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Bagian Kesebelas

KESESATAN SYIAH
Bandung. Jika pada edisi sebetumnya (Edisi 20 - Xl)

dipaparkan tenlang penyimpangan ajaran Syiah terhadap
Orisinalitas Al Qur'an, maka pada edisi kali ini kita angkat
penyimpangan ajaran Syiah yang Kedua, yaitu:

Penyimpangan Faham tentang Ahli Bait Rasul Saw dan
Mengkafirkan Sahabat Nabi.

Ni'matullah al-Jazaii (Tokoh Syiah) berkata, "Bahwa Sayidina
Abu Bakr, dan Sayidina Umar tidak pernah beiman kepada
Rasulullah Saw sampai akhi hayatnya" (Lihat al-Anwar al-
Nu'maniyyah, vol.1/53). Tak puas sampaidisitu, iajuga memfitnah
Abu Bakr Ra,'lelah berbuat syirik dengan memakaikalung behala
saat shalat di belakang Nabi dan bersujud untuknnya" (lihat al-
Anwar al-Nu'maniyyah, vol. 1 /45).

Tokoh Syiah lainnya, al-Kulaini mengatakan, bahwa seluruh
sahabat itu murtad setelah Nabi Saw wafat, kecuali tiga orang. al
Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifaridan Salman at-Farisi (Al-
Kulaini, al-Raudhah min al-Kafi, vol.8/245 tentu saja yang
dimaksud riwayat Syiah itu adalah sahabat selain Alibin AbiThalib
Ra). Sementara al-'lyasyi dalam Tafsirnya, dan al-Majtisi dalam
Bihat al-Anwar, menyatakan bahwa meninggalnya Rasulullah Saw
karena telah "diracun" oleh Aisyah dan Hafsah.(Lihat Tafsi at-
'lyasyi, vol.1/342; Bihar al-Anwar, vol.22/516, vol.28/20; dan Hayat
al-Qulub lilMajlisi, bab 2 hal.700).

Dalam "Kitab al-Thaharah", pemimpin revolusi lran, al
Khumaini menyatakan bahwa Aisyah, Thalhah, Zubair, Mu'awiyah
dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriyah tidak najis,
tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada .anjing,' 

dan
"babl". (Li hat a l- Kh u m ai ni, Kita b alT h a h a ra h, vol. 3/4 57 ).

Sebagai bentuk Taqarrub, lidak sedikit kitab Syiah yang
mengemas "pelaknatan" Sahabat dalam bentuk doa. Salah
satunya adalah 'Doa Dua Berhala Qumisy" dalamkitab al-Mishbah
yang ditulis oleh Syeikh al-Kafaml. Doa yang dituiukan melaknat
Abu Bakr dan Umar ini diyakini memiliki derajat yang tinggi dan
merupakan zikir yang mulia. Bahkan disebutkan pahalanya, jika
dibaca saat sujud syukur, seperti para pemanah yang menyertai
Nabipada perang Badar, Uhud dan Huna,, dengan satu juta anak
panah.(Lihat Syeikh al-Kafami, al-Mishbah fi at-Ad,iyat wa al-
Shalawat wa al-Ziyarat, hal. 658-662).

Jalaluddin Rakhmal menulis dalam bukunya, ,,Berdasarkan
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riwayat dalam kita al-Ansab karya Mash'ab al-
Zubairi, disimpulkan bahwa Ruqayah dan
Ummu Kultsum, istri Khalifah Utsman, bukan
putri Nabi Muhammad Saw.(Jalaluddiin
Rakhmat, Al-Mustafa; Pengantar Studi Kritis
Tarikh Nabi, Muthahhari Pres, hal. 1 64-1 65).

Di lndonesia, berbagai publikasi Syiah
telah memfitnah, menjelek-jelekkan, melaknat
dan bahkan mengkafirkan sahabat Nabi di
antaranya:

7. Menyebut Abu Bakr dan Umar sebagai
iblis (Abbas Rais, Kermani, Kecuali Ali, Al
Huda, 2009, hal.155-156). 2. Menyamakan
Abu Hurairah dengan Paulus yang telah
mengubah teologi Kristen (Antologi lsllam,
Risalah lslam Tematis dari Keluarga Nabi, Al-
Huda,2012, hal. 648-649). 3. Melecehkan dan
memfitnah Sayyidah 'Aisyah Ra tidak pantas
menjadi Ummul Mu'minin (Antologi lslam,
Risalah lslam Tematis dari Keluarga Nabi, Al-
Huda, 2012, hal 59-60, 67-69). 4. Syiah
melaknat orang yang dilaknal Fatimah (Emilia
RenitaAZ,40 Masalah Syiah, Bandung, lJABl,
Editor Jalaluddin RakhmaL Cet ke-2,2009,
hal.90).

5. Dan yang dilaknal Fatimah adalah Abu
Bakr dan Umar (Jalaluddin Rakhmat, Meraih
Cinta ahi. Depok, Pustaka llMaN, 2008,
dalam Footnote hal.404-405 dengan mengutip
riwayat kitab al-lmamah wa Siyasah). 6. Parc
sahabat suka membantah perintah Nabi Saw
(Jalaluddin Rakhmat, Sahabat Dalam
Timbangan Al Qur'an, Sunnah dan llmu
Pengetahuan, PPs UIN Alaudin 2009, hal.7).
7. Para sahabat mengubah-ubah agama dan
muftad. 
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8. Ruqayah yang dinikahi Utsma, bukan
putri Nabi sehingga Ulsma, dianggap tidak
menikahi dua putri Nabi SaW tapi dua wanita
lain. Dia jelas membenci julukan Dzu-Nurcini
(pemilik dua cahaya) karcna Utsman bin Affan
menikah dengan dua putri Rasulullah Saw.
Julukan itu kata Jalal, harus kita hapus /
mansukh. (Jala/rdin Rakhmat Al Mushthafa
(Manusia Pilihan yang Disucikan, Bandung;
Simbiosa Rekatama Media, 2008 hal.164-
166).

9, Tragedi Karbala merupakan gabungan

dari pengkhianatan sahabat dan kelaliman
musuh, Bani Umayyah (Jalaludin Rakhmat,
Meraih Cinta llahi Depok, Pustaka llMaN, 20OB
hal.493). "Aisyah memprovokasi khalayak
dengan memerintahkan mereka agar
membunuh Utsman bin Affan: "Bunuhlah
Na'lsa/, karena ia sudah menjadi kafir!"
(Catatan: Na'tsal adalah orang tua yang pandir
dan bodoh), (Syarifudin al-Musawi. Dialog
Sunnah-Syiah, Cet MIZAN 1983, hal.357).

10. Aisyah, Thalhah, Zubair dan sahabal-
sahabat yang satu aliran dengan mereka
memetangi lmam AliAs. Sebelumnya, mereka
berkomplot untuk membunuh Utsman (Emilia
Renita, 40 Masalah Syiah, Editor Jalaludin
Rakhmat, IJABI: 2009, hal.83). Secara halus
penulis mengisyaratkan kekafiran mereka
dengan ungkapan, "Dengan begitu, mereka
menentang wasiat Nabi Saw pada khotbah
wada', "Janganlah kalian kafir setelah aku tiada
dan saling membunuh..." (Shahih al-Bukhari,
hadits 5688)

,t. Para pemimpin ilu, Aisyah, Thalhah,
Zubair dan lain)ain, tidak menuntut balas atas
darah Utsman, karena mereka sendiriyang ada
di balik persengkokolan itu. Mereka berpura-
pura melakukan hal itu sebagai cara
menjatuhkan kekhalifahan lnan Ali" (Antologi
lslam, Al Huda, 20 1 2, hal. 51 8-51 9).

Semua itu adalah tuduhan dusta dan fitnah
yang sangat keji kepada sahabat Nabi yang
berdasarkan imajinasi dan cerita-cerita
bohong, serta bentuk penodaan terhadap
agama dan sejarah lslam. Dalam publikasi
Syiah juga dinyatakan, "Para Khulafa Rasyidin
adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditolak
kebenarannya dan mereka juga adalah
sahabat Nabi yang mulia dan faktanya mereka
memiliki banyak prestasi" (Buku Putih Mazhab
Syiah, hat.59).

Namun, di buku tersebut ha1.4049, ketika
menyebut dafrar para sahabat Nabi yang
dijadikan panutan dan teladan bagi Syiah sama
sekali tidak mencantumkan Abu Bakr, Umar,
Utsman dan enam sahabat lain yang dijanjikan
syurgaoleh NabiSaw.

Pandangan Utama.
Seluruh ulama lslam meyakini bahwa

seluruh sahabat RasulSaw adalah orang mulia
yang telah dipuji Allah SWT dalam Al Quaan.
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Sebagaimana firman-Nya dalam surah at-
Taubah ayat 1O0: "Orang yang terdahulu lagi
yang pertamalama (masuk lslam) dari
golongan muhajirin dan anshar dan orang-
orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridha kepada mereka dan mereka pun
idha kepadaA ah danAllah menyediakan bagi
meteka syutga-syurga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka
kekal di dalamnya. ltulah kemenangan yang
besar".

Dalam firman-Nya pula "Sesungguhnya
Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin
ketika mereka beianji seta kepadamu di
bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa
yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan
ketenangan atas me reka dan memberi balasan
kepada mereka dengan kemenangan yang
dekat (waktunya) "(QS. Al-Fath : 1 8).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh lmam
al-Bukhai, Rasulullah menegaskan larangan
mencela para sahabal: "AbiSa'id al-Khudi Ra
berkata. Nabi Muhammad Saw bersabda
-Janganlah katian mencaci para sahabatku.
andaikan kalian bersedekah dengan emas
sebesar gunung uhud, maka hal itu tidak bisa
mengimbangi sedekah yang dikeluarkan para
sahabat satu mud saja atau separuhnya"
(Muttafaq 'Alayhi) (Lihat Shahih Al-Bukhari,
hadits No. 3673 dan Shahih Muslim, hadits no.
2540)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh
lmam Ahmad dijelaskan: Rasul Saw bersabda:
"Hati-hatilah terhadap sahabat-sahabatku,
h ali- h atila h terhadap sahabat-
sahabatku,janganlah kalian menjadikan
mere ka sasaran cacian setelahku,
barangsiapa yang mencintai mereka, maka
berarti mereka telah mencintaiku dan
barangsiapa yang membenci nereka, maka
be rarTi tel ah me m be nci ku"

Secara khusus Nabi Muhammad Saw
menjanjikan dan meniamin syurga untuk 10
orang sahabatnya yang paling utama, Khulafa
Rasyidun termasuk di dalamnya. Dalam
sebuah hadits disabdakan, "10 orang akan
masuk syurga: Abu Bakr masuk syurga, Umar
masuk syurga, Utsman masuk syurga, Ali
masuk syurga, Thalhah masuk syurga,
Azzubair masuk syurga, 'Abdurrahmanbin Auf

masuk syurga, Sa'ad masuk syurga, Sa'id bin
Zaid masuk syurga, dan Abu Ubaidah ibn al-
Jarrah masuk syurga" (HR. Ahmad, Timidzi,
Abu Dawud dan lbnu HiObanJ. Seluruh sahabat
adalah manusia yang mulia setelah NabiSaw,
sebab mereka telah mengikuti Rasul Saw
dalam berdakwah, dan telah mengorbankan
jiwa, raga dan harta demi agama Allah SWT,
sehingga ummmat lslam menjadikan mereka
suriteladan setelah baginda Rasuulullah Saw.

Aqidah lslam, sebagaimana dinyatakan
lmam Abu Jafar at-Thahawi (wafat 321 H),
menuntut supaya, "Kita mencintai para
sahabat Rasulullah Saw dan tidak bedebihan
dalam mencintai salah seorang dari mereka,
kita tidak berlepas diri dari mereka. Kta
membenci orang yang membenci mereka
(para sahabat) dan yang menyebut mereka
tidak baik. Kta tidak menyebut mereka kecuali
dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah
agama, iman dan ihsan. Membeci mereka
adalah kekafiran, kemunafikan dan sikap
mel a mp a u i bata s". (Lih at Abu J a'far at-Th ah aw i
al-'Aqidah al-Thahawiyah dan Syarahnya
karya lbnu Abi al-' lzz, hal.467)

lmam Sa'duddin at-Taftazani (712-791H)
menulis, "Dan wajib memuliakan para sahabat,
menahan lidah dai kekeliruan mereka, dan
mengarahkan opini negatif tentang mereka
kepada maksud dan pentakwilan yang baik,
terutama atas kaum Muhajhin, Anshar, ahli
bai'at radhwan, para pahlawan Badar dan
Uhud, serta Hudaibiyah. Sungguh ijma' ulama
telah tegak akan ketinggian derajat mereka,
dan disaksikan oleh ayat-ayat suci yang tegas
dan hadits-hadits yang sahih, rinciannya dapat
ditemukan dalam kitab-kitab hadits, sejarah
dan keutamaan mereka"( Lihat at-Taftazani,
Syarh al- M aq ash id, vol. 5/303).

Demikian di antara penyimpangan-
penyimpangan Syiah yang baru bisa dimuat
dalam buletin iniyang senga.ia disalin dariBuku
Panduan MUl.

Selamat menyimak dan menghayati yang
pada gilirannya diharapkan menambah
keyakinan sidang pembaca pada keyakinan
yang benardan lurus serta beranimenyatakan
bahwa Syiah sesat dan menyesatkan
sekaligus berkeyakinan bahwa Syiah Bukan
lslam. Oatdiono Abu Muas,...sun,ber Buku Panduan MUt)
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