7
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn8
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn9
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Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah adalah kelompok Syiah yang sejak 

awal meyakini adanya Imam yang berjumlah dua belas orang dari keturunan 

‘Alî-Fâtimah, dengan urutan imâmah: 1) ‘Alî ibn Abî Thâlib (w. 41 h./661 

M.); 2) Al-Hasan ibn ‘Alî, (w. 49 h./669 M.); 3) Al-Husain ibn ‘Alî (w. 61 

h./680 M.); 4) ‘Alî Zainal ‘Âbidîn (w. 94 h./712 M.); 5) Muhammad al-Bâqir 

(w. 113 h./731 M.); 6) Ja'far al-Sâdiq (w. 148 h./765 M.); 7) Mûsâ al-Kâzim 

(w. 183 h./799 M.); 8) ‘Alî al-Ridâ (w. 203 h./818 M.); 9) Muhammad al-

Jawâd (w. 221 h./835 M.); 10) ‘Alî al-Hâdî (w. 254 h./868 M.); 11) Al-Hasan  

al-‘Asykarî (w. 261 h./874 M.); 12) Muhammad ibn Hasan (al-Mahdî)  al-

Muntazar (menghilang 265 h./878 M.).[10] Sedang Syi'ah Imamiyah Zaidiyah 

adalah kelompok Syi'ah yang memisahkan diri dari kelompok Itsna 

‘Asyariyah pada Imam ke-5 setelah ‘Alî Zainal ‘Âbidîn. Mereka berkeyakinan 

bahwa pengganti ‘Alî Zainal ‘Âbidîn adalah puteranya yang bernama Zaid 

(bukan Muhammad al-Bâqir) yang berpendapat bahwa Imâmah memerlukan 

pengakuan, bukan sekadar penunjukan dan bai'ah umat. Pada saat Zaid (w. 

122) berani memaklumkan dirinya sebagai Imam, ketika menuntut hak 

terhadap Hisyam Abdul Malik (khalifah Bani Umayah), pada saat itu umat 

mengakui keimanannya, sebagai Imam ke-5. Sementara itu, kelompok Syi'ah 

Imamiyah Isma'iliyah berkeyakinan bahwa setelah Imâmah Ja'far al-Sâdiq, 

imâmah selanjutnya diberikan kepada puteranya yang bernama Isma'il, 

berdasarkan wasiat darinya. Tetapi, karena Isma'il telah wafat mendahului 

ayahnya pada tahun 145 H. (bagi kelompok mayoritas Isma'iliyah yang 

mengakui kewafatannya), maka kedudukannya digantikan oleh puteranya 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn10
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yang bernama Muhammad ibn Ismâ’il (menghilang 183 h.). Bagi kelompok 

Isma'iliyah yang tidak percaya atas kewafatan Isma'il, mereka meyakini 

bahwa dialah al-Mahdî, sebagaimana keyakinan kelompok pertama yang 

mempercayai Muhammad ibn Isma'il sebagai al-Mahdî.[11] 

C. Doktrin Syi'ah Imamiyah 

Secara makro, doktrin Syi'ah berpusat pada keyakinan tentang 

Imâmah ‘Alî ibn Abî Thâlib dan ahlu baitnya. Doktrin tersebut kemudian 

terurai dalam konsep-konsep pendukungnya, yang meliputi: 'Ishmah al-Imâm, 

al-Taqiyyah, al-Mahdî dan al-Raj'ah, di samping konsep spesifik tentang 

kesyahidan. 

Konsep Imâmah adalah sebuah teori kepemimpinan yang diyakini 

dan berkembang dalam pemikiran religio-politik Syi'ah Imamiyah. Kata 

Imam, sebagai figur ummah, diterjemahkan untuk menunjuk orang atau 

seseorang yang di samping memiliki hak sebagai pemimpin politik, juga 

sebagai pemimpin keagamaan. Menurut konsep Syi'ah, otoritas keagamaan 

tidak dapat dipisahkan dengan otoritas politik dalam lembaga kepemimpinan 

umat. Bagi kaum Syi'ah Imamiyah, konsep Imâmah adalah kelanjutan dari 

konsep nubuwwah, di mana manusia dengan kekuatan akal yang dimilikinya 

mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Akan tetapi mesti 

disadari bahwa dengan hanya berbekal pada akal saja, manusia tidak mampu 

menguraikan masalah dan membimbing ke arah realisme dan tindakan yang 

benar. Semua sifat dan perbuatan buruk yang ada di tengah masyarakat, 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn11
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bersumber dari manusia-manusia yang memiliki akal dan kemampuan untuk 

membedakan kebaikan dan keburukan. Karena egoisme, kerakusan dan hawa 

nafsu, akal manusia dikalahkan oleh emosi dan pada akhirnya mereka tersesat. 

Allah Yang Maha Adil mesti membimbing manusia ke arah jalan 

kebahagiaan, dengan cara yang tidak mungkin dikalahkan oleh hawa nafsu, 

atau keliru dalam memberikan petunjuk. Inilah konsep nubuwwah.[12] 

Menurut konsep di atas, imâmah bukanlah urusan manusia, tetapi harus 

berdasarkan nas agama. Imâmah harus berdasar wasiat, bukan 

musyawarah.[13] 

Menurut konsep Syi'ah Imamiyah (kecuali: Zaidiyah), konsep di atas 

mutlak harus dioperasionalkan, karena Nabi Muhammad s.a.w., sebagai nabi 

akhir zaman, telah mendapatkan perintah Allah SWT untuk menyampaikan 

kepada umat manusia tentang siapa yang berhak menjadi imam sepeninggal 

Nabi s.a.w., firman Allah tersebut terdapat dalam QS. al-Mâidah, 5: 67.[14] 

Pada tahun ke-10 H., Rasulullah s.a.w., menunaikan haji terakhirnya, 

yang dikenal dengan sebutan haji wada'. Setelah menyelesaikan upacara 

ibadah haji, serta menyampaikan ajaran penting bagi umat, beliau kembali ke 

Madinah. Di tengah perjalanan, di sebuah danau kecil yang bernama Khum 

(Ghadir Khum), beliau memerintahkan rombongannya untuk berhenti. Di 

hadapan ribuan kaum muslimin beliau mengangkat tinggi-tinggi tangan ‘Alî 

ibn Abî Thâlib dan mengumumkannya sebagai khalifah penggantinya.[15] 

Dengan tindakan ini, kaum Syi'ah berkesimpulan bahwa masalah khilâfah 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn12
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn13
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn14
http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn15
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yang bertugas mengatur urusan kaum muslimin, menjaga al-Sunnah dan 

menegakkan syari'at agama, telah ditetapkan bagi masyarakat muslim.[16] 

Dibatasinya jumlah Imam sampai angka dua belas menurut konsep 

Itsna ‘Asyariyah, didasarkan pada sabda Rasulullah s.a.w., yang menyatakan 

bahwa "jumlah imam yang memimpin umat manusia, setelah Nabi s.a.w., 

seluruhnya berjumlah dua belas orang. Dan semuanya (harus berasal dari) 

orang Quraisy”.[17] 

Bagi kelompok Zaidiyah, konsep wishâyah al-Imâmah 

diterjemahkan sebagai konsep pemilihan yang mendasarkan pada sifat 

keimanannya, bukan pada pribadinya. Sehingga penunjukan Rasulullah s.a.w., 

terhadap diri ‘Alî ibn Abî Thâlib bukan penunjukan atas pribadinya, tetapi 

karena sifat keutamaannya yang menyebabkan dia layak menjadi Imam. 

Sebagai penjelasan dan penjabaran atas konsep Imâmah Syi'ah, 

dapatlah dirinci dengan uraian berikut: 
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BAGIAN KETIGA 

 

KAJIAN KRITIS TENTANG SYI’AH IMAMIYAH 

 

A. Itsna 'Asyariyah 

Konsep Imâmah Itsna 'Asyariyah merujuk pada konsep al-wishâyah 

al-mansûsah bi al-'ain, maka ‘Alî ibn Abî Thâlib  adalah satu-satunya orang 

yang berhak menjadi Imam sepeninggal Rasulullah s.a.w., berdasarkan wasiat 

beliau. Di samping itu, mereka meyakini adanya wasiat keimanan ahlu bait 

Nabi yang berjumlah dua belas tersebut secara turun menurun karena hak 

imâmahnya. 

Seorang Imam adalah seorang pemimpin politik dan keagamaan 

yang ma’sûm. ‘Ishmah al-Imâm ini, menurut konsep Itsna ‘Asyariyah, 
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merupakan kelanjutan dari konsep Nubuwwah. Andaikata Allah SWT 

menunjuk seseorang untuk menggantikan kedudukan Rasulullah s.a.w., tentu 

saja Allah akan menunjuk seseorang yang memiliki kesempurnaan yang sama 

dengan Rasul-Nya, kecuali wahyu dan kenabiannya, guna menggantikan 

kedudukan Rasul-nya untuk mempertahankan keutuhan ajaran agama dan 

umatnya. Andaikata Allah menunjuk orang yang tidak berkualitas seperti itu, 

maka misi kenabian pun akan terhenti. Oleh karena itu 'ishmah al-imâm 

adalah sebuah keharusan bagi pengganti Rasul dan pelanjutnya, sebagai wasî 

dan marja'.[18] Di samping itu, kaum Syi'ah Itsna Asyariyah percaya akan 

adanya Nur-Muhammadî yang mengalir melalui sulbi para rasul dan mengalir 

kemudian kepada para imam pengganti Rasul. Nur inilah yang menjadikan 

para imam menjadi ma’sûm dan memahami al-Asrâr al-Ilâhiyyah.[19] 

Menurut keyakinan itulah, kemudian doktrin kesyahidan itu dijelaskan. 

Kesyahidan, sebagai doktrin spesifik Syi'ah diilustrasikan dengan 

persitwa Karbala, di mana kematian al-Husain di tempat itu bukanlah 

kematian biasa, tetapi sebuah kematian yang bernilai mulia di sisi Allah dalam 

rangka memerangi kezaliman seorang penguasa tiranik. Al-Husain, pada 

menjelang keberangkatannya ke medan perang, sudah mengerti apa yang akan 

terjadi dengan kelebihannya dalam memahami al-asrâr al-ilâhiyyah, dia wafat 

merupakan keharusan yang diilhamkan oleh Allah dengan kemampuannya 

untuk berkomunikasi dengan-Nya secara spiritual. Keberangkatannya ke 

medan perang di Karbala melampaui semangat al-taqiyyahnya sebagai 

seorang yang mazlûm (Parsi: pen.), suatu perumpamaan kesalehan seorang 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn18
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Imam untuk bisa bersikap sabar dalam suatu kepedihan karena ketaqwaannya 

kepada Allah.[20] 

Dalam konsep Syiah Itsna ‘Asyariyah, keyakinan al-Mahdî dan al-

Raj'ah adalah dua serangkai yang benar-benar diyakini. Al-Mahdî adalah 

Imam ke-12 yang akan kembali (menurut konsep al-raj'ah) di akhir zaman 

untuk berbuat sesuatu dalam kapasitasnya sebagai seorang Imam dalam 

rangka me’roboh’kan kezaliman dan menegakkan keadilan. Para penganut 

Syi'ah Itsna ‘Asyariyah percaya bahwa setelah al-gaibah al-kubrâ yang tidak 

tertentu masanya, sang Imam Al-Mahdî akan kembali membawa kebenaran 

untuk mengalahkan kebatilan.[21] Selama umat tak mungkin, atau bahkan 

Nâib al-Imâm, menampakkan kebenaran di tengah kekuasaan tirani yang 

mendukung kebatilan, maka prinsip al-taqiyyah, yaitu penyembunyian tujuan-

tujuan yang sebenarnya, dengan kata-kata dan perbuatan mereka, agar tidak 

ada alasan bagi penguasa zalim untuk melakukan tindakan penindasan yang 

lebih jauh, boleh dilakukan.[22] 

B. Zaidiyah 

Berlawanan dengan konsep Itsna ‘Asyariyah, kelompok ini menolak 

konsep wishâyah bila dengan konsep ini mereka berpendapat bahwa ‘Alî ibn 

Abî Thâlib dipilih sebagai khalifah bukan sebagai pribadi, tetapi karena 

sifatnya yang afdhal, sehingga layak menjadi Imam. Oleh karena itu mereka 

mengakui kekhalifahan Umar ibn Khattab dan Abu Bakar sebagai al-Imâm al-

Mafdhûl. 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn20
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Sebagai imam, bagi kelompok ini dipilih berdasarkan kesepakatan 

umat, dengan persyaratan mutlak harus memiliki nasab dari ‘Ali-Fathimah, 

sebagai al-Imâm al-Afdhal, dengan beberapa kriteria pribadi seorang Imam, 

yang meliputi: kesalehan, kedermawanan dan keberaniannya menuntuk 

haknya. Di samping itu, kelompok ini memperbolehkan adanya dua imam 

dalam waktu yang bersamaan di dua daerah kekuasaan yang berbeda. 

Bagi kelompok Zaidiyah, konsep al-‘ishmah tidak diterima. Karena 

mereka beranggapan bahwa Imam adalah seorang manusia biasa yang 

memiliki keutamaan. Sehingga tetap berkemungkinan untuk berbuat salah. 

Keyakinan-keyakinan Syi'ah berupa keistimewaan Imam yang bernilai 

ilahiyah ditolaknya, termasuk di dalamnya prinsip al-taqiyyah, al-raj'ah dan 

kesyahidan.[23]  

C. Isma'iliyah 

Secara umum, konsep imâmah Isma'iliyah ini banyak memiliki 

persamaan dengan Itsna ‘Asyariyah. Tetapi ada spesifikasi dalam menilai 

keutamaan Imam dan para Nâthiq (Dalam konsep Itsna ‘Asyariyah: al-

Niyâbah, pen.). Menurut kelompok ini, seorang Imam adalah seorang manusia 

yang berpredikat ketuhanan, karena adanya ta'lim Allah kepada mereka. 

Sehingga mereka menjelaskan bahwa: 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn23
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1. Allah telah menjadikan pada Imam suatu limpahan (al-faidh) 

ketuhanan, sehingga mereka memiliki ilmu dan mengetahui ajaran 

agama lebih dari pada manusia lain. 

2. Seorang Imam tidak harus menampakkan diri sebagai Imam, Ia adalah 

al-Mahdî yang memberi petunjuk kepada para manusia. Bila dalam 

satu generasi kosong dari Imam, maka ia akan muncul ke tengah 

mereka. Kiamat tidak akan pernah datang sebelum kehadirannya 

kembali ke dunia untuk meluruskan kezaliman menjadi sebuah dunia 

yang penuh keadilan. 

3. Dalam konsep al-‘ishmah, dinyatakan bahwa Imam bukan seseorang 

yang menurut pandangan orang biasa tidak akan berbuat salah. Imam, 

bisa saja menurut pengamatan orang banyak berbuat salah. Tetapi, 

sesungguhnya apa yang dikatakan salah oleh orang banyak terhadap 

imam tersebut tidak benar. Sebab, seorang memiliki ukuran sendiri 

atas semua perbuatannya, dan dia akan selalu benar, karena bimbingan 

Allah, meskipun dianggap salah menurut ukuran orang biasa.[24] 

Seorang Imam yang menjadi panutan akan selalu memiliki Nâthiq, 

yaitu seorang juru bicara, seperti Harun untuk Musa dan ‘Alî untuk 

Muhammad. Bagi mereka, ta'lîm yang dibutuhkan oleh para manusia perlu 

diberikan oleh para Nabi Allah atau Nâthiqnya, yang masing-masing memiliki 

nilai kebenaran yang sama dalam ukuran syara'. Di samping itu, menurut 

mereka, sejak diciptakannya bumi ini telah ada enam lingkaran masa 

kenabian, yaitu: Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Adapun 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn24


19 

lingkaran ketujuh, yang merupakan masa terakhir di mana doktrin batiniah 

para Nabi diperjelas, dimanifestasikan oleh Imam ke-7 yang bernama 

Muhammad bin Isma’il, Al-Qâim atau Shâhib al-Zamân. Mereka 

menjelaskan, bahwa dalam waktu selang antara Nabi dengan Nabi berikutnya 

selalu ada tujuh Imam yang diam, yang memelihara ajaran Nabi yang 

sebelumnya dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Nabi sesudahnya. 

Imam pertama di antara ke-7 Imam ini adalah sahabat terdekat Nabi, seperti: 

Harun untuk Musa dan ‘Alî untuk Muhammad. Berikutnya, seorang Nâthiq 

yang ketujuh adalah seorang Mahdî yang merupakan manifestasi tertinggi dari 

kecerdasan universal. Karena itu al-Mahdî, menurut  pendapat mereka, 

melebihi semua Nabi, termasuk Muhammad s.a.w..[25]  

BAGIAN KEEMPAT 

KONTROVERSI TENTANG TAQIYAH 

 

A. Taqiyyah: “Topeng Kemunafikan Kaum Syi’ah?”
5
  

Aqidah Taqiyyah termasuk Aqidah Syi’ah,  oleh kaum sunni 

diasumsikan menyelisihi Islam. Tetapi, bagi kaum Syi’ah, aqidah ini 

menempati kedudukan yang tinggi dalam keberagamaan mereka. Menurut 

mereka, para nabi dan rasul pun diperintahkan untuk melakukannya. 

                                                           
5
 Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Ustadz Abu Minhal, dalam 

majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XIII/1430 H./2009 M.. Diterbitkan 

Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton 

Gondanrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858197, yang dikutip 

dalam https://abangdani.wordpress.com/2012/03/26/taqiyyah-topeng-

kemunafikan-kaum-Syi’ah/#more-8879, dalam almanhaj.or.id 

http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/wp-admin/post.php?post=499&action=edit&message=1#_ftn25
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Ulama Syi’ah – menurut pelacakan kami -- telah menjelaskan 

definisi Taqiyyah ini. Al-Mufîd dalam Tash-hîhul I’tiqâd berkata: “Taqiyyah 

adalah merahasiakan al-haq (keyakinan Syi’ah, red) dan menutupi diri dalam 

meyakininya, berkamuflase di hadapan para penentang (orang-orang yang 

berseberangan dalam keyakinan) dan tidak mengusik mereka dengan apa saja 

yang akan menyebabkan bahaya bagi agama dan dunia (orang-orang Syi’ah).
6
 

Yusuf al-Bahrâni (tokoh Syi’ah abad 12 H) berkata, “Maksudnya 

menampakkan kesamaan sikap dengan para penentang dalam apa yang 

mereka yakini karena takut kepada mereka.” 

Al-Khumaini berkata: “Taqiyyah artinya seseorang mengatakan 

sesuatu yang bertentangan dengan realita atau melakukan sesuatu yang 

berseberangan dengan aturan syariah guna menyelamatkan nyawa, 

kehormatan atau kekayaannya.”  

Melalui tiga definisi Taqiyyah dari tiga Ulama besar Syi’ah dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Makna Taqiyyah adalah seseorang menampakkan sesuatu yang 

berbeda dengan hatinya di hadapan orang lain 

2. Dipraktikkan di hadapan para penentang mereka sehingga seluruh 

kaum Muslimin masuk dalam kategori ini (para penentang mereka). 

                                                           
66

 Atas dasar itu, adu argumentasi atau debat dengan mereka sulit 

akan membuahkan hasil. Karena mereka akan menyangkal segala yang 

dialamatkan kepada mereka. 
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3. Taqiyyah dilakukan dalam urusan yang berkaitan dengan praktik 

agama orang-orang yang berseberangan dengan mereka. 

4. Taqiyyah dilakukan karena rasa takut, ingin memelihara agama, jiwa 

dan harta. 

B. Beberapa Riwayat Tentang Kedudukan Taqiyyah 

Terdapat banyak riwayat versi Syi’ah dalam kitabkitab induk mereka 

yang menunjukkan tingginya kedudukan Aqidah Taqiyyah ini. 

Al-Kulaîni (seorang Ulama Syi’ah) meriwayatkan perkataan Ja’far 

ash-Shâdiq yang berbunyi: 

 

Taqiyyah adalah agamaku dan agama moyangku. Tidak ada keimanan bagi 

orang yang tidak melakukan Taqiyyah 

Abu ‘Abdillâh berkata: “Sesungguhnya Sembilan persepuluh dari 

agama terdapat dalam Taqiyyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak 

berTaqiyyah” [al-Khishâl, Ibnu Bâbuyah al-Qummi, 1/25]. 

Al-Bâqir berkata: “Akhlak terbaik para imam dan orang-orang 

terkemuka Syi’ah adalah berTaqiyyah.” [al-Ushûl al-Ashîlah, hal. 324]. 
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Dalam al-Mahâsin, (sebuah rujukan Syi’ah) diriwayatkan dari Habîb 

bin Basyîr dari Abu ‘Abdillâh, ia berkata: “Demi Allah ‘Azza wa Jalla, tidak 

ada di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Taqiyyah. Habîb, orang 

yang melakukan Taqiyyah, akan diangkat derajatnya oleh Allah ‘Azza wa 

Jalla. dan orang yang tidak melakukan Taqiyyah, Allah ‘Azza wa Jalla akan 

menghinakannya.” [al-Mahâsin: 259]. 

Secara nyata, mereka memberlakukan Aqidah Taqiyyah di seluruh 

kondisi. Dalam ibadah umpamanya; tidaklah mereka mengerjakan shalat 

dengan kaum Muslimin kecuali dalam rangka menjalankan Aqidah Taqiyyah, 

yang dalam bahasa lain adalah untuk memperdayai dan menipu kaum 

Muslimin agar perbedaan tajam yang ada pada keyakinan Syi’ah tidak 

tampak. 

Dalam masalah bersumpah, Ulama mereka memperbolehkan 

mengeluarkan sumpah-sumpah dusta, tanpa perlu membatalkan atau 

membayar kafarahnya. 

C. Kebatilan Prinsip (Aqidah) Taqiyyah 

Pernyataan-pernyataan di atas sudah bukan barang aneh lagi bagi 

Ahli Sunnah. Pasalnya, landasan agama Syi’ah memang adalah dusta dan 

tipu-daya. Semua yang mereka yakini tidak berasaskan dalil-dalil syar’i. 

Pijakan mereka hanyalah kemunafikan dan kebohongan. 
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Syaikh Dr. Ibrâhim ar-Ruhaili Hafizhahullâh mengomentari riwayat-

riwayat di atas dengan berkata: “Riwayat-riwayat itu menunjukkan bagaimana 

kedudukan Taqiyyah dalam pandangan mereka dan derajatnya yang agung 

dalam agama mereka. Sebab Taqiyyah menurut Syi’ah termasuk prinsip 

agama yang terpenting. Tidak ada keimanan sempurna bagi orang yang tidak 

bertaqiyyah. Orang yang meninggalkan taqiyyah, laksana meninggalkan 

shalat. Bahkan Taqiyyah itu melebihi seluruh rukun Islam. Taqiyyah mewakili 

sembilan persepuluh agama mereka. Sementara rukun-rukun Islam dan 

kewajiban-kewajiban lain hanya terletak pada sepersepuluh bagian yang 

tersisa saja.”
7
 

Syaikhul Islam rahimahullah memaparkan: “Sebagaimana (telah 

dimaklumi), mereka orang yang paling buta terhadap ayat-ayat al-Qur`ân, 

hadits-hadits dan atsar dan paling tidak tahu bagaimana cara memilah-milah 

antara dalil yang shahîh dan yang lemah. Pijakan mereka dalam dalildalil 

naqli adalah sejarah yang terputus sanadnya. Bahkan kebanyakan riwayat itu 

berasal dari orang-orang yang telah dikenal akan kedustaan dan bahkan juga 

kekufurannya. Ulama mereka berpegangan pada riwayat seperti Abu Mikhnaf, 

Luth bin Yahya, Hisyâm bin Muhammad bin Sâib dan orang-orang lainnya 

yang kedustaannya sudah tidak asing lagi di kalangan Ulama (Islam). 

                                                           
7
 Syaikh Ibrâhim ar-Ruhaili berkata: “Sebenarnya kami tidak 

mengetahui apakah perbedaan antara mereka dan kaum Munafiqin. Sebab, 

dahulu kaum Munafiqin mengerjakan shalat dan menampakkan diri di 

hadapan kaum Muslimin dengan amal shaleh.” (Badzlul Majhûd, 2/246). 
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Anehnya, orangorang seperti mereka itu merupakan orang-orang itu penting 

bagi Syi’ah dalam urusan riwayat…”
8
 

Menampakkan diri dengan sesuatu yang tidak diyakini dan 

dikerjakan oleh seseorang bukanlah sifat kaum mukminin. Tetapi, bagian dari 

karakter kaum Munafiqin. Allah Azza wa Jalla berfirman: 

 

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 

mengatakan, “Kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada setan-

setan mereka, mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami sependirian dengan 

kamu. Kami hanyalah berolok-olok.” [QS al-Baqarah/2: 14] 

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: 

 

                                                           
8
 Dan Syaikh Dr. Abdul Azîz ash-Shâ’idi, dosen Jâmiah Islamiyyah Madinah 

pernah menceritakan bahwa tokoh agama Syi’ah pernah meminta jamaahnya tetap berada di 

Masjidil Haram untuk mengerjakan shalat agar tidak menimbulkan kecurigaan orang. Sebab 

mereka di waktu adzan dikumandangkan justeru keluar dari masjid. Ketika menimbulkan 

kegaduhan dan pandangan sekeliling mengarah kepada mereka, sang tokoh pun melarang 

jamaah keluar masjid dan tetap menjalankan shalat bersama imam (melakukan Taqiyyah). 
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Mereka (orang-orang yang munafik) mengatakan dengan mulutnya apa yang 

tidak terkandung dalam hatinya. [QS Âli ‘Imrân/3: 167] 

D. Menyikapi Prinsip Taqiyyah Syi’ah 

Setiap orang yang memunyai akal akan memahami konsekuensi 

Aqidah Taqiyyah. Sebab, pada hakikatnya, Taqiyyah merupakan intisari dari 

kemunafikan dan kebohongan, yang dilembagakan, yang pada saatnya 

memang bisa saja dimaklumi. Tetapi menjadi ‘naif’ bila dilestarikan, bukan 

dengan pertimbangan darurat. Akibatnya, tidak tampak perbedaan antara 

seorang mukmin dan kafir, orang shalih dan orang jelek, orang jujur dan 

orang dusta, seorang rasul dan dukun. Selanjutnya, prinsip-prinsip agama dan 

cabang-cabangnya akan lenyap. Sebab, Syi’ah mengharuskan seseorang untuk 

menggunakan Taqiyyah dalam segala kondisi. Menjadi seprti seorang Yahudi 

saat berinteraksi dengan orang Yahudi, menjadi seolah-olah Nashrani saat 

bersama orang Nashrani dan seterusnya. Meskipun demikian, tidak bisa 

dipungkirri bahwa sebagian dari mereka – dengan sangat yakin -- 

menganggap diri sebagai kaum mukminin dan menilai orang di luar mereka 

sebagai orang-orang ‘murtad dan munafik’. Padahal – sebenarnya, dengan 

sikap Taqiyyahnya-- – merekalah yang justeru lebih pantas diasumsikan 

dengan sebutan itu, sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
9
  

                                                           
9
 Minhâjus Sunnah, 1/85, 69. 
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Dalam al-Qur’ân, berbicara dengan lisan yang berbeda dengan isi 

hati termasuk karakter kaum munafiqin, berdasarkan firman Allah Azza wa 

Jalla: 

ۗ 

Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam 

hatinya. dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. dan Allah lebih 

mengetahui apa yang mereka sembunyikan. [QS Âli ‘Imrân/3: 167] 
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BAGIAN KELIMA 

PENUTUP 

 

A. Khâtimah 

Perbincangan tentang Syi'ah Imamiyah di atas memberikan sebuah 

pengertian, bahwa ajaran pokok Syi'ah berupa Imâmah telah melahirkan 

pemikiran yang beraneka ragam. Salah satu pemikiran yang bisa kita tangkap 

secara jelas adalah adanya perbedaan konsep wishâyah antara kelompok Itsna 

‘Asyariyah dan Zaidiyah, yang kemudian melahirkan pandangan yang 

berbeda tentang konsep penjelasannya, juga perbedaan penjelasan tentang 

konsep imâmah antara Itsna Asyariah dengan Isma'iliyah yang masing-masing 

berpijak pada konsep dasar wishâyah dan konsep penjelasannya berupa al-

'ishmah, al-mahdî, al-raj'ah dan al-taqiyyah; meskipun pada konsep terakhir 

(al-taqiyyah), kelompok Isma’iliyah tidak menjelaskannya kembali, karena 

kesamaan persepsinya. 

B. Kata Penutup 

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa ada beberapa hal penting 

yang belum terungkap dalam tulisan ini, yaitu mengenai dinamika pemikiran 

Syi'ah Imamiyah yang cukup luas, utamanya mengenai pemikiran teologis 

kontemporer mereka. 
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