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No Jenis Kesesatan  Rekayasa   

1 Kesesatan Ekuivokasi : kesesatan yang 

disebabkan karena satu kata mempunyai 

lebih dari satu arti. 

Hadits Ghadir Khum: “Man kuntu mawla fa 

‘Aliyun mawla.” (“Barangsiapa yang 

menjadikan aku pemimpin, maka Ali sebagai 

pemimpinnya.”) 
 

Hadits ini adalah hadits dari Ahlussunnah, yang 

sering digunakan oleh Syiah, kemudian 

ditakwil sebagai pernyataan (deklarasi) Nabi 

Muhammad SAW atas suksesi kepemimpinan 

Ali ra pasca kenabian pada saat khutbah Ghadir 

Khum tanggal 18 Dzulhijjah selepas Haji 

Wada. 
 

Bantahan  

▪ Dalam riwayat Syiah disebutkan juga turunnya Surah al-Maidah : 3 pada tanggal 18 

Dzulhijjah ketika Nabi SAW bersama para sahabat di Ghadir Khum, sepulang haji 

Wada’. Padahal yang benar adalah pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, seperti yang 

diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 

Abdullah bin Abbas dan Samurah bin Jundub Radhiyallahu ‘anhum. Makna “mawla” 

di dalam bahasa Arab memiliki pengertian yang tidak tunggal (ambiqu), berbagai 

macam pengertian tergantung dengan kalimatnya (satu kata mempunyai lebih dari satu 

arti).  

▪ Kata “mawla” dapat berarti sebagai pemimpin, penolong, sahabat/teman, dan 

sebagainya. Apabila kata “mawla” hanya diartikan secara tunggal “pemimpin”, maka 

akan menimbulkan implikasi sangat serius, yakni terciptanya dualisme kepemimpinan, 

tentu tidak mungkin, Ali bin Abi Thalib ra menjadi pemimpin sedangkan pada saat itu 

Nabi Muhammad SAW masih ada. Begitu pun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, 

maka akan tertolak Abu Bakar, Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan 

Radhiyallahu ‘anhum sebagai khalifah dan ini juga tidak mungkin. Dengan lain 

perkataan Syiah telah melakukan diskualifikasi terhadap para sahabat tersebut. 

 

2 Kesesatan Amfiboli (Gramatikal) : 

kesesatan yang dikarenakan konstruksi 

kalimat sedemikian rupa sehingga 

artinya menjadi bercabang. Ini 

dikarenakan letak sebuah kata atau term 

tertentu dalam konteks kalimatnya. 

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah 

Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 

beriman, yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 

(kepada Allah).” (Al-Maidah : 55) 
 

Ayat ini diyakini Syi’ah sebagai nash tentang 

kepemimpinan Ali ra sesudah Nabi Muhammad 

SAW. Namun Nabi Muhammad SAW dituduh 

ragu untuk menyampaikannya, karena takut 

orang-orang akan mendustainya, sehingga 

Allah menurunkan Surah al-Maidah : 67, 

sehingga hilanglah rasa ketakutan itu. 

 



Bantahan 

▪ Kata “alladzina amanu” (orang-orang beriman) pada Surah Al-Maidah : 55 dialihkan 

dari pengertian umumnya kepada pengertian khusus untuk Ali bin Abi Thalib ra, dan 

bentuk jamak (plural) dalam ayat tersebut dinyatakan sebagai ayat yang diperuntukkan 

kepada Ali bin Abi Thalib ra dan kesebelas keturunannya. Penyempitan makna dan 

tafsir ini tidak memberikan ruang bagi orang beriman selain keturunan Ali bin Abi 

Thalib ra. Hal ini memberi kesan imamah melebihi nubuwah.  Bahkan  keturunan Ali 

bin Abi Thalib ra yang belum lahir sudah diangkat sebagai imam dan tidak memerlukan 

bai’at apapun, sebagaimana misalnya para sahabat angkatan pertama yang berbabi’at 

kepada Rasulullah SAW. P 

▪ enyempitan makna dan tafsir itu bertentangan dengan pendapat jumhur ulama 

(kelompok mayoritas), yang memahami petunjuk al-Qur’an, arah yang dituju dan diseru 

oleh al-Qur’an : “wahai orang beriman!” itu sebagai keumuman lafadz (‘umum al-

lafdz) bukan kekhususan sebab (khusush as-sabab) sebagaimana lazimnya. Sehingga, 

jika itu diterima (kekhususan sebab), maka perintah-perintah di dalam al-Qur’an yang 

dimulai dengan “ya ayyuhal ladzina amanu” (wahai orang beriman) tidak wajib 

dijalani umat Islam (seperti perintah taqwa dan sebagainya). Dengan demikian, jika 

mengikuti epistemologi Syi’ah ini, maka yang berhak menjalani hanya Ali ra dan 

keturunannya (alladzina amanu) tadi. 

 

3 Kesesatan Metaforis 

Disebut juga (fallacy of 

metaphorization) adalah kesesatan yang 

terjadi karena pencampur-adukkan arti 

kiasan dan arti sebenarnya. Artinya 

terdapat unsur persamaan dan sekaligus 

perbedaan antara kedua arti tersebut. 

Apabila dalam suatu penalaran arti 

kiasan disamakan dengan arti 

sebenarnya maka terjadilah kesesatan 

metaforis, yang dikenal juga kesesatan 

karena analogi palsu. 

Hadits : “Tidakkah engkau rela kedudukanmu 

di sisiku seperti kedudukan Harun as di sisi 

Musa as.” 
 

Hadits tersebut juga merupakan salah satu 

hadits yang oleh Syiah dijadikan landasan untuk 

melegitimasi doktrin imamah. 

 

 

 

 

Bantahan 

▪ Hadits di atas jelas tidak menunjukkan adanya nash kepemimpinan Ali ra. Hadits itu 

juga tidak berarti mengunggulkan Ali ra di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman 

Radhiyallahu ‘anhum. Hadits diatas diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika 

mempergantikan posisi beliau SAW kepada Ali ra di Madinah, disebabkan 

Nabi  Muhammad hendak pergi menuju perang Tabuk. Hal ini dianalogikan seperti 

halnya Nabi Musa AS yang menggantikan posisinya kepada Nabi Harun as, disebabkan 

beliau hendak bermunajat kepada Allah SWT  untuk sementara waktu. Jadi sifatnya 

hanya sementara, bukan untuk selamanya, seperti halnya penggantian yang dilakukan 

oleh Nabi  Muhammad SAW saat keluar dari Madinah.  

▪ Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan hal yang sama, yakni menggantikan 

posisi beliau di Madinah kepada Siba’ bin ‘Arfathah ra pada saat beliau ada di Khaibar. 

Sejarah juga membuktikan, bahwa orang yang menggantikan posisi Nabi Musa as 

setelah wafat adalah Yusya’ bin Nun, teman dalam perjalanannya mencari Nabi Khidir 

as dan bukan Nabi Harun as (sebab Nabi Harun as meninggal terlebih dahulu). Ini sama 

halnya dengan yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW setelah beliau SAW 

wafat adalah Abu Bakar ra selaku teman sejawat beliau SAW dalam gua ketika 

menemani perjalanan hijrah beliau ke Madinah. Menjadi jelas bahwa maksud dari sabda 

Rasulullah SAW dari hadits tersebut hanya menunjukkan kedekatan beliau SAW 

dengan Ali ra. Rasulullah  SAW bahkan menyamakan Abu Bakar ra dengan Nabi 

Ibrahim as dan Nabi Isa as, sementara Umar ra disamakan dengan Nabi Nuh as dan 

Musa as. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: “Kamu, wahai Abu Bakar, seperti 

halnya Nabi Ibrahim as, beliau mengatakan: “Maka barangsiapa yang mengikutiku, 

maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang 



mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”(QS. Ibrahim 14:36); kamu juga seperti halnya Nabi Isa as, beliau 

berkata: “Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-

hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Ma’idah 5:118). Sedangkan kamu, 

wahai Umar, seperti halnya Nabi Nuh as, beliau mengatakan: “Ya Tuhanku, janganlah 

Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.” 

(QS. Nuh 71: 26),  juga seperti halnya Nabi Musa as yang mengatakan: “kunci matilah 

hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.” 

(QS. Yunus 10: 88).  

▪ Mengacu kepada hadits di atas, menegaskan, bahwa Abu Bakar ra dan Umar ra lebih 

utama daripada Ali ra, sebab perumpamaan yang diungkapkan oleh Nabi SAW untuk 

Abu Bakar ra dan Umar ra masing-masing adalah dua Nabi (Abu Bakar ra disamakan 

dengan Nabi Ibrahim as dan Nabi Isa as, Umar ra disamakan dengan Nabi Nuh as dan 

Musa as). Sedangkan Ali ra hanya disamakan dengan Nabi Harun as, di mana beliau 

(Nabi Harun as) tidak lebih utama daripada Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa 

as dan Nabi Isa as (tergolong dalam deretan para Ulul ‘Azmi).  

 

4 Kesesatan Non Causa Pro Causa (post 

hoc ergo propter hoc/false cause) 

Kesesatan yang dilakukan karena 

penarikan penyimpulan sebab-akibat 

dari apa yang terjadi sebelumnya adalah 

penyebab sesungguhnya suatu kejadian 

berdasarkan dua peristiwa yang terjadi 

secara berurutan. Orang lalu cenderung 

berkesimpulan bahwa peristiwa pertama 

merupakan penyebab bagi peristiwa 

kedua, atau peristiwa kedua adalah akiat 

dari peristiwa pertama - padahal urutan 

waktu saja tidak dengan sendirinya 

menunjukkan hubungan sebab-akibat.  

Perintah Nabi Muhammad SAW: Ekspedisi 

Pasukan Usamah ra menjelang Nabi 

Muhammad SAW wafat. 

 

Syiah menyakini ekspedisi itu sebagai 

persiapan Nabi SAW untuk mengangkat Ali bin 

Abi Thalib ra sebagai Imam segera setelah para 

sahabat diikutsertakan dalam pasukan Usamah, 

termasuk di dalam pasukan ekspedidi tersebut 

antara lain, Abu Bakar ra dan Umar ra. Dengan 

keluarnya para sahabat akan memudahkan Nabi 

SAW untuk pelimpahan kekuasaan kepada Ali 

ra. Karena, diyakini para sahabat akan 

melakukan penentangan jika masih berada di 

Madinah. 
 

Bantahan 

▪ Syiah telah melakukan telah distorsi sejarah, mereka mengatakan bahwa ekspedisi 

pasukan Usamah ra yang didalamnya termasuk Abu Bakar ra dan Umar bin Khaththab 

ra serta pemuka sahabat yang lainnya dimaksudkan untuk melanggengkan peralihan 

kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib ra. Fitnah mereka ini ditambahkan dengan 

kebohongan lainnya, yakni adanya penghalangan dari Umar ra ketika Nabi Muhammad 

SAW hendak menuliskan wasiat, Umar ra dikatakan sebagai penghalang dengan 

menuduh Nabi Muhammad SAW sedang mengigau ketika akan menuliskan wasiat itu, 

sehingga membuat Nabi Muhammad SAW marah dan mengusir keluar semuanya. 

▪ Pasca Nabi Muhammad SAW meninggal, rapat di Saqifah Bani Saidah antara kaum 

Anshar dan Mujahirin juga dianggap oleh Syiah sebagai upaya merebut hak Imamah 

Ali bin Abi Thalib ra. Abu Bakar ra dan Umar bin Khaththab ra dianggap sebagai tokoh 

sentral yang melakukan penghianatan atas wasiat Nabi Muhammad SAW atas hak 

Imamah Ali bin Abi Thalib ra. Semua tuduhan tersebut sangat menyakitkan hati dan 

jelas mengundang kemarahan umat Islam. Abu Bakar ra tidak termasuk dalam 

rombongan ekspedisi tersebut, sebab Abu Bakar ra telah diperintahkan oleh Nabi 

Muhammad SAW sebagai Imam Sholat, menggantikan Nabi Muhammad SAW yang 

sedang sakit. Adapun Umar bin Khaththab ra memang termasuk dalam ekspedisi, 

namun ketika Abu Bakar ra menjabat khalifah, beliau meminta kepada Usamah ra 

selaku panglima untuk tidak mengikutsertakan Umar bin Khaththab ra, karena Umar 

bin Khaththab ra diperlukan untuk mendampingi khalifah Abu Bakar ra dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan pengganti Nabi Muhammad SAW.  



▪ Adapun menyangkut surat wasiat yang hendak dituliskan Nabi Muhammad SAW, tidak 

ada yang mengetahui secara jelas apa yang hendak dituliskan, apalagi jika diklaim 

tentang wasiat keimamahan Ali bin Abi Thalib ra. Dalam metodologi Islam, mengambil 

suatu kepastian hukum dengan berdasarkan hal yang samar-samar adalah tertolak, harus 

jelas dan tegas, apalagi menyangkut sesuatu yang fundamental. Perihal yang jelas 

adalah pengangkatan Abu Bakar ra sebagai Imam Sholat mengindikasikan lengkapnya 

persyaratan beliau sebagai khalifah.  

 

5 Faktor Kewibawaan (auctoritas) Tokoh Islam dimanfaatkan oleh Syi’ah 

▪ Ketidaktahuan masyarakat awam tentang kesesatan Syiah dimanfaatkan oleh kalangan 

Syiah dengan mengkampanyekan konsep “Ukhuwah Islamiyah”,“Taqrib” dan lain 

sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang membuka ruang bagi eksistensi 

Syiah oleh para tokoh Sunni sendiri, termasuk juga kalangan pejabat pemerintahan, 

cendekiawan, akademisi dan para politisi. Kondisi inilah yang selalu mereka 

kembangkan, dengan menghadirkan tokoh-tokoh Islam, cendekiawan/akademisi dan 

politisi. Tentu ini menjadi sesat pikir di masyarakat yang menilai pernyataan itu dilihat 

dari subjeknya belaka.  

▪ Sesat pikir yang disebabkan adanya faktor kewibawaan (auctoritas) seseorang yang 

memberikan pendapat (argumentum auctoritatis).  Jadi suatu gagasan diterima sebagai 

gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seorang yang 

sudah terkenal karena keahliannya. Sikap semacam ini mengandaikan bahwa kebenaran 

bukan sesuatu yang berdiri sendiri (otonom), dan bukan berdasarkan penalaran 

sebagaimana mestinya, melainkan tergantung dari siapa yang mengatakannya 

(kewibawaan seseorang).  

▪ Dalam menentukan sesuatu itu benar, pada dasarnya kita mengukurnya dari dua 

kemungkinan, ialah yang disebut kebenaran “aprioris” atau kebenaran “hipotetis” dan 

kebenaran “aposterioris” atau kebenaran empiris. Kebenaran aprioris adalah kebenaran 

yang didasarkan pada akal semata-mata, dengan alat logika tanpa memerlukan bukti 

empiris, sedangkan kebenaran aposterioris atau kebenaran setelah pengalaman, adalah 

kebenaran yang ditemukan di lapangan melalui suatu abstraksi berupa ukuran-ukuran 

dari wujud apa yang ingin diketahui itu.  

▪ Syiah lebih termasuk golongan aprioris yang “buta”,sehingga kebenaran yang diklaim 

hanyalah mengacu kepada pendekatan akal semata dan menolak segala bukti kenyataan 

sejarah. Mereka menolak segala riwayat Sunni yang dianggap tidak memiliki nilai 

kebenaran, jika mereka menerima riwayat Sunni berarti mereka telah menghancurkan 

keyakinannya sendiri, kecuali riwayat yang mempunyai peluang mendukung klaim 

Syiah (standar ganda).  
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