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1- MUKADDIMAH

علَى ا ْل ُكفَّ ِار ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم ت َ َرا ُه ْم
َ شدَّا ُء
ِ َ َّللاِ َوالَّ ِذينَ َمعَهُ أ
ُ ُم َح َّم ٌد َر
َّ سو ُل
ْ َّللاِ َو ِر
ْ َس َّجدًا َي ْبتَغُونَ ف
سي َما ُه ْم فِي ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن أَث َ ِر
ِ ض َوانًا
ُ ُر َّكعًا
َّ َض ًًل ِمن
َ اْل ْن ِجي ِل ك ََز ْرعٍ أ َ ْخ َر َج
ُش ْطأَه
ُّ ال
ِ ْ س ُجو ِد ذَ ِلكَ َمثَلُ ُه ْم فِي الت َّ ْو َرا ِة َو َمثَلُ ُه ْم فِي
ُّ ب
َ َف
ع َد
َ ار َو
َ ست َ َوى
َ الز َّرا
ْ ست َ ْغلَ َظ فَا
ْ آز َرهُ فَا
ُ علَى
ُ سوقِ ِه يُ ْع ِج
َ َّع ِليَ ِغي َظ بِ ِه ُم ا ْل ُكف
ت ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َرةً َوأَجْ ًرا ع َِظي ًما
ِ صا ِل َحا
َّ َّللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوع َِملُوا ال
َّ
Maksudnya: Nabi Muhammad (s.a.w) ialah Rasul Allah; dan
orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan
tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam),
dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan
sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap
beribadat rukuk dan sujud, Dengan mengharapkan limpah
kurnia (pahala) dari Tuhan mereka serta mengharapkan
keredaanNya. tanda yang menunjukkan mereka (sebagai
orang-orang yang soleh) terdapat muka mereka - dari kesan
sujud (dan Ibadat mereka yang ikhlas). Demikianlah sifat
mereka yang tersebut di dalam Kitab Taurat; dan sifat
mereka di dalam Kitab Injil pula ialah: (bahawa mereka
diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan
anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu
menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap
berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang
mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. (Allah
menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, s.a.w dan
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pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah
sedemikian itu) kerana ia hendak menjadikan orang-orang
kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. (dan selain itu)
Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan
beramal soleh dari mereka, keampunan dan pahala yang
besar. (Al-Fath:29)
2- PENGERTIAN SAHABAT:
Para ulamak berbeza pendapat dalam menta’rifkan makna
sahabat. Hafiz Ibnu Hajar telah menulis berkenaan hal ini
dengan terperinci dalam kitabnya Al-Ishabah dan beliau
telah memilih ta’rif yang paling sahih setelah melakukan
perbahasan dan kajian yang teliti. Namun dalam ruangan ini
saya akan merumuskan kajian beliau secara ringkas sahaja.
Mengikut Hafiz Ibnu Hajar ta’rif sahabat yang paling sahih
adalah; “Orang yang bertemu dengan Nabi saw dalam
keadaan beriman kepada Baginda saw dan mati dalam
keadaan islam; maka termasuk dalam ta’rif ini orang yang
lama bersama dengan baginda atau sekejap sahaja dan
termasuk juga orang yang meriwayatkan hadis atau tidak
meriwayatkan hadis dari Nabi saw dan termasuk juga orang
yang turut berperang bersama Baginda saw atau tidak dan
termasuk juga orang yang hanya sekali melihat Baginda saw
dan tidak sempat pun bergaul bersama Baginda saw dan
yang terakhir adalah orang yang sempat bersama Nabi
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tetapi tidak dapat melihat Baginda kerana sesuatu halangan
seperti cacat penglihatan.
Ungkapan dalam ta’rif dalam keadaan beriman telah
mengecualikan orang kafir yang sempat bertemu dengan
Nabi saw walaupun mereka beriman selepas itu dan tidak
sabit pula mereka bertemu dengan Baginda saw selepas
memeluk islam.
Ungkapan dalam ta’rif mati dalam keadaan islam telah
mengecualikan mereka yang beriman kepada Nabi saw dan
kemudianya telah murtad dan mati sebagai orang murtad
( )والعياذ باهللdan kes seperti ini adalah terlalu jarang. Namun
adalah dikira sebagai sahabat jika mereka kembali kepada
islam dan mati sebagai islam walaupun mereka tidak
berjumpa dengan Nabi saw selepas berlaku murtad kepada
mereka.
Ini adalah ta’rif yang paling sahih dan paling terpilih di sisi
muhaqiqin seperti Imam Bukhari serta gurunya Imam
Ahmad Bin Hanbal dan juga para ulamak yang sependapat
dengan mereka berdua. Walau bagaimana pun di sana ada
ta’rif-ta’rif yang ganjil1 yang tidak dimuatkan di sini.
3-APA MAKSUD "'ADALAH SAHABAT"?
Umat islam beri'tiqad bahawa para sahabat adalah 'adil.
'Adalah yang dikaitkan dengan mereka bererti; mereka tidak
1

Al-Ishabah, jld:1, m/s:7,8.
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melakukan pendustaan terhadap Rasulullah SAW secara
sengaja disebabkan keteguhan iman dan kekuatan taqwa
kepada Allah SWT dan kerana nilai moral serta akhlaq, juga
keadaan mereka yang bersih daripada amalan-amalan yang
buruk.
'Adalah mereka tidak bermaksud; terhindar dan terpelihara
daripada segala dosa, kesalahan, lupa dan lalai. Bahkan tidak
ada seorang pun dari kalangan ilmuan islam yang beri'tiqad
demikian.2 Tidak ada seorang pun dari kalangan ilmuan
islam yang menolak ke'adilan para sahabat melainkan
golongan yang ganjil pemikiran dan kalangan ahli bid'ah
sesat pemuja hawa nafsu. Mereka yang berkenaan adalah
kelompok yang tidak menjadi hitungan pandangan dan buah
fikiran mereka kerana budaya berfikirnya tidak
berlandaskan kepada bukti dan dalil yang muktabar.3

4-BEBERAPA CONTOH AYAT
KELEBIHAN PARA SAHABAT:

AL-QURAN

TENTANG

Al-Khatib telah menulis satu bab khusus tentang sahabat
dalam Al- Kifayah: Keterangan bahawa para sahabat bersifat
2

Difa' 'anissunnah, m/s: 109.
Ibnu 'Abdil Barr menukilkn belaku ijma' tentang 'adalah sahabah dari
kalangan Azzaidiyyah dan Mutazilah, Manhaj Annaqd Fi 'Ulum Al-Hadis. m/s:
122.
3
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adil, berjiwa murni dan generasi paling berqualiti adalah
berdasarkan firman Allah, antaranya:
        
  
Maksudnya: Kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaikbaik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia,
(kerana) kamu menyuruh berbuat Segala perkara yang baik
dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk
dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan
sebenar-benar iman).
(Al-Imran:110)
   
Maksudnya: Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah
memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu
(Wahai umat Muhammad) satu umat pilihan lagi adil. (AlBaqarah: 143)
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Maksudnya: Dan orang-orang yang terdahulu, yang mulamula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang
"Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut
(jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat),
Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia,
serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang
mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.
(Attaubah: 100)
        
Maksudnya : Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi penolong
mu, dan juga pengikut-pengikut mu dari orang-orang yang
beriman. (Al-Anfal: 64)
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Maksudnya: (8); (pemberian itu hendaklah diuntukkan)
kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir
keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya
(kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk
mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya, serta
menolong (ugama) Allah dan RasulNya; mereka itulah
orang-orang yang benar (imannya dan amalnya). (9); dan
orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta
beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang
berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati
mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada
orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga
mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih
daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam
keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah),
sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada
dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orangorang yang berjaya. (Al-Hasyr: 8-9)
        
Maksudnya: Demi sesungguhnya! Allah reda akan orangorang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan
taat setia kepadamu (Wahai Muhammad) di bawah naungan
pohon (yang termaklum di Hudaibiyah). (Al-Fath:18)
Banyak lagi ayat-ayat yang seumpama dan juga hadis-hadis
yang menyebutkan dengan begitu jelas tentang keadilan
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para sahabat radhm sehingga tidak diperlukan lagi sokongan
dari orang lain untuk menta’dilkan mereka. Kalau
diandaikan tidak terdapat langsung fakta-fakta hebat
berkenaan para sahabat yang datang dari Allah dan rasul
maka situasi kendiri para sahabat sebagaimana yang
dipaparkan sejarah tetap akan mengangkat mereka
kemercu. Sejarah mendedahkan kepada kita para sahabat
mempunyai daya juang yang tinggi sehingga sanggup
berhijrah, istiqomah mempertahankan islam, menyerahkan
jiwa dan harta benda untuk islam, sanggup menentang
keluarga sendiri hatta berperang kerana agama islam, tulus
dalam agama, punyai iman dan keyakinan yang tinggi
bahkan mereka lebih mulia dari sekalian orang yang
dianggap baik selepas generasi mereka. Inilah pegangan
para ulamak yang muktabar.
Al-Khatib menceritkan satu riwayat yang sanadnya
bersambung kepada Abu Zur’ah Arrazi, beliau berkata:
Apabila anda melihat ada orang yang meremehkan manamana sahabat rasulullah saw, ketahuilah mereka itu adalah
zindiq. Kita meyakini, rasulullah itu benar, al-quran dan
kandungannya
juga
benar
dan
orang
yang
bertanggungjawab menyampaikan itu semua kepada kita
adalah para sahabat radhm. Tujuan tersirat di sebalik
serangan terhadap sahabat adalah untuk merobekkan alQuran dan Sunnah nabi saw.
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Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan; Abu Muhammad Bin Hazam
berkata: Para ulamak memutuskan bahawa semua sahabat
adalah ahli syurga. Ini berdasarkan firman Allah:
            
          
Maksudnya: Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang
yang membelanjakan hartanya serta turut berperang
sebelum kemenangan (Nabi Menguasai Makkah). mereka itu
lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang
membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu.
dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan
(balasan) yang sebaik-baiknya. (Al-Hadid: 10)
         
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap
dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka
dijauhkan dari neraka. (Al-Anbia’: 101)
Melalui ayat-ayat berkenaan dapat disabitkan bahawa para
sahabat semuanya ahli syurga bahkan tidak ada seorang pun
dari kalangan mereka yang masuk neraka kerana merekalah
“peribadi unggul” yang dimaksudkan oleh Allah.
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5- CONTOH HADIS TENTANG KELEBIHAN PARA SAHABAT:
َّ  فلو، ال تسبّوا أصحابي: عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال
أن أحدكم أنفق
) (متفق عليه.َصيفَه
ِ ِمثْ َل أ ُ ُح ٍد ذَ َه َبا ً ما َبلَ َغ ُمدَّ أحدهم وال ن
1- Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri rad, beliau
berkata: Nabi saw telah bersabda “Janganlah kamu
mencaci para sahabat ku, jika salah seorang dari
kalangan kamu membelanjakan emas seberat bukit
Uhud di jalan Allah pastinya tidak akan sama secupak
atau separuh cupak yang dibelanjakan oleh para
sahabat. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
،  النجوم أمنة للسماء:  قال صلى هللا عليه وسلم:عن بريدة رضي هللا تعالى عنه قال
 فإذا ذهبت أنا أتى،  وأنا أمنة ألصحابي، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما ت ُوعد
 فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما،  وأصحابي أمنة ألمتي، أصحابي ما يوعدون
) (رواه مسلم.يوعدون
2- Diriwayatkan dari Buraidah rad beliau telah berkata:
Rasulullah telah bersabda “Bintang- bintang
penjamin keamanan langit, apabila bintang-bintang
telah tiada maka akan berlakulah ketentuan Allah
terhadap langit. Saya adalah penjamin kepada
keamanan para sahabat, apabila Saya telah tiada
maka akan berlakulah ketentuan Allah terhadap para
sahabat. Para sahabat pula adalah penjamin
keamanan umat ku maka apabila para sahabat telah
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tiada maka akan berlakulah ketentuan Allah terhadap
umat ku. (Riwayat Muslim)
 " خير أمتي قرني: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن عمران بن حصين قال
) (متفق عليه."ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
3- Diriwayatkan dari ‘Imran Bin Hushain beliau berkata:
“Sebaik-baik umat adalah yang berada di kurun ku,
kemudian orang-orang yang mengiringi mereka dan
seterusnya orang-orang yang mengiringi mereka”.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
 ال تمس النار مسلما رآني أو رأى من:عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم
) ( رواه الضياء في األحاديث المختارة والترمذي وحسنه.رآني
4- Diriwayatkan dari Jabir yang diriwayatkannya dari
Nabi saw, Baginda telah bersabda: “Tidak akan
disentuh oleh api neraka orang islam yang melihat Ku
atau orang yang melihat orang yang melihat Ku.
(Diriwayatkan oleh Addiyat didalam hadis-hadis yang
terpilih, Imam Tirmizi menghasankan hadis ini)
 هللا: سلَّم
َ صلَّى هللا َعلَيه و
َ  قال رسول هللا:  قال، عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه
هللا في أصحابي ال تتخذوهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم
فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى هللا ومن آذى هللا أوشك أن
) (رواه الترمذي وابن حبان.يأخذه
5- Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal rad beliau
telah berkata; Rasulullah SAW telah bersabda:
“Berwaspadalah! Berwaspadalah!
tentang para
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sahabat Ku, janganlah kamu menjadikan mereka
sasaran kebencian kamu, sesiapa yang mengasihi
mereka maka berlakunya itu kerana mereka kasihkan
Aku, sesiapa yang membenci mereka itu maka
berlakunya itu kerana mereka membenci Aku.
Sesiapa yang menyakiti mereka maka sebenarnya
mereka menyakiti Aku dan sesiapa yang menyakiti
Aku maka sebenarnya mereka telah menyakiti Allah
dan sesiapa yang menyakiti Allah maka Alla akan
mengambil nyawanya dengan kasar dan penuh
kebencian.
(Riwayat Tirmizi dan Ibu Hibban)
"أصحابي في أمتي:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن أنس رضي هللا عنه قال
 (رواه أبو يعلى والبغوي في شرح."كالملح في الطعام ال يصلح الطعام إال بالملح
)السنة
6- Diriwayatkan dari Anas rad, beliau telah berkata:
Rasulullah telah bersabda; “Perbandingan para
sahabat Ku dengan umat ini bagaikan garam dalam
masakan, tidak akan enak masakan tanpa garam”.
(Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Imam Baghawi
telah meriwayatkan dalam kitab Syarhu Sunnah)
َ ََّللاَ ن
َّ  ِإ َّن: َع ْن َع ْب ِد هللاِ ب ِْن َم ْسعُو ٍد رضي هللا عنه قَا َل
ب
َ  فَ َو َجدَ قَ ْل، ب ْال ِع َبا ِد
ِ ظ َر ِفي قُلُو
َ ص
 ث ُ َّم، سالَ ِت ِه
ْ  فَا، ب ْال ِع َبا ِد
ِ سلَّم َخي َْر قُلُو
َ  َوا ْبتَ َعثَهُ ِب ِر،طفَاهُ ِلنُفسه
َ صلَّى هللا َعلَيه و
َ ُم َح َّم ٍد
َ َن
ص َحابهُ َخي َْر
ْ َسلَّم فَ َو َجدَ قلوب أ
ِ ب ْال ِع َبا ِد َب ْعدَ قَ ْل
ِ ظ َر فِي قُلُو
َ صلَّى هللا َعلَيه و
َ ب ُم َح َّم ٍد
) (رواه اإلمام أحمد. فَ َج َعلَ ُه ْم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، ب ْال ِع َبا ِد
ِ قُلُو
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7- Dari Abdullah bin Mas’ud rad, beliau telah berkata:
“Sesungguhnya Allah telah meneliti hati hambahambaNya maka Allah mendapati yang terbaik
adalah hati Nabi Muhammad SAW lalu Allah memilih
hati Nabi Muhammad untuk diriNya dan
mengutuskannya sebagai pembawa risalahNya.
Kemudian Allah meneliti pula hati-hati hambaNya
yang lain maka Allah mendapati hati para sahabat
Nabi Muhammad adalah yang terbaik maka Allah
telah menjadikan para sahabat sebagai pembantu
kepada Nabi SAW lalu para sahabat berjuang dan
berperang membela agamaNya. ( Riwayat Imam
Ahmad)
 "ما من أحد من: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن بريدة رضي هللا قال
 (رواه الترمذى."ونورا لهم يوم القيامة
أصحابى يموت بأرض إال بعث قائدًا
ً
)والضياء
8- Diriwayatkan dari Buraidah rad beliau telah berkata;
Rasulullah telah bersabda: “Mana-mana sahabat yang
meninggal di sesuatu tempat maka mereka akan
dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pemimpin dan
sebagai cahaya kepada penduduk di situ. (Riwayat
Tirmizi dan Addiya’)
 "إذا رأيتم: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:عن بن عمر رضي هللا عنه قال
,) (رواه الترمذي والخطيب."الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة هللا على شركم
 "إن أشرار أمتي أجرأهم على:ورواه ابن عدي عن عائشة رضي هللا عنها مرفوعا
."أصحابي
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9- Diriwatkan dari Ibnu ‘Umar rad, beliau berkata;
Rasulullah saw telah bersabda: “Apabila kamu
melihat ada orang yang mencaci para sahabat Ku
maka kamu katakan ; laknat Allah terhadap kamu”.
(Riwayat Tirmizi dan Khatib)
Ibnu ‘Adiy telah meriwayatkan daripada ‘Aisyah radh
secara ‘marfu’: “Sesungguhnya kejahatan yang paling
dahsyat yang dilakukan oleh umat Ku adalah
keberanian mereka mengutuk para sahabat Ku”.
 "إن هللا اختارنى:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن أنس رضي هللا عنه قال
 سيجيئ في آخر الزمان قوم,واختار أصحابي فجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري
 أال فال تصلوا معهم أال فال تصلوا, أال فال تنكحوا إليهم, أال فال تناكحوهم,ينتقصونهم
) (رواه اإلمام الشافعي." وعليهم حلت اللعنة,عليهم
10- Diriwayatkan dari Anas bin Malik radh bahawa beliau
telah berkata; Rasulullah SAW telah bersabda:
“Sesungguhnya Allah telah memilihKu dan memilih
para sahabatKu lalu Allah telah menjadikan mereka
besan dan pembantuKu, sesungguhnya akan ada di
suatu masa nanti golongan yang memperlekeh
mereka. Ingatlah! Jangan kamu berkahwin dengan
mereka dan jangan kamu mengahwinkan orang lain
denga mereka, jangan kamu bersembahyang bersama
mereka dan jangan kamu menyembahyangkan
jenazah mereka, mereka adalah orang yang layak
mendapat laknat dari Allah”. (Riwayat Imam Syafi’e)
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 "إن هللا: قال رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم: عن جابر رضي هللا عنه قال
 (رواه البزار بسند رجاله."اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين
)موثوقون
11- Diriwayatkan dari Jabir rad beliau telah berkata;
Rasulullah telah bersabda: “Sesungguhnya Allah telah
memilih para sahabat sebagai makhluq yang terbaik
dikalangan jin dan manusia, kecuali para nabi dan
rasul. (Riwayat Al-Bazzar melalui perawi-perawi
yang diyakini)
 "‘إذا ظهرت الفتن – أو قال البدع – وسب:عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
اس
ِ َّ َوالن،  َو ْال َمالَئِ َك ِة، ِ فمن لم يفعل بذلك فَعَلَ ْي ِه لَ ْعنَةُ هللا,أصحابي فليظهر العالم علمه
َّ  الَ يَ ْقبَ ُل، َأَجْ َمعِين
 َوالَ َعدْالً َو َم ْن ت ََولَّى قَ ْو َما بِغَي ِْر إِ ْذ ِن َم َوا ِلي ِه فَعَلَ ْي ِه، ص ْرفًا
َ َُّللاُ ِم ْنه
4
 (رواه الخطيب في. ص ْرفا َوالَ َعدْال
ِ َّلَ ْعنَةُ هللاِ َو ْال َمالَئِ َك ِة َوالن
َ ُ الَ ي ْقبَل ِم ْنه، َاس أَجْ َم ِعين
)الجامع وروى نحوه ابن عساكر
12- Daripada Nabi saw Baginda telah bersabda: “Apabila
muncul fitnah-fitnah atau Baginda berkata; bid’ahbid’ah dan para sahabatKu telah dicaci maka menjadi
kewajipan kepada orang yang alim mempertahankan
para sahabat. Jika mereka tidak bertindak mengikut
keilmuan mereka maka laknat Allah, para malaikat
dan manusia seluruhnya keatas mereka dan Allah
tidak akan menerima amalan wajib dan sunat yang
mereka lakukan”. (Riwayat Al-Khatib dalam kitab

4

Amalan wajib dan sunat.
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Jami’ dan Ibnu ‘Asakr juga meriwayatkan hadis
seumpama ini)
 حدثني عمي:وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسنده إلى الزبير ابن بكار
 قال لي أمير المؤمنين: حدثني أبي عبد هللا بن مصعب قال:مصعب بن عبد هللا قال
: يا أبا بكر ما تقول فيمن ينتقص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:المهدي
 هم قوم أرادوا رسول: قلت: قال، ما سمعت أحدا قال هذا من قبلك: قال، زنادقة:قلت
 وهؤالء،هللا بنقص فلم يجدوا أحدا يتابعهم على ذلك فتنقصوا هؤالء عند أبناء هؤالء
 رسول هللا يصحبه صاحبة السوء وما أقبح الرجل أن: فكأنهم قالوا.عند أبناء هؤالء
.5 ما أراه إال كما قلت: فقال، يصحبه صحابة السوء
13- Khatib Baghdadi meriwayatkan dalam kitab Tarikh
Baghdad dengan sanad yang bersambung kepada
Azzubair Bin Bakkar, beliau telah berkata: Bapa
saudara saya iaitu Mus’ab Bin Abdillah telah
memberitahu saya bahawa Abu ‘Abdullah Bin Mus’ab
telah menceritkan kepadanya; “Amir Mukminin AlMahdi telah bertanya saya: “Apa pandangan anda
tentang orang yang memperlekeh para sahabat Nabi
saw. Saya jawab: “Orang itu adalah zindiq”. Amirul
Mukminin berkata: “Saya tidak pernah mendengar
orang lain sebelum anda yang berpandangan
demikian”. Abu Abdillah berkata lagi: ““Sebenarnya
mereka
mahu
memburukkan/mencederakan
peribadi Rasulullah SAW tapi tentu tidak ada yang
akan mempercayai kata-kata mereka, lalu mereka
bertindak memperlekehkan para sahabat dan anak
5

Tarikh Baghdad, jld: 10, m/s: 174.
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cucu merka. Sebenarnya
yang ingin mereka
perkatakan adalah; Rasulullah SAW bersahabat
dengan orang-orang jahat dan alangkah jahatnya
pemimpin yang didampingi oleh orang-orang yang
jahat. Maka Al-Mahdi berkata: Saya juga berpendapat
sama seperti Tuan”.

6- PANDANGAN ULAMAK TENTANG SAHABAT
1- Hafiz Ibnu Hajar berkata: “Telah dipastikan bahawa
khulafa rasyidin dan sahabat yang lain bersikap memuliakan
sahabat walaupun pertemuan mereka dengan Nabi sekejap
sahaja ……”. Untuk membuktikan dakwaan nya Hafiz Ibnu
Hajar telah mengemukakan atsar-atsar (Cerita-cerita
berkaitan sahabat yang boleh dipertanggungjawabkan) yang
jika disebut akan menyebabkan perbincangan menjadi
terlalu panjang. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar berkata: Atsaratsar tersebut sejelas-jelas bukti tentang keyakinan sahabat
bahawa kedudukan “bersahabat” dengan Nabi adalah satu
kedudukan yang paling tinggi sebagaimana yang tesebut
dalam hadis-hadis yang sahih6.
2- Imam Tahawi berkata: Kita mengasihi para sahabat
rasulullah saw tapi kita tidak melampau dalam mengasihi
mereka, kita tidak pernah menyatakan tiada hubungan kasih
6

Al-Ishabah, jld:1, m/s: 10 (terjemahan bebas dengan ada beberapa pindaan

)
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sayang dengan mana-mana sahabat. Kita membenci orang
yang membenci dan menyebut para sahabat secara sumbang
bahkan kita menyebutkan tentang para sahabat dengan
penuh hormat dan kasih sayang. Kasihkan mereka adalah
iman dan ehsan manakala bencikan mereka adalah kufur,
nifaq dan penderhakaan7.
3- ‘Allamah Qurtubi berkata: Tidak harus dinisbahkan
kepada mana-mana sahabat apa-apa kesalahan secara pasti.
Ini adalah kerana mereka semua telah berijtihad kerana
inginkan redha Allah dalam apa saja yang mereka lakukan.
Para sahabat adalah imam-imam kita dan mengelakkan diri
dari menghukum mereka kerana apa-apa yang berlaku
sesama mereka adalah merupakan ibadah kepada Allah
SWT. Kita dituntut menyebut kebaikan kepada mereka
kerana menghormati kedudukan “persahabatan” yang ada
pada mereka dan kerana Nabi saw bertegas melarang
mencerca para sahabatnya. Selain itu Allah telah
menyatakan keampunan kepada para sahabat radhm dan
juga menyatakan ridhaNya kepada mereka semua .
Hakikat ini seiring dengan kenyataan hadis-hadis Nabi saw
yang datang dalam pelbagai jalur riwayat yang menyebutkan
kenyataan Baginda saw tentang Talhah sebagai orang yang
syahid itu sedang berjalan-jalan di muka bumi. Jika
keluarnya Talhah untuk berperang dalam konteks sebagai

7

Syarah Akidah Attahawiyah, m/s: 467.
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bughah8 (penderhaka) sudah tentu Nabi saw tidak akan
menyebutkan beliau sebagai syahid kerana darjah syahid
hanya untuk pejuang kebenaran dalam konteks taat kepada
Allah.
Antara bukti lain ialah kenyataan Nabi saw tentang
pembunuh Azzubair akan mendapat neraka, sabda Baginda:
بشر قاتل ابن صفية بالنار. Maksudnya: Sampaikan berita gembira
kepada pembunuh anak lelaki Sofiyyah bahawa beliau akan
mendapat neraka. Justeru, bila sudah jelas bahawa Talhah
dan Azzubair tidak penderhaka dan tidak penjenayah dalam
peperangan ini maka bila dipersoalkan tentang hukum
darah yang dialirkan dalam peperangan berkenaan maka
para ulamak menjawab;
ْ َسب
ْ َِت ْلكَ أ ُ َّمةٌ قَ ْد َخل
َس ْبت ُ ْم َو ََل ت ُ ْسأَلُونَ َع َّما كَانُوا يَ ْع َملُون
َ ت َولَ ُك ْم َما َك
َ ت لَ َها َما َك
Maksudnya: Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang
telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu

8

Kenyataan ini tidak muktamad kerana tidak boleh diyakini secara pasti
bahawa Talhah dan Azzubair keluar dengan maksud semata-mata untuk
memerangi khalifah yang sah pada ketika itu iaitu Saidina ‘Ali radh. Boleh
jadi mereka berdua keluar untuk memperdamaikan umat islam yang sedang
bertelagah atau untuk menuntut hukum qisos terhadap pembunuh Saidina
‘Uthman radh dan huraian terperinci kes ini akan menyusul kemudian. Oleh
itu peperangan yang berlaku antara mereka adalah kerana desakan fitnah
politik semasa dan bukan kerana maksud asal dari mereka.
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usahakan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab
tentang apa yang telah mereka kerjakan9.
4- Attaftazani berkata: Wajib memuliakan para sahabat
radhm dan menahan diri dari mencerca mereka serta
bersangka baik terhadap apa-apa kes melibatkan mereka
dengan membuat andaian-andaian kearah kebaikan agar
sesuai dengan tahap dan kedudukan mereka sebagai sahabat
Nabi SAW dan dalam hal ini lebih patut dicermati jika
sahabat berkenaan terdiri dari kalangan muhajirin, ansar,
ahli bai’ah ridwan, mereka yang menyertai peperangan
Badar, Uhud dan yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiah.
5- Para ulamak telah ijmak tentang ketinggian kedudukan
mereka. Hakikat ini disokong pula oleh ayat-ayat al-quran
yang terang, hadis-hadis yang sahih dan diperjelaskan lagi
perincianya dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah dan
kitab-kitab manaqib (kitab-kitab yang menyebutkan tentang
kelebihan para sahabat).
Nabi saw memerintahkan supaya menghormati para
sahabatnya dan menahan diri dari mencercanya. Berkenaan
hal ini Nabi bersabda:
 أكرموا أصحابي فإنهم خياركم, maksudnya:
Muliakan para sahabatku kerana mereka adalah manusia
yang terpilih di kalangan kamu.
... ال تسبوا أصحابي,
9

Tafsir Al-Qurtubi, jld:16, m/s:322.
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Maksudnya: Jangan kamu mencerca para sahabatku
.......أهلل أهلل في أصحابي
Maksudnya: Berwaspadalah! Berwaspadalah! Tentang para
sahabatku ……10
6- Ibnu Hajar Al-Haithami menyebutkan: “ Wajib bersikap
berkecuali dalam permasalahan yang berlaku di kalangan
sahabat kerana semata-mata cerita yang disebutkan oleh
ahli-ahli sejarah terutamanya mereka yang jahil-jahil dari
kalangan Syi’ah Rafidhah dan kalangan ahli bid’ah. Nabi saw
memperingatkan jika disebutkan perkara yang tidak elok
tentang sahabatnya maka jagalah diri agar tidak terlibat
sama dalam perbuatan tersebut bahkan wajib kepada
mereka yamg mendengarnya menelitinya terlebih dahulu
tanpa menaruh tanggapan negatif kepada mana-mana
sahabat
dengan
semata-mata
pembacaan
atau
mendengarnya dari orang-orang tertentu.
Dalam keadaan ini wajib kepada mereka membuat kajian
untuk mendapat kesahihan maklumat berkenaan. Kalaulah
maklumat itu benar dan sahih maka mesti mencari ta’wilan
yang baik dan jalan keluar yang sesuai untuk mereka kerana
mereka amat layak untuk itu. Ini adalah kerana kedudukan
dan ketinggian peribadi mereka serta jasa-jasa mereka yang

10

Syarhul Maqasid, jld:2, m/s:303.
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jika ingin disebutkan satu persatu
memerlukan perbincangan yang panjang.

pastinya

akan

Demikianlah
juga
berkenaan
pertelingkahan
dan
peperangan yang berlaku sesama mereka mempunyai
banyak andaian dan kemungkinan-kemungkinan yang sukar
untuk dibuat keputusan. Memilih tindakan mencela dan
mengutuk mereka, umpamanya menuduh ‘Aisyah radha
berzina11 serta menafikan suhbah 12kepada ayahnya (Abu
Bakr Assiddiq)
dan jika tindakan itu menyebabkan
menyanggah dalil qat’i maka ianya akan membawa kepada
menjadi kufur dan kalau tidak menyanggahi dalil qat’i maka
akan menjadi ahli bid’ah13.

7) APA MAKSUD AKIDAH TAKFIR ASSAHABAH?
Iaitu akidah tentang majoriti para sahabat telah murtad
sebaik sahaja kewafatan Nabi saw. Hal ini tidak akan
tersembunyi kepada sesiapa sahaja yang pernah membaca
kitab-kitab Syi’ah. Boleh dikatakan tidak ada sebuah kitab
Syi’ah yang muktabar terutamanya yang ditulis oleh ulamakulamak mereka yang lampau melainkan pasti tersebut di
dalamnya riwayat-riwayat yang mengkafirkan atau
memurtadkan para sahabat, melaknat, memaki hamun dan
11

عظِ ي ٌم
ُ – Annur: 16.
َ ٌس ْب َحانَكَ َهذَا بُ ْهت َان
َ
عل ْي ِه
َّ ّللا َمعَنَا َفأ َ ْنزَ َل
َ ُسكِينَتَه
َ ُّللا
َ  – إِ ْذ يَقُو ُل ِلAttaubah:40.
َ َّ صاحِ ِب ِه ََل ت َحْ زَ ْن إِ َّن
13
Syarhul Maqasid, jld:2,m/s:303.
12
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melakukan tabarra iaitu memutuskan hubungan kasih
sayang dengan para sahabat radhm.
Mencela, melaknat dan mengkafirkan para sahabat
Muhammad SAW adalah ibadah yang sangat mulia di sisi
kaum yang beragama Syi'ah. Kalau dahulu mereka
bertaqiyah (berdusta) menyembunyikan aqidah busuk
mereka terhadap para sahabat, akan tetapi kebusukan
mereka itu terungkap juga, bahkan mulai terserlah dengan
banyak dari tokoh-tokoh mereka yang terang-terangan
mencaci maki dan melaknat para sahabat hatta
mengkafirkan mereka semua.
As-Sya'bi (Salah seorang imam dari para tabi'in yang sempat
bertemu dengan sekitar 500 sahabat, dan beliau wafat tahun
103 H) berkata:

َ ِالراف
ُ ََوف
ت ا ْليَ ُه ْو ُد َم ْن
َ ارى
ِ َسئِل
ِ َضل
ْ ض ِة بِ َخ
َ َّت ا ْليَ ُه ْو ُد َوالن
ُ : صلَتَي ِْن
َّ علَى
َ ص
 َم ْن ش َُّر: ُالرافِضَة
ِ َسئِل
ْ َ  أ: َخي ُْر أ َ ْه ِل ِملَّتِ ُك ْم ؟ قَالُوا
َ اب َم ْو
ُ  َو،سى
ُ ص َح
َّ ت
 َم ْن َخي ُْر أ َ ْه ِل: ارى
ِ َسئِل
ْ َ أ َ ْه ِل ِملَّتِ ُك ْم ؟ قَالُ ْوا أ
َ َّت الن
ُ  َو،ٍاب ُم َح َّمد
ُ ص َح
َ ص
 َم ْن ش َُّر أ َ ْه ِل ِملَّتِ ُك ْم ؟: ُالرافِضَة
ِ َسئِل
َ ي ِعي
ُ  َو،سى
َّ ت
ُّ  َح َو ِار: ِملَّتِ ُك ْم ؟ قَالُ ْوا
سبُّ ْو ُه ْم
ْ  أ ُ ِم ُروا ِبا ِال،ٍي ُم َح َّمد
َ َس ِت ْغفَ ِار لَ ُه ْم ف
ُّ  َح َو ِار: قَالُ ْوا
Maksudnya: "Kaum Yahudi dan Nashoro lebih mulia
berbanding kaum syi'ah dari dua sudut. Kaum Yahudi bila
ditanya, "Siapakah umat kalian yang terbaik?", mereka
menjawab, "Para sahabat Musa". Dan kaum Rofidhoh bila
ditanya, "Siapakah kalangan paling jahat dari umat kamu?",
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mereka menjawab, "Para sahabat Muhammad". Dan kaum
Nashoro ditanya, "Siapakah umat kamu yang terbaik?",
mereka menjawab, "Para pengikut setia 'Isa", dan kaum
Rofidhoh ditanya, "Siapakah dari umat kamu yang paling
jahat?", mereka menjawab, "Para pengikut (sahabat) setia
Muhammad"
Perkara yang paling ganjil dalam akidah takfir Syiah,
mangsanya ialah para sahabat utama Rasulullah SAW
seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman
bin ‘Auf, isteri-isteri Rasullullah s.a.w dan para sahabat yang
mempunyai jasa besar menyebarkan agama islam.
Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Jaafar a.s. kata beliau:
“Para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan
Rasullullah s.a.w kecuali tiga orang dari mereka.” Aku
bertanya (kata perawi): “Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar
menjawab: “Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan
Salman al- Farisi.”(ar-Raudhah Min al-Kafi – jilid 8 hal 245)
8) PANDANGAN SYI’AH TERHADAP PARA SAHABAT
R.AHUM
Sahabat-sahabat Nabi s.a.w. di sisi Syi’ah adalah manusia
yang paling buruk akhlaknya, paling hina keturunannya,
perampas kuasa, gilakan dunia dan sebagainya. Pegangan
sebegini pasti terdapat di dalam mana-mana kitab Syi’ah dan
setiap pengikutnya pasti berpegang kepada akidah ini.
Setiap tulisan ulama mereka pasti akan memuatkan riwayat
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yang menyebutkan bahawa para sahabat telah pun murtad
sepeninggalan Nabi s.a.w., kafir, memaki hamun mereka, dan
melakukan tabarri (tabarra – yakni menyatakan sikap
berlepas diri dan tidak mempunyai hubungan kasih sayang)
terhadap mereka. Tidak terlepas daripada tuduhan-tuduhan
mereka sahabat-sahabat besar Rasullullah s.a.w sekalipun
seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman
bin ‘Auf, isteri-isteri Rasullullah s.a.w dan lain-lain.
Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Jaafar a.s. kata beliau:
“Para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan
Rasullullah s.a.w kecuali tiga orang dari mereka.” Aku
bertanya (kata perawi): “Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar
menjawab: “Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan
Salman al- Farisi.”(ar-Raudhah Min al-Kafi – jilid 8 hal 245)
9) ANTARA AKIDAH KEJI SYI'AH TERHADAP SAHABAT
1. Abu Bakar Assiddiq:


Syi'ah menafikan kebenaran iman Saidina Abu Bakr
dengan menyifatkanya sebagai lelaki jahat14,
menghabiskan sisa usianya dalam kekufuran,
menjadi khadam kepada berhala15 dan penyembah
berhala16 sampai ke akhir usianya.

14

Al-Anwar Annu'maniyyah, Al-Jazairi, jld:4, m/s:60.
Assirat Al-Mustaqim, Al-Bayadh, jld:3, m/s:155. Ilmu Al-Yaqin, Al-Kasyani,
jld:3, m/s: 707.
16
Annafahatullahut Fi La'ni Jib Wattahgut, Al-Karki Asyi'ie.
15
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Syi'ah mendakwa Abu Bakr solat dalam keadaan
berhala tergantung di lehernya.

إن أبا بكر كان يصلي خلف رسول هللا صلى هللا عليه وآله
والصنم معلق في عنقه وسجوده له




Syi'ah mendakwa Abu Bakr berbuka puasa dengan
sengaja di siang hari, minum arak dan
mempersendakan nabi SAW.
Saidina Abu Bakr beriktiqad bahawa Nabi SAW
adalah ahli sihir bukan rasul Allah SWT.

2. 'Umar Al-Khattab:









'Umar mengidap penyakit ganjil di duburnya dan
hanya boleh dirawat dengan menggunakan air mani
beberapa orang lelaki.
Dalam beberapa riwayat Syi'ah menyebutkan 'Umar
adalah pengamal homoseks.
Syi'ah mendakwa 'Umar adalah munafiq dan kafir
dan paling minima tahap kufurnya adalah setara
dengan iblis.
Tidak ada ruang bagi orang yang berakal untuk tidak
menyakini kekufuran 'Umar bahkan sekiranya
mereka tidak mengkafirkan 'Umar maka mereka akan
mendapat laknat Allah dan rasulNya.
Kalangan Syi'ah menyambut tarikh terbunuhnya
Saidina 'Umar pada setiap tahun sebagai hari raya
dan pembunuh 'Umar dijulang sebagai 'Wira Agama'.
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3. Syaikhain (Abu Bakr dan 'Umar radhma):











Syi'ah mewajibkan melaknat dan menyatakan secara
terbuka perasaan benci dan dendam kepada mereka
berdua.
Syi'ah membuat doa laknat khusus kepada dua
berhala Quraisy ()دعاء صنمي قريش. Mereka
menganggap doa laknat kepada Syaikhain adalah
syari'at. Syi'ah mendakwa Saidina 'Ali membaca doa
ini dalam qunut ketika solat. (Al-Baladulamin,
Kafa'mi m/s: 511. Al-Misbah, Kafa'mi m/s: 551. Ilmu
Al-Yaqini, Kasyani jld: 2,m/s: 701. Faslul Al-Khithab,
Nuri Attabarsi m/s: 221-222. Kenyataan ini juga
disebut oleh Karki dalam kitabnya Nafahaat Al-Lahut.
Syi'ah mendakwa kononya Saidina 'Ali orang yang
berdoa dengan doa ini sama seperti kelebihan
memanah dalam peperangan bersama Nabi SAW
ianya merupakan semulia-mulia zikir.
Al-Kulaini dan ulamak Syi'ah yang lain menyebutkan
sesiapa yang memutuskan kasih sayang dengan
Syaikhain maka beliau akan terselamat dari
melakukan ma'siat kepada Allah SWT.
Syi'ah imam 12 ijma' tentang kemestian melaknat
Syaikhain.
Syi'ah berkeyakinan Syaikhain akan dibangkitkan
sebelum kiamat dalam upacara "raj'ah" untuk
dikenakan qisas dan untuk diazab dengan sedahsyatdahsyatnya.
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Syi'ah mendakwa Syaikhain kekal dalam neraka dan
dikenakan azab lebih teruk dari azab yang dikenakan
kepada iblis. Bahkan dalam riwayat mereka
disebutkan dengan begitu terperinci perit dahsyatnya
azab berkenaan sehingga iblis sendiri pun ‘terkejut
beruk' bila melihat fenomena azab yang dikenakan
kepada Syaikhain. (Haqqul Yaqin, Al-Majlisi m/s:
510)

4. 'Uthman bin 'Affan:








Kalangan Syi'ah telah meletakkan Saidina 'Uthman di
lapisan yang paling hina di kalangan manusia.
Syi'ah menggambarkan 'Uthman sebagai penzina,
pondan, dipermainkan kemaluannya dan beliau juga
digambarkan oleh Syi'ah sebagai orang bangsat yang
hanya memikirkan kepada memenuhi temboloknya
dan untuk memuaskan nafsu seksnya sahaja.
Mereka menggelarkan Saidina 'Uthman dengan ""نعثل
iaitu nama kepada kemaluan dhabba' (Hyena).
Syi'ah mendakwa 'Uthman adalah kafir dan munafiq.
Mereka menghukumkan wajib melaknat dan
memutuskan perasaan kasih sayang dengan Saidina
'Uthman r.a.
Ulamak Syi'ah memutuskan kafir sesiapa yang tidak
mengkafirkan Saidina 'Uthman bin 'Affan dan hukum
ini ditujukan kepada orang-orang islam.
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Syi'ah mendakwa 'Uthman telah membunuh dua
puteri Nabi SAW iaitu Ruqoyyah dan Ummu Kulthum.
Dalam riwayat Syi'ah menyebutkan Ruqoyyah berada
dalam ketakutan kerana kekejaman Uthman.
Uthman telah memukul puteri Nabi SAW sehingga
patah tulang rusuknya dan kesan pukulan itu telah
membawa kepada kewafatannya.

5. Sepuluh orang sahabat yang dimaklumkan akan masuk
syurga:


Syi'ah menafikan riwayat-riwayat yang menyebutkan
sepuluh orang sahabat Nabi SAW sebagai ahli syurga.
()العشرة المبشرة بالجنة

علَ ْي ِه
َ َُّللا
َ ع َْن
َ  قَا َل النَّ ِب ُّي:َ قَال، ٍالرحْ َم ِن ب ِْن ع َْوف
َّ صلَّى
َّ ع ْب ِد
،ع َم ُر فِي ا ْل َجنَّ ِة
َ " :سلَّ َم
ُ  َو، أَبُو بَك ٍْر فِي ا ْل َجنَّ ِة:عش َْرةٌ فِي ا ْل َجنَّ ِة
َ َو
ُ َو َط ْل َحة،الزبَي ُْر فِي ا ْل َجنَّ ِة
ُّ  َو،ع ِل ٌّي فِي ا ْل َجنَّ ِة
َ  َو،عثْ َمانُ فِي ا ْل َجنَّ ِة
ُ َو
ُس ِعي ُد ْبن
َ  َو،س ْع ٌد فِي ا ْل َجنَّ ِة
َ  َو، َوا ْبنُ ع َْوفٍ فِي ا ْل َجنَّ ِة،فِي ا ْل َجنَّ ِة
"عبَ ْي َدةَ ْبنُ ا ْل َج َّراحِ في الجنة
ُ  َوأَبُو،َز ْي ٍد فِي ا ْل َجنَّ ِة


Syi'ah mendakwa hadith ini tidak benar, sebenarnya
hanya 'Ali yang masuk syurga dari kalangan mereka.
Nama-nama yang lain adalah munafiq yang
berperanan menghuru-harakan umat islam.

6. Tumpuan ringkas akan diberikan kepada enam orang
sahabat (Talhah, Zubair, Sa'ad, 'Abdul Rahman, Abu 'Ubaidah
dan Sa'id) dengan mengecualikan empat orang sahabat yang
awal.
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Talhah Bin 'Ubaidillah dan Zubair Ibnul 'Awwam:
Nabi SAW menyebutkan mereka berdua adalah
jiranya dalam syurga.
- Syi'ah mendakwa mereka berdua adalah antara
imam orang-orang kafir.
- Mereka hidup sebagai orang kafir dan mati
sebagai orang kafir.
- Muhammad 'Ali Al-Hasani antara ulamak Syi'ah
yang kemudian menyatakan Azzubair telah
menjual agamanya, beliau mengharuskan semua
perkara demi memenuhi hawa nafsunya dan
hadith-hadith Nabi tidak ada nilai pada
pandangan beliau.
- Syi'ah mendakwa bahawa 'Ali menyebutkan
bahawa Azzubair adalah ahli neraka.
- Syi'ah mendakwa Talhah bin 'Ubaidillah adalah
anak zina. Dalam riwayat lain mereka
menyebutkan kebanyakkan sahabat adalah anak
zina.
Sa'ad Bin Abi Waqqos: Beliau adalah salah seorang
dari ahli majlis mesyuarat Nabi SAW.
- Syi'ah mendakwa beliau adalah Qorun ummat ini
dan beliau telah murtad selepas kewafatan Nabi
SAW.
- Syi'ah mengemukakan riwayat kononya 'Ali
menyebutkan pada setiap helaian janggut Sa'ad
ada iblis menjaganya.
31

Attustari antara ulamak rujukan Syi'ah
menyebutkan pada rambut Sa'ad ada malaikat
yang sentiasa melaknatnya dan pada janggutnya
ada syaitan yang menjaganya.
'Abdul Rahman bin 'Auf: (Jutawan dermawan, salah
seorang ahli majlis mesyuarat Nabi SAW)
- Syi'ah mendakwa 'Abdul Rahman ada pintu
khusus untuk masuk kedalam neraka. Melalui
pintu ini beliau akan masuk neraka bersama
Fir'aun dan Haaman.
- Al-Kasyani juga mendakwa 'Abdul Rahman adalah
Qorun ummat ini.
Abi 'Ubaidah Al-Jarrah iaitu 'Aamir bin Al-Jarrah AlQurasyi r.a.:
- Beliau digelarkan oleh Nabi SAW sebagai " أمين هذه
"األمة.
- Syi'ah menganggap gelaran ini bukan suatu pujian
tetapi adalah kejian. Untuk menyokong dakwaan
itu mereka telah mengemukakan satu riwayat
palsu yang menjadi latarbelakang kepada
anugerah tersebut.Ringkasan cerita tersebut
adalah:
-





“ Sekumpulan sahabt telah berpakat tidak akan
memberikan jawatan khilafah kepada Bani
Hasyim setelah Nabi saw wafat. (Mengikut
dakwaan Syiah tujuan sebenar sahabat untuk
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menghalang Saidina ‘Ali dan keturunanya dari
mendapat jawatan tersebut). Untuk tujuan itu
mereka telah menulis satu surat perjanjian dan
surat itu ditanam di tengah Ka’bah. Individu yang
bertanggungjawab menulis surat berkenaan
adalah Abu ‘Ubaidah Aljarrah dan beliau jugalah
yang telah membawa surat tersebut ke Mekah
dan ditanamya di tengah Ka’bah. Allah telah
mewahyukan kepada Nabi saw tentang komplot
ini. Maka Baginda SAW telah bersabda dengan
ditujukan kepada Abu ‘Ubaidah AlJarrah : Engkau
adalah “pemegang amanah” satu kelompok dari
kalangan ummat ini di atas kebatilan yang mereka
lakukan.17
Beliau adalah musuh ahlulbait dan terlibat
membantu Saidina Abu Bakr merampas jawatan
khalifah dari milik Saidina 'Ali r.a.
Sa'id bin Zaid: Beliau adalah jenerasi awal sahabat,
sebelum Nabi SAW masuk ke rumah Al-Arqam bin
Abi Al-Arqam. Beliau adalah sepupu dan besan
Saidina 'Umar Al-Khattab. Menyertai semua
peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW.Beliau
seorang yang mustajab doa. Kelebihan ini terserlah
-



17

Perlu diingat bahawa lafaz hadis yang ulamak Syiah sebutkan sama sekali
berbeza dengan lafaz hadis yang sohih : " :سلَّ َم
ُ  َقا َل َر:َس
ٌ قَا َل أَن
َ ُصلَّى للا
َ علَ ْي ِه َو
َ ِسو ُل للا
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
ً
َّ
ُ  َوإِن أمِ ينَنَا أيَّت َها اْل َّمة أبُو،( إِن ِلك ِل أ َّمة أمِ يناsanadnya sohih mengikut
ِعبَ ْي َدة َ بْنُ ال َج َّراح
syarat Bukhari dan Muslim).
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dengan kisah yang berlaku antara beliau bersama
Arwa binti Uwais. Kisah ini adalah berdasarkan
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam
sohihnya yang bersumberkan dari hadis ‘Urwah bin
Azzubair, kata beliau:
“ Sesungguhnya Arwa binti Uwais mendakwa
Sa’id bin Zaid telah mengambil sedikit dari
tanahnya. Beliau telah membawa kes ini kepada
Marwan bin Alhakam. Kata Sa’id: Aku tidak
mengambil sedikit pun dari tanahnya selepas aku
mendengar sabda Nabi saw. Marwan bertanya;
apa yang engkau dengar dari Baginda saw? Jawab
Sa’id bin Zadi: Aku telah mendengar Rasulullah
saw bersabda:
ُ ظ ْل ًما
ُ ض
ضينَ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
ِ َم ْن أ َ َخذَ ِشب ًْرا ِمنَ ْاأل َ ْر
ِ سبْعِ أ َ َر
َ ط ّ ِوقَهُ ِم ْن
Maksudnya: sesiapa yang mengambil sejengkal
tanah orang lain dengan cara zalim maka dia akan
dibelenggu dengan tujuh petala bumi pada hari
qiamat.
Marwan berkata kepadanya: Aku tidak akah
meminta apa-apa bukti lagi daripada engaku
selepas daripada ini.
Kata Sa’id: Wahai Tuhan ku sekiranya perempuan
ini berdusta maka Engkau butakan matanya dan
matikanya dalam kawasan tanahnya.
Kata ‘Urwah bin Zubair: Arwa binti Uwais mati
dalam keadaan matanya buta. Arwa berkata: Aku
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dalam keadaan benini kerana doa Sa’id bin Zaid.
Kemudian selepas itu, ketika beliau sedang
berjalan-jalan dalam kawasan tananhya beliau
telah terjatuh dalam satu lubang dan beliau mati
dalam lubang tersebut.18
-

-

Syi'ah mendakwa beliau adalah manusia paling
jahat dari kalangan manusia awal sampai kepada
manusia yang terakhir dan beliau juga digelarkan
Qorun umat ini.
Beliau dituduh sebagai pereka hadith Rasulullah
SAW.

7. Assiddiqoh Binti Assiddiq ('Aisyah Binti Abi Bakr Radhma,
Saidina 'Ali pernah menyebutkan:
إنها لزوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة




'Aisyah adalah wanita yang amat dibenci olah Syi'ah.
Syi'ah menuduh beliau sebagai kafir, tidak beriman
dan ahli neraka.
Al-'Ayasyi menafsirkan ayat:

َ َْو َال تَكُونُوا كَالَّ ِتي نَقَضَت
غ ْزلَ َها ِم ْن َب ْع ِد قُ َّو ٍة أ َ ْنكَاثًا

Maksudnya: dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan
yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya,
sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh.. (Annahl: 92).

18

Sohih Muslim, jld: 2, m/s: 1230 - 1231.
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ْ ض
Beliau menafsirkan "ت غ َْزلَ َها
َ َ " كَالَّتِي نَقsebagai 'Aisyah
rdha.
Syi'ah mendakwa 'Aisyah mempunyai pintu yang
khusus untuk membolehkan beliau masuk ke dalam
neraka.
'Aisyah digelarkan sebagai " "أم الشرورdan ""الشيطانة.
(Assiratul Mustaqim, jld: 3, m/s: 135&161).
Syi'ah menggelarkan beliau sebagai ""الفاحشة. Ramai di
kalangan ulamak Syi'ah mengatakan sebab beliau
digelarkan fahisyah kerana beliau selain berzina
dengan sofwan beliau juga telah mengahwinkan
dirinya sendiri dengan Talhah semasa hendak
bertolak ke Basrah.
Beliau akan dibangkitkan ketika "Raj'ah" untuk
dikenakan hukum rejam muhson kerana Rasulullah
tidak melaksanakan hukuman tersebut akibat
berzina dengan Sofwan.
Antara dakwaan dusta Syi'ah:
Apabila Allah swt menurunkan ayat :

....... ي أ َ ْولَى ِب ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َوأ َ ْز َوا ُجهُ أ ُ َّم َهات ُ ُه ْم
ُّ النَّ ِب

Maksudnya: Nabi Muhammad saw lebih utama bagi
orang-orang yang beriman berbanding diri-diri
mereka sendiri dan isteri-isteriNya adalah ibu-ibu
mereka… (Ahzab: 6), melalui ayat ini Allah telah
mengharamkan isteri-isteri Nabi saw berkahwin
dengan orang-orang islam dan ini telah menimbulkan
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kemarahan Talhah. Lalu beliau berkata: Muhammad
telah mengharamkan isteri-isterinya kepada kita
sedangkan
Beliau
mengahwini
perempuanperempuan kita. Kalau Dia mati kelak kita akan
menunggang di celahan paha-paha isterinya
sebagaimana Dia telah menunggangi di celahan paha
wanita-wanita kita, dalam riwayat lain Talhah
berkata : Aku pasti akan berkahwin dengan ‘Aishah.19
Dalam riwayat lain – Talhah mahukan ‘Aishah, lalu
Allah menurunkan ayat:

َّ سو َل
َّللاِ َو َال أ َ ْن ت َ ْن ِك ُحوا أ َ ْز َوا َجهُ ِم ْن َب ْع ِد ِه
ُ َو َما َكانَ لَ ُك ْم أ َ ْن تُؤْ ذُوا َر
َّ َأَبَدًا إِ َّن ذَ ِل ُك ْم َكانَ ِع ْند
ع ِظي ًما
َ َِّللا



Maksudnya: dan kamu tidak boleh sama sekali
menyakiti Rasul Allah dan tidak boleh berkahwin
dengan isteri-isterinya sesudah dia wafat selamalamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu
adalah amat besar dosanya di sisi Allah. (Ahzab: 53)
Rejab Al-Bursi menyebutkan bahawa 'Aisyah telah
mengumpulkan 40 dinar hasil dari penipuan dan
dibahagikan kepada orang-orang yang benci kepada
Saidina 'Ali r.a.

19

Tafsir Al-Qummi, ctk Hijriyyah, m/s: 290, ctk baru, m/s: 190-196.
Mu’tamar ‘Ulama’ Baghdad oleh Muqatil bin ‘Ayiyyah, m/s: 38.
Assyafi oleh Murtadha, m/s: 258. Attorooif oleh Ibnu Toowus, m/s: 492-493.
Assiratul Mustaqim oleh Albayaadhi, jld: 3, m/s: 33, 35. Manarul Huda oleh
‘Ali Albahraani, m/s: 352. Tafsir Assofi oleh Kasyaani, jld: 2, m/s: 363.
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Ahmad Bin 'Ali Attabarsi menyebutkan bahawa
'Aisyah telah menghiaskan seorang hamba
perempuannya dengan tujuan untuk menggoda lelaki
Quraisy.

8. 'Aisyah Binti Abi Bakr dan Hafshah Binti 'Umar AlKhattab.








Syi'ah memutuskan perasaan kasih sayang dan
melaknat mereka berdua.
Karki dan Al-Majlisi meriwayatkan cerita palsu
bahawa Ja'far Assodiq telah berwirid selepas solat
fardhu dengan melaknat Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman
dan Mu'awiyah dan di kalangan perempuan pula
ialah 'Aisyah, Hafshah, Hindun dan Ummul Hakam
iaitu saudara Mu'awiyah.
Mereka semua disebut sebagai ""األصنام.
Syi'ah mendakwa 'Aisyah dan Hafshah telah
meracuni Rasulullah SAW dan itulah penyebab
kewafatan Baginda SAW.
Dalam riwayat Syi'ah menyebutkan Saidina Abu Bakr,
'Umar, 'Aisyah dan Hafshah telah berpakat meracuni
Rasulullah SAW. Riwayat yang berkaitan dengan
cerita ini diklasifikasikan sebagai mu'tabar kerana
bersumberkan dari Ja'far Assodiq dan ianya
diriwayatkan dengan begitu banyak dalam kitabkitab klasik Syi'ah dan kitab-kitab baru.
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9. Mu'awiyah Bin Abi Sufyan:










Mereka meragukan kebenaran islamnya dan
menyebutkannaya sebagai kafir dan akan kekal
dalam neraka buat selama-lamanya.
Syi'ah mendakwa, hakikatnya Mu'awiyah menganut
ajaran syirik dan menyembah berhala hingga
wafatnya Rasulullah SAW. Beliau berpura-pura
menampilkan keislamannya kerana takutkan pedangpedang umat islam. Beliau kekal dengan cara hidup
jahiliyyah dan beliau mati dalam keadaan salib
tergantung di lehernya.
Syi'ah mendakwa beliau lebih jahat daripada iblis dan
merupakan kepala kesesatan, ketua orang-orang
kafir, Fir'aun ummat ini, hamba, munafiq, bersikap
keras kepala kepada Nabi SAW dan orang beriman
dan musuh keluarga Nabi khususnya kepada Saidina
'Ali r.a .
Dalam riwayat Syi'ah menyebutkan kononya Nabi
bermimpi melihat Mu'wiyah dan 'Amar bin Al-'Ash
telah dihempak dengan batu bara api neraka oleh
malaikat Zabaniah sembil berkata kepada mereka
berdua; apakah kamu berdua masih belum mahu
beriman kepada walayah 'Ali bin Abi Tolib a.s ....
Mengikut riwayat Syi'ah Mu'awiyah dibelenggu
dengan rantai sepanjang tujuh puluh hasta di dalam
salah satu lembah neraka jahannam semenjak beliau
meninggal lagi.
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Beliau antara yang akan dibangkitkan sebelum
qiamat semasa upacara raj'ah dengan tujuan untuk di
siksa dan diazab.
Hukum membenci, melaknat dan memutuskan
perasaan kasih sayang dengan Mu'awiyah adalah
wajib secara syar'ie. Al-Majlisi berkata antara
"dhururiyyat agama imamiyyah" adalah memutuskan
kasih sayang dengan Mu'awiyah.

10. 'Amar Bin Al-'Ash:





Syi'ah menganggap beliau sebagai anak zina.
Syi'ah mendakwa ibunya adalah " أصحاب الراية في
 "الجاهليةiaitu pelacur yang menaikkan bendera sebagai
pernyataan untuk pencen dari aktiviti pelacuran.
Selepas itu ibunya telah ditiduri oleh lima orang
lelaki dan hasil dari perzinaan itu maka lahirlah
'Amar Bin Al-'Ash.
Muhammad Jawad Mughniah menyebutkan (ulamak
Syi'ah baru): Annabighah ibu 'Amar adalah seorang
pelacur. Beliau telah ditiduri oleh Abu Lahb, Umayyah
bin Khalaf, Hisyan bin Mughirah, Abu Sufyan bin Harb
dan Al-'Ash bin Waail dan perzinaan ini telah
melahirkan 'Amar. Bila ditanya ibunya kenapa
memillih Al-'Ash sebagai ayah kepada anak
ini('Amar) beliau menjawab: Al-'Ash lebih banyak
berbelanja untuk saya dan anak-anak saya
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berbanding orang lain. Padahal kenyataanya anak itu
lebih mirip kepada wajah Abu Sufyan.
Ulamak baru Syi'ah 'Abdul Wahid Al-Ansori telah
menegaskan; ahli sejarah tidak ragu berkenaan 'Amar
sebagai anak zina yang berkongsi melahirkannya dari
perut ibunya oleh lima atau enam orang lelaki.
Gelaran yang diberikan Syi'ah kepada beliau: العاصي
ابن العاصي, ابن العاهرة, الماكر, الخبيث, المنافق, ممن اشتهر نفاقهم
dan banyak lagi gelaran lain yang digunakan oleh
puak Syi'ah untuk menggambarkan kekejian 'Amar
bin Al-'Ash.

11. Khalid Bin Al-Walid:



Syi'ah menggambarkan beliau sebagai ""سيف الشيطان.
Syi'ah mendakwa " "سيف هللاadalah gelaran yang
diberikan oleh Ahlussunnah kerana mengenag jasa
beliau melawan Saidina 'Ali r.a.

10) KENAPA SYI'AH MENCERCA, MEMAKI HAMUN,
MELAKNAT DAN MENGKAFIRKAN PARA SAHABAT NABI
SAW?
Syi'ah memusuhi para sahabat Nabi SAW bukan kerana
masalah peribadi yang berlaku antara mereka atau kerana
semata-mata berebut kuasa atau kerana mereka sayangkan
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keluarga Nabi SAW tetapi kerana faktor yang berkaitan
dengan agama. Antara sebabnya:
PERTAMA : Menimbulkan keraguan terhadap Al-Qur'an dan
Hadits-Hadits Nabi SAW, karena para sahabatlah yang telah
meriwayatkan kepada kita Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Jika
ternyata para perawinya adalah orang-orang fasik, terlaknat,
bahkan murtad maka tentunya sangat diragukan kebenaran
apa yang mereka riwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan AsSunnah. Amat luas ruang untuk berlaku keraguan dan
kemusykilan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam AlQur'an atau diselewengkan oleh para sahabat !!!
KEDUA : Untuk menggambarkan bahawa umat Muhammad
adalah umat yang terburuk yang Allah keluarkan dalam
sejarah tamadun manusia. Apa tidaknya? Kerana nenek
moyang mereka (iaitu para sahabat) adalah orang-orang
murtad, sehingga kita sekarang telah mengambil agama kita
dari ajaran kaum murtad.
KETIGA : Mencela syari'at Islam. Kenyataan menunjukkan
Nabi Muhammad sendiri gagal mensyari'atkan anak
didiknya dengan baik sebagai contoh utama pengamal
syari'atnya.
Hal ini melazimkan perkara yang sangat asas, iaitu sangat
tidak praktikal untuk membina umat manusia dengan
syari'at Islam. Jika syari'at yang dibawa bahkan dipraktikkan
oleh manusia terbaik selama puluhan tahun pun tidak
berjaya mendidik dan melahirkan suatu generasi yang
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soleh…bahkan menimbulkan generasi yang murtad…??!! Ini
menunjukkan bahwa manhaj syari'at Islam tidak mampu
untuk mentarbiyah dan mendidik umat manusia.
KEEMPAT : Untuk menghilangkan hikmah kenabian Nabi
SAW. Jika pembawa risalah dengan bimbingan Allah dalam
waktu yang lama tidak mampu mendidik suatu kaum maka
sangatlah diragukan kenabiannya. Nabi dengan kehebatan
peribadinya dan dengan sokongan wahyu dan dibekalkan
pula dengan sifat ma'sum, masih gagal untuk mempengaruhi
masyarakatnya.
Imam Malik berkata:

هؤالء أقوا ٌم أرادوا القد َح في النبي ِ صلى هللا عليه وسلم فلَ ْم يُمكنهم
إنما
ِ
ً ولو كانَ رجًل، ٍ رج ُل سوء:  فق َد ُحوا في أصحابه حتى يُقال, ذلك
صالحا ً لكانَ أصحابهُ صالحين
Maksudnya: "Sesungguhnya mereka adalah kaum yang ingin
mencela Nabi SAW akan tetapi hal itu tidak memungkinkan
mereka, maka mereka pun mencela para sahabat Nabi,
dengan harapan dikatakan : Muhammad adalah seorang
lelaki yang buruk, kalau seandainya ia adalah seorang lelaki
yang soleh tentunya para sahabatnya juga kalangan yang
soleh"

PENUTUP
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Para sahabat adalah manusia yang mulia di sisi Allah
SWT, kerana mereka telah berjuang bersama Nabi SAW
mengorbankan jiwa raga dan hartanya. Sejarah telah berbicara bahwa
keimanan dan keislaman mereka begitu kukuh dan mantap,
yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Sebagai
bukti, ribuan sahabat gugur sebagai syuhada’ semata-mata
membela Nabi SAW. Kerana itulah Nabi SAW sangat mencintai
mereka. Allah SWT berfirman:

علَى ا ْل ُكفَّ ِار ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم
َ شدَّا ُء
ِ َ َّللاِ َوالَّ ِذينَ َمعَهُ أ
ُ ُم َح َّم ٌد َر
َّ سو ُل
Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang
bersama beliau adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi
berkasih sayang kepada sesama mereka”. (QS. al-Fath 29)

Sarjana-sarjana islam telah mengelarkan para sahabat
sebagai " ”حملة القرآن والسنةiaitu pembawa dan penyebar alQuran dan Assunnah. Ada dari kalangan mereka yang
mempopularkan para sahabat sebagai  قلب الدينiaitu jantung
agama. Ini semua adalah gambaran peri pentingnya
kedudukan sahabat dan betapa berkaitnya sahabat dengan
agama kerana merekalah yang membawa dan menyebarkan
dua sember utama agama islam iaitu al-Quran dan
Assunnah.
Justeru sayugia kita sebagai penganut agama islam
memahami hakikat sebenar di sebalik serangan musuh islam
terhadap peribadi para sahabat agung Nabi saw adalah
untuk meruntuhkan dua sumber agama islam iaitu al-Quran
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dan Sunnah. Runtuh dua sember utama agama bererti
runtuhlah agama islam dan tercapailah maksud sebenar
Yahudi untuk meletakkan nasib agama islam seperti agama
samawi lain yang telah hilang keaslianya.
وهللا أعلم
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