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SUNNI & RAFIDHAH 

 

unni adalah golongan yang mengikuti 

pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama‟ah, yang 

berpegang teguh dengan Al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah a diatas pemahaman para sahabat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a barsabda; 

 

ب ًَ ُْ ا َثْعُذ ْٕ ٍْ َرِضهُّ ٍِ َن َٔ :  َرَشْكُذ ِفْيُكْى َشْيَئْي  ِ ِكَزبَة اَّلله
 ُعُهِزْ  

 

“Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak 

akan tersesat (jika berpegang teguh) kepada keduanya, 

yaitu; Kitabullah dan Sunnahku.”
1
 

 

Adapun Syi‟ah adalah suatu aliran yang muncul 

sejak pemerintahan ‟Utsman bin Affan y yang dipimpin 

oleh ‟Abdullah bin Saba‟, seorang yahudi dari Yaman. 

Setelah ‟Utsman bin Affan y terbunuh, ‟Abdullah bin 

Saba‟ mulai menyebarkan ajarannya secara terang-

terangan. Ia menyebarkan pemikiran bahwa 

kepemimpinan sesudah Nabi a sebenarnya adalah di 

tangan „Ali bin Abi Thalib y. Dan menurut ‟Abdullah 

bin Saba‟, Khalifah Abu Bakar, ‟Umar, ‟Utsman o telah 

mengambil alih kedudukan tersebut.  

                                                 
1 HR. Malik. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Shahihul Jami‟ : 2937. 

S 
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Keyakinan tersebut terus berkembang sampai 

menuhankan ‟Ali bin Abi Thalib y. Karena hal tersebut 

merupakan suatu kebohongan, maka ‟Ali bin Abi Thalib 

y mengambil tindakan untuk membakar mereka, dan 

sebagian dari mereka ada yang melarikan diri ke Madain. 

Syi‟ah mulai berkembang pada abad ke-2 hijriyah dan 

sekte yang paling ekstrim dari Syi‟ah adalah Rafidhah.  

 

Berikut ini akan dibandingkan antara ajaran Sunni 

dengan Syi‟ah Rafidhah dari empat sisi, antara lain 

tentang; sikap terhadap para sahabat, bacaan doa dan 

dzikir, dusta, dan perbuatan keji. 
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1. SIKAP TERHADAP PARA SAHABAT 
 

 

 Menurut Sunni 

Sunni menyakini wajibnya mencintai para sahabat-

sahabat Rasulullah a. Karena Allah q telah memilih 

mereka untuk menemani dan mendampingi Rasul-Nya 

Muhammad a, dan Allah q telah ridha kepada mereka. 

Sebagaimana Allah q berfirman; 

 

 ٌَ ْٕ بِثُ  انغه ََْصبِس  َٔ اْْلَ َٔ  ٍَ بِجِشْي َٓ ًُ ٍَ اْن ٌَ ِي ْٕ نُ ٔه اْْلَ
ىْ  ُْ ْٕ ٍَ ارهَجُع انهِزْي ا  َٔ ْٕ َسُض َٔ ْى  ُٓ ُْ ُ َع ٌٍ َسِضَ  اَّلله ِثِئْحَغب

ْى َجُهبٍد  ُٓ َٔ ََعذه َن  ُّ ُْ ٍَ  َع بُس َخبِنِذْي َٓ َْ ب اْْلَ َٓ َرْجِشْي َرْحَز
صُ  ْٕ ا َرِنَ  اْنَ  ب  ََثذًد َٓ  .اْنَعِ ْيىُ  ِفْي

 

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 

(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan 

orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 

ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah 

dan Allah menyediakan bagi mereka Surga-surga yang 

mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di 

dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang 

besar.”
2
 

 

 

 

                                                 
2 QS. At-Taubah : 100. 
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Para sahabat Rasulullah a adalah sebaik-baik 

generasi umat ini. Sebagaimana diriwayatkan dari 

„Abdullah (bin Mas‟ud) y, dari Nabi a beliau bersabda; 

 

ىْ  ُٓ ََ ْٕ ٍَ َيُه ْى  ُىه انهِزْي ُٓ ََ ْٕ ٍَ َيُه ْ   ُىه انهِزْي
َِ  َخْيُش انُهبِط َ ْش

 

“Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian 

yang setelahnya, kemudian yang setelahnya.”
3
 

 

Rasulullah a telah melarang umatnya untuk 

mencela para sahabatnya. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id 

Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َ َق ِيْثَم  ُُحٍذ  َْ ٌه  ََحَذُكْى  َ ا  َ ْٕ ا  َْصَحبِثْ  َفَه ْٕ ََل َرُغجُّ
 ُّ ََِصْيَ  ََل  َٔ ْى  ِْ ب َيب َثَهَ  ُيذه  ََحِذ جًد َْ  َر

 

“Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah 

seorang diantara kalian berinfaq emas sebesar gunung 

Uhud, maka tidak akan menyamai infaq mereka satu mud 

dan tidak pula setengahnya.”
4
 

 

 

 

 

 

                                                 
3 HR. Bukhari Juz 2 : 2509 dan Muslim Juz 4 : 2533. 
4 HR. Bukhari Juz 3 : 3470, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2541. 
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Rasullullah a juga telah mengancam orang-orang 

yang mencela sahabatnya dengan laknat dari Allah, 

malaikat, dan manusia seluruhnya. Beliau bersabda; 

 

 َٔ ََلِئَكِخ  ًَ َٔ اْن  ِ َُُخ اَّلله ِّ َنْع ٍْ َعته  َْصَحبِثْ  َفَعَهْي َي
 ٍَ ِعْي ًَ . انُهبِط  َْج

 

“Barangsiapa yang mencela sahabat-sahabatku, niscaya 

akan mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan manusia 

seluruhnya.”
5
 

 

Jika demikian, maka mencintai para sahabat 

Rasulullah a adalah merupakan bagian dari agama. Dan 

membenci para sahabat adalah merupakan perbuatan 

kekafiran dan kemunafikan. Hal ini sebagaimana 

disebutkan oleh Abu Ja‟far Ath-Thahawi t; 

 

ََِ بٌق  َٔ ْى ُكْ ٌش  ُٓ ثُْغُض َٔ  ، ٌٌ ِإْحَغب َٔ  ٌٌ ب ًَ ِإْي َٔ  ٌٍ ْى ِدْي ُٓ ُحجُّ َٔ
 ٌٌ  .َٔ ُْغَيب

 

“Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama, iman, 

dan ihsan. Dan membenci para sahabat adalah kekafiran 

dan kemunafikan, dan melampaui batas.”
6
 

 

                                                 
5 HR. Ibnu Adi 5/212. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

t dalam Shahihul Jami‟ : 6285. 
6 Al-„Aqidatuth Thahawiyah. Point „aqidah yang ke-93. 
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 Menurut Rafidhah 

Orang-orang Syi‟ah Rafidhah berkeyakinan bahwa 

sepeninggal Rasulullah a para sahabat semuanya 

murtad, kecuali hanya tiga atau empat orang saja. 

Sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka, dari 

Hannah bin Sudair, dari ayahnya, dari Abu Ja‟far n, ia 

berkata; 

“Sepeninggal Nabi a, orang-orang menjadi murtad, 

kecuali tiga orang.” Lalu aku berkata, “Siapa tiga orang 

tersebut?” Ia berkata, “Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu 

Dzar, dan Salman Al-Farisi.”
7
 

 

Mereka juga mencela dan mencaci-maki para 

sahabat Rasulullah a, terutama kepada; Abu Bakar, 

„Umar bin Khaththab, dan „Aisyah o. Sebagaimana 

perkataan Al-Khumaini; 

“Sesungguhnya kami berlepas diri dari dua Syaikh (Abu 

Bakar dan „Umar) terkait penyimpangan-penyimpangan 

yang mereka lakukan, mempermainkan hukum-hukum 

Ilahi, menghalalkan dan mengharamkan serta kezhaliman 

terhadap Fathimah, putri Nabi a dan anak-anak yang 

mereka berdua lakukan.”
8
 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Rijal Al-Kasysyi, 1/6. Dan diriwayatkan oleh Al-Kafi, 12/321 

beserta Syarhul Jami‟, Karya Al-Mazindarani. 
8 Kasyful Asrar, hal. 126. Buku ini penuh dengan hal-hal yang 

kontradiktif; dimana di satu tempat ia menetapkan suatu masalah, 

namun di tempat lain ia membatalkannya. 
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Disebutkan dalam kitab tafsir mereka Tafsir Al-

Qummi pada firman Allah q;  

ِإيَزبء ِري اْنُ ْشَثٗ َٔ  ٌِ اإِلْحَغب َٔ َ َيْأُيُش ِثبْنَعْذِل  ٌه اَّلله  ِإ

اْنَجْغِ  َيِع ُُكْى َنَعههُكىْ  َٔ َُكِش  ًُ اْن َٔ ٍِ اْنَ ْحَ بء  ٗ َع َٓ ُْ َي َٔ 

 ٌَ ْٔ ُش  َرَزكه

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 

dan (Allah) melarang dari perbuatan keji, kemungkaran 

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada 

kalian, agar kalian dapat mengambil pelajaran.”
9
 

Mereka mengatakan bahwa; Al-Fahsya‟ (keji) adalah 

Abu Bakar, Al-Munkar (kemungkaran) adalah „Umar dan 

Al-Baghyi (kezhaliman) adalah „Utsman.”
10

 

 

Pada hari Asyura‟ (tanggal sepuluh Muharram), 

mereka membawa seekor anjing lalu mereka 

menamakannya dengan „Umar, kemudian mereka 

menghujaninya dengan pukulan tongkat, serta 

melemparinya dengan batu sampai mati. Kemudian 

mereka mendatangkan seekor anak kambing, mereka 

menamainya dengan „Aisyah, kemudian mereka mulai 

mencabuti bulunya, dan menghujaninya dengan pukulan 

sandal sampai mati.
11

 

 

                                                 
9  An-Nahl : 90. 
10 Tafsir Al-Qummi, hal. 218. 
11 Tabdidul Zhilaam wa Tanbihun Niyam, oleh Ibrahim Al-Jabhan, 

hal : 27. 
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Mereka juga merayakan hari terbunuhnya „Umar 

bin Khaththab y dan mereka memberi nama kepada 

pembunuh „Umar bin Khaththab y, yaitu Abu Lu‟lu‟ Al-

Majusi dengan nama Baba Syuja‟uddin (bapak 

pemberani agama, pahlawan agama).
12

 

 

Karena cacian dan celaan yang mereka kepada para 

sahabat Rasulullah a, menjadikan mereka keluar dari 

agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam 

Adz-Dzahabi t;
13

 

 

َيَشَق  َٔ  ٍِ ْي ٍَ انذهِ ْى َفَ ْذ َخَشَج ِي ُٓ ْٔ َعجه ْى  َ ِٓ ٍَ ِفْي ٍْ َ َع ًَ َف
 ٍْ ٌُ ِإَله َع ْٕ ٍَ ََل َيُك ٌه انطهْع ٍَ ِْلَ ْي ًِ ْغِه ًُ ٍْ ِيههِخ اْن ِي

 .ِاْعِزَ بدِ 
 

“Maka barangsiapa yang mencaci-maki mereka (para 

sahabat) atau mencela mereka, sungguh ia telah keluar 

dan menyimpang dari (ajaran) agama Islam. Karena 

sesungguhnya cacian tidak akan muncul, kecuali dari 

keyakinan.” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Abbas Al-Qummi, (Al-Kuna wal Al-Qab) 2/55. 
13 Dalam kitabnya Al-Kaba‟ir. 
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Dengan demikian, maka Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah t menghukumi bahwa Syi‟ah Rafidhah 

telah kafir, karena mereka berkeyakinan wajibnya 

mencaci dan mengkafirkan para sahabat. Beliau 

mengatakan; 

“Sejumlah sahabat kami menyatakan dengan jelas 

kafirnya golongan Khawarij yang meyakini wajibnya 

berlepas diri dari „Ali dan „Utsman o, dan kafirnya 

golongan (Syi‟ah) Rafidhah yang berkeyakinan 

(wajibnya) mencaci seluruh sahabat, mengkafirkan para 

sahabat, menyebut mereka fasik dan mencela mereka.”
14

 

 

Orang-orang yahudi dan nashrani lebih utama 

dibandingkan dengan orang-orang Rafidhah dengan dua 

perkara, yaitu : 

a. Orang-orang yahudi ditanya, “Siapakah orang terbaik 

dari pemeluk agama kalian?” Mereka menjawab, 

“Para sahabat Nabi Musa.” Dan orang-orang nashrani 

ditanya, “Siapakah orang terbaik dari pemeluk agama 

kalian.” Mereka menjawab, “Para sahabat Nabi „Isa.” 

Sementara orang-orang Rafidhah ditanya, Siapakah 

orang terburuk dari pemeluk agama kalian?” Mereka 

menjawab, “Para sahabat Nabi Muhammad a.” 

b. Mereka (orang-orang Rafidhah) diperintahkan agar 

memintakan ampunan untuk mereka (para sahabat), 

tetapi justru mencelanya.
15

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ash-Sharimul Maslul, hal. 570. 
15 Al-Lalikai 4/1461. 
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2. BACAAN DOA DAN DZIKIR 
 

 

 Menurut Sunni 

Bacaan doa dan dzikir Sunni berupa pujian dan 

kalimah thayyibah (kalimat yang baik). Misalnya seperti; 

bacaan dzikir setelah shalat fardhu; 

 

ََلُو َرَجبَسْكَذ َرا اْنَجََلِل  َُْ  انغه ِي َٔ ََلُو  ََْذ انغه ىه  َ ُٓ انهه
ْكَشاوِ  اإْلِ َٔ. 

 

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah 

keselamatan itu. Maha Suci Engkau, (wahai) Yang 

Memiliki keagungan dan kemuliaan.”
16

 

Dan juga bacaan dzikir; 

 

 ُّ َن َٔ ْهُ   ًُ ُّ اْن ُّ َن ُِ ََل َشِشْيَ  َن ْحَذ َٔ  ُ َّ ِإَله اَّلله ََل ِإَن
َح  ٕه ََل ُ  َٔ َل  ْٕ ِ َشْ ٍء َ ِذْيٌش ََل َح َٕ َعَهٗ ُكمه ُْ َٔ ُذ  ًْ اْنَح
 ُّ َن َٔ ُخ  ًَ ْع ُّ انُهِ ُِ َن ََْعُجُذ ِإَله ِإيهب ََل  َٔ  ُ َّ ِإَله اَّلله ِ ََل ِإَن ِإَله ِثبَّلله
 ُّ ٍَ َن ُ ُيْخِهِصْي َّ ِإَله اَّلله ٍُ ََل ِإَن َُبُء اْنَحَغ ُّ انثه َن َٔ اْنَ ْضُم 

 ٌَ ْٔ َِ اْنَكبِفُش ْٕ َكِش َن َٔ  ٍَ ْي  .انذهِ

                                                 
16 HR. Muslim Juz 1 : 591. Dari sahabat Tsauban y. 
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”Tiada Sesembahan yang berhak disembah selain Allah, 

tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-

Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan 

(izin) Allah. Tiada Sesembahan yang berhak disembah 

selain Allah, dan kami tidak menyembah selain kepada-

Nya. Bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala 

keutamaan dan bagi-Nya segala pujian. Tiada 

Sesembahan yang berhak disembah selain Allah, seraya 

mengikhlaskan agama kepada-Nya, meskipun orang-

orang kafir membencinya.”
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 HR. Muslim Juz 1 : 594. Dari sahabat Abu Zubair y. 
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 Menurut Rafidhah 

Adapun orang-orang Syi‟ah Rafidhah, mereka 

menjadikan laknat dan cacian sebagai doa dan dzikir 

mereka. Misalnya seperti bacaan doa dzikir pagi mereka, 

yaitu;
18

 

“Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada Muhammad 

dan keluarga besarnya, laknatlah dua berhala Quraisy,
19

 

thaghut, dan kedua putrinya.
20

”
21

 

As-Sayyid Al-Hasan Al- Mausawi
22

 berkata; 

“Ini adalah doa yang tertulis di dalam kitab-kitab 

rujukan, dan Imam Al-Khumaini mengucapkannya 

setelah Shalat Shubuh setiap hari.”
23

 

 

Padahal diantara ciri seorang mukmin adalah 

mereka tidak banyak mencela dan tidak banyak 

melaknat. Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah (bin 

Mas‟ud) y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ََل  َٔ بِحِش  ََل ان ه َٔ  ٌِ َعب ََل انهه َٔ  ٌِ ب ٍُ ِثبنطهعه ْؤِي ًُ َنْيَظ اْن
 .اْنَجِزْيءِ 

“Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, 

banyak melaknat, buruk akhlaknya, dan bukan pula 

orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor.”
24

 

                                                 
18 Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Mamiqani. 
19 Yang mereka maksud adalah Abu Bakar dan „Umar p. 
20 Yang mereka maksud adalah Ummul Mukminin „Aisyah dan 

Ummul Mukminin Hafshah p. 
21 Tanqihul Maqal, hal. 107. 
22 Ia adalah salah seorang ulama‟ Syi‟ah. 
23 Ma‟al Itsna „Asyariyah fil Ushuli wal Furu‟, hal. 1134. 
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3. DUSTA 
 

 

 Menurut Sunni 

Sunni meyakini bahwa kejujuran akan 

menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan 

menunjukkan kepada Surga. Sebaliknya, kedustaan akan 

menunjukkan kepada keburukan dan keburukan akan 

menunjukkan kepada Neraka. Sebagaimana diriwayatkan 

dari „Abdullah (bin Mas‟ud) y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِذٖ ِإَنٗ اْنَجُهِخ  ْٓ ٌه اْنِجشه َي ِإ َٔ ِذٖ ِإَنٗ اْنِجشهِ  ْٓ ْذَق َي
ٌه انصهِ ِإ

ٌه اْنَكِزَة  ِإ َٔ ب  ْي ًد ُجَم َنَيْصُذُق َحزهٗ يُْكَزَت ِصذهِ ٌه انشه ِإ َٔ
ٌه  ِإ َٔ ِذٖ ِإَنٗ انُهبِس  ْٓ َس َي ْٕ ٌه اْنُ ُج ِإ َٔ ِس  ْٕ ِذٖ ِإَنٗ اْنُ ُج ْٓ َي

اثًدب ُجَم َنَيْكِزُة َحزهٗ يُْكَزَت َكزه  .انشه

“Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan 

dan kebaikan menunjukkan kepada Surga. Sesungguhnya 

seorang selalu belaku jujur hingga dicatat disisi Allah 

sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan 

menunjukkan kepada keburukan dan keburukan 

menunjukkan kepada Neraka. Sesungguhnya seorang 

selalu belaku dusta hingga dicatat disisi Allah sebagai 

orang yang pendusta.”
25

 

                                                                                              
24 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1977. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 320. 
25 HR. Bukhari Juz 5 : 5743 dan Muslim Juz 4 : 2607. 
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Bahkan banyak berdusta merupakan ciri 

kemunafikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Sesungguhya Rasulullah a bersabda; 

 

َعَذ  َْخَهَف  َٔ ِإَرا  َٔ َس َكَزَة  َُبِفِق َ ََلٌس ِإَرا َحذه ًُ آَيُخ اْن
 ٌَ ٍَ َخب ًِ ِإَرا اْئُز َٔ. 

 

“Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara berdusta, 

jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya 

berkhianat.”
26

 

 

Dan para salaf dahulu sangat memperhatikan 

masalah kejujuran. Dikisahkan bahwa Imam Bukhari 

t pernah mencari hadits dari seorang laki-laki. Tiba-

tiba beliau melihat kuda orang tersebut lari. Maka orang 

tersebut menunjukkan pada kuda itu dengan surbannya, 

seolah-olah didalamnya ada gandum. Lalu kuda itu 

mendekatinya, dan orang tersebut mengambil kembali 

kudanya. Imam Bukhari t bertanya, “Apakah padamu 

tadi ada gandum?” Orang tersebut menjawab, “Tidak, 

aku hanya mengiming-iminginya.” Setelah mendengar 

jawaban laki-laki tersebut, Imam Bukhari t berkata, 

“Aku tidak akan mengambil hadits dari orang yang 

membohongi hewan.”
27

 

 

 

 

                                                 
26 HR. Bukhari Juz 1 : 33 dan Muslim Juz 1 : 59. 
27 Minhajul Muslim. 
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 Menurut Rafidhah 

Syi‟ah Rafidhah menjadikan dusta sebagai ajaran 

agama mereka. Dan mereka membungkus dusta dengan 

istilah Taqiyyah. Taqiyyah menurut mereka adalah 

mengucapkan atau berbuat sesuatu yang tidak diyakini, 

dengan tujuan untuk melindungi diri dan harta dari 

marabahaya atau agar harga diri terjaga.
28

 

 

Menurut mereka, taqiyyah memiliki kedudukan 

yang sangat tinggi, bahkan agama dan keimanan 

seseorang tidak akan sempurna, jika tidak bertaqiyyah. 

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka, 

diantaranya : 

 

Al-Kulaini menukil dari „Abdullah, ia berkata; 

“Taqwalah atas agamamu dan berhijablah dengan 

taqiyyah, maka sesungguhnya tidak sempurna iman 

seseorang apabila tidak bertaqiyyah.”
29

  

 

Al-Kulaini mengatakan dari „Abdullah; 

“Dan apakah yang dapat menenangkan pikiranku selain 

bertaqiyyah. Sesungguhnya taqiyyah adalah surga bagi 

orang-orang yang beriman.”
30

 

 

Dari Ja‟far Ash-Shadiq, ia berkata; 

“Sesungguhnya sembilan persepuluh agama ada dalam 

taqiyyah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak 

memiliki taqiyyah.” 

 

                                                 
28 Asy-Syi‟ah fil Mizan, Muhammad Jawad Mughniyah, hal 48. 
29 Ushulul Kafi, hal. 483. 
30 Ushulul Kafi, hal. 484. 



- 16 - 

Dan juga diriwayatkan darinya, dari ayahnya; 

“Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini sesuatu pun 

yang lebih aku cintai dari pada taqiyyah.”
31

  

 

Al-Mamiqani berkata; 

“Perbuatan-perbuatan keji(nya) dapat dibenarkan dengan 

alasan taqiyyah.”
32

 

 

Ibnu Babawaih mengatakan; 

“Keyakinan kami tentang taqiyyah adalah (bahwa) ia 

wajib. Barangsiapa meninggalkannya, maka sama dengan 

meninggalkan shalat.”
33

 

 

Karena demikian ajaran agama mereka, maka para 

pemeluk agama Syi‟ah Rafidhah akan menjadi para 

pendusta. Malik t pernah ditanya tentang kelompok 

Rafidhah, maka beliau menjawab; 

 

 ٌَ ْٕ ْى َيْكِزثُ ُٓ ْى، َفِئَه ُٓ ُْ ْٔ َع ََل َرَش َٔ ْى  ُٓ ًْ  .ََل َرَكَه

 

”Jangan berbicara dengan mereka dan jangan pula 

menerima pandangan mereka, karena sesungguhnya 

mereka adalah para pendusta.”
34

 

 

 

 

                                                 
31 Tahdzibul Kamal, 22/322. 
32 Tanqihul Maqal, 3/142. 
33 Al-I‟tiqadat, hal.114. 
34 Al-Muntaqa, karya Imam Adz-Dzahabi t, hal. 21. 
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4. PERBUATAN KEJI 
 

 

 Menurut Sunni 

Diantara perbuatan keji yang dilarang didalam 

Islam menurut Sunni adalah Nikah Mut‟ah. Nikah 

mut‟ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang 

wanita pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, 

sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan 

bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang 

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.
35

  

 

Nikah mut‟ah pernah diperbolehkan pada awal 

Islam untuk kebutuhan dan darurat waktu itu, kemudian 

Rasulullah a mengharamkannya untuk selama-lamanya 

hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya 

dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H 

dan yang kedua pada Fathu Makkah, tahun 8 H. 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y; 

 

ٍْ ُيْزَعِخ  ٗ َع َٓ ََ َعههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕ ٌه َسُع َ 
ِخ  ِغيه َْ َش اإْلِ ًُ ٍْ  َْكِم اْنُح َع َٔ َو َخْيَجَش  ْٕ َغبِء َي

 انُهِ
 

“Bahwasannya Rasulullah a melarang (nikah) mut‟ah 

pada hari Khaibar dan (melarang) memakan (daging) 

keledai jinak.”
36

 

                                                 
35 Shahih Fiqhis Sunnah 3/99. 
36 HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1407. 
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Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi‟ bin Sabrah Al-Juhani y, 

dari bapaknya; 

 

ْزَعِخ  ًُ ٍِ اْن ٗ َع َٓ ََ َعههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕ ٌه َسُع َ 
ِو اْنِ َيبَيِخ  ْٕ َزا ِإَنٗ َي َْ ِيُكْى  ْٕ ٍْ َي ب َحَشاٌو ِي َٓ َ بَل  َََل ِإَه َٔ

ٌَ  َْعَطٗ َشْيئًدب َفََل َيْأُخْزُِ  ٍْ َكب َي َٔ 

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melarang nikah mut‟ah. 

Beliau bersabda, ”Ketahuilah sesungguhnya nikah 

mut‟ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. 

Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu 

(kepada wanita dari nikah mut‟ah), maka janganlah 

diambilnya (kembali).”
37

  

 

Setelah jelas tentang keharaman nikah Mut‟ah 

berdasarkan dalil-dalil diatas, maka barangsiapa yang 

melakukan nikah mut‟ah, berarti ia terjerumus dalam 

perbuatan zina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 HR. Muslim Juz 2 : 1406. 
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 Menurut Rafidhah 

Adapun orang-orang Syi‟ah Rafidhah, mereka 

justru memeritahkan untuk melakukan nikah mut‟ah. Dan 

mereka menganggap nikah mut‟ah tersebut sebagai 

ibadah. Sebagaimana disebutkan pada riwayat-rawayat 

mereka, diantaranya : 

 

Dari Ja‟far Ash-Shadiq; 

“Mut‟ah adalah agamaku dan agama bapak-bapakku. 

Yang mengamalkannya, (maka ia) mengamalkan agama 

kami. Dan yang mengingkarinya, (maka ia) mengingkari 

agama kami. Bahkan ia memeluk selain agama kami. 

Dan anak dari mut‟ah lebih utama dari pada anak isteri 

yang langgeng. Dan yang mengingkari mut‟ah, (maka ia) 

kafir dan murtad.”
38

 

 

Al-Qummi menukilkan di dalam kitab Man La 

Yahduruhul Faqih dari ‟Abdulah bin Sinan dari Abi 

‟Abdillah, ia berkata; 

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta‟ala telah 

mengharamkan atas golongan kita setiap yang 

memabukkan dari setiap minuman, dan telah mengganti 

mereka dari hal itu dengan nikah mut‟ah”
39

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Tafsir Manhaj Ash-Shadiqin Fathullah Al-Kasyani, hal. 356. 
39 Man La Yahduruhul Faqih, hal. 330. 
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Menurut mereka, nikah mut‟ah memiliki banyak 

keutamaan. Al-Kasyani dalam tafsirnya, telah berani 

berdusta atas Rasulullah a, ia mengatakan bahwa beliau 

bersabda; 

“Telah datang kepadaku Jibril dari sisi Tuhanku, 

membawa sebuah hadiah. Kepadaku hadiah itu adalah 

menikmati wanita-wanita mukminah (dengan nikah 

mut‟ah). Allah belum pernah memberikan hadiah kepada 

para nabipun sebelumku. Ketahuilah mut‟ah adalah 

keistimewaan yang dikhususkan oleh Allah untukku, 

karena keutamaanku melebihi semua para nabi terdahulu. 

Barangsiapa melakukan mut‟ah sekali dalam umurnya, la 

menjadi ahli surga. Jika laki-laki dan wanita yang 

melakukan mut‟ah berter di suatu tempat, maka satu 

malaikat turun kepadanya untuk menjaga hingga mereka 

berpisah. Apabila mereka bercengkerama, maka obrolan 

mereka adalah berdzikir dan tasbih. Apabila yang satu 

memegang tangan pasangannya, maka dosa-dosa dan 

kesalahan-kesalahan bercucuran keluar dari jemari 

keduanya. Apabila yang satu mencium yang lain, maka 

ditulis pahala mereka setiap ciuman seperti pahala haji 

dan ‟umrah. Dan ditulis dalam persetubuhan mereka, 

setiap syahwat dan kelezatan satu kebajikan bagaikan 

gunung-gunung yang menjulang ke langit. Jika mereka 

berdua asyik dengan mandi dan air berjatuhan, maka 

Allah menciptakan dengan setiap tetesan itu satu 

malaikat yang bertasbih dan menyucikan Allah, sedang 

pahala tasbih dan taqdisnya ditulis untuk keduanya 

hingga Hari Kiamat.”
40

 

 

                                                 
40 Tafsir Manhaj Ash-Shadiqin, Fathullah Al-Kasyani. 
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Orang-orang Rafidhah juga meriwayatkan secara 

dusta atas nama Rasulullah a; 

“Barangsiapa melakukan mut‟ah dengan seorang wanita 

mukminah, maka seolah-olah dia telah berziarah ke 

Ka‟bah (berhaji sebanyak 70 kali).”
41

 

 

Menurut mereka, boleh saling meminjamkan putri 

mereka untuk disetubuhi oleh temannya. Sebagaimana 

dalam riwayat mereka, dari Abu Ja‟far Muhammad Ibnu 

Hasan Ath-Thusi menyebutkan dari Muhammad bin 

Muslim dari Abu Ja‟far, ia berkata, Tanyakan kepadanya; 

“Halalkah laki-laki meminjamkan pada temannya tubuh 

putrinya untuk disetubuhi.” Jawabnya, “Boleh, bahkan 

halal bagi dia, sebagaimana halal bagi temannya 

meminjamkan kemaluan putrinya untuk disetubuhi.”
42

 

 

Nikah mut‟ah mereka juga boleh dilakukan 

terhadap anak-anak dibawah umur. Sebagaimana 

dikisahkan oleh As-Sayyid Husain Al-Mausawi ketika 

tinggal di Irak, Al-Khumaini diundang oleh sebuah kota 

disana, kemudian ia meminta Al-Mausawi untuk 

mendampinginya, lalu perjalanan pun terjadi. Dalam 

perjalanan pulang, mereka ingin beristirahat dari 

kelelahan perjalanan. Lalu Al-Khumaini memerintahkan 

agar berangkat menuju kawasan Al-Uthaifiah, dimana 

disana tinggal seorang warga negara asal Iran, bernama 

Sayyid Shahib. Dia dan imam (Al-Khumaini) sudah 

saling mengenal satu sama lain. Al-Muasawi 

menceritakan; 

                                                 
41 „Ujalah Hasanah Tarjamah Risalah Al-Mut‟ah oleh Al-Majlisi 

Hal.16. 
42 Al-Istibshar Juz 3, hal. 136. 
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“Sayyid Shahib bersuka cita dengan kedatangan kami... 

ia meminta kami tinggal di rumahnya malam itu, maka 

imam pun setuju. Ketika tiba waktu tidur Al-Khumaini 

melihat gadis cilik, yang masih berusia antara 4-5 tahun, 

namun ia berparas sangat cantik. Lalu imam meminta 

kepada sang ayah agar membawa gadis cilik itu ke 

sisinya untuk dimut‟ah olehnya. Sang ayah setuju dengan 

riang gembira. Lalu Al-Khumaini tidur bersama gadis 

cilik itu, sementara kami mendengar tangisan dan 

jeritannya.”
43

 

 

Bahkan menurut imam-imam Syi‟ah diperbolehkan 

mengawini para gadis tanpa harus izin kepada walinya 

terlebih dahulu. Imam-imam mereka mengatakan; 

“Tidak mengapa mengawini gadis, jika ia rela tanpa izin 

bapaknya.”
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Lillah tsumma lit Tarikh, hal. 35-36. 
44 At-Tahdzibul Ahkam Juz 7/256. 
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Wal‟iyadzubillah, betapa rusaknya kehormatan dan 

nasab mereka. Padahal Allah q mensifati orang-orang 

yang beriman adalah orang-orang yang menjaga 

kemaluan mereka. Sebagaimana firman-Nya; 

 

ٌَ  َ ذْ  ْٕ ْؤِيُُ ًُ ٍَ ...  َْفَهَ  اْن انهِزْي ْى  َٔ ِٓ ِج ْٔ ْى ِنُ ُش ُْ
 ٌَ ْٕ  .َحبِف ُ

 

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman... (yaitu) orang-orang yang menjaga 

kemaluannya.”
45

 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 

t,
46

 ketika menafsirkan ayat tersebut; 

 

ْٕ ِإَنٗ  ب َرَجُهَت َيب َيْذُع َٓ بِو ِحْ ِ  ًَ ٍْ َر ِي َٔ ََب،  ٍِ انضهِ َع
ب ًَ ِْ ِٕ ََْح َٔ ِظ  ًَ انهه َٔ  .َرِنَ ، َكبنُهَ ِش 

 

“(Yaitu mereka menjaga diri) dari perbuatan zina. Dan 

termasuk kesempurnaan dalam menjaga kehormatan 

(adalah dengan) menjauhi hal-hal yang dapat mendorong 

pada perbuatan tersebut, seperti; memandang, 

menyentuh, dan semisalnya.” 

 

                                                 
45 QS. Al-Mu‟minun : 1 dan 5. 
46 Dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan. 
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KHATIMAH 
 

 

ari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang sangat jauh antara 

pemahaman Sunni dengan (Syi‟ah) Rafidhah. 

Dan dapat disimpulkan pula bahwa : 

 

 Tidak ada kelompok yang mencela sahabat-sahabat 

Nabinya, kecuali orang-orang Rafidhah. 

 

 Tidak ada kelompok yang menjadikan laknat dan 

cacian sebagai doa dan dzikir (dalam ibadah) mereka, 

kecuali orang-orang Rafidhah. 

 

 Tidak ada kelompok yang menjadikan dusta sebagai 

ajaran agamanya, kecuali orang-orang Rafidhah. 

 

 Dan tidak ada kelompok yang menganggap perbuatan 

keji sebagai ibadah, kecuali orang-orang Rafidhah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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Demikianlah yang dapat kami haturkan. Semoga 

risalah sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca. Dan kita memohon kepada Allah agar 

dijauhkan dari berbagai syubhat dan fitnah dalam agama, 

serta kita memohon kepada Allah agar diteguhkan diatas 

Islam yang benar, hingga datangnya kematian.  

 

ْعََلِو  َُب َعَهٗ اإْلِ ْز ، َ جهِ ِّ ِه ْْ َ َٔ ْعََلِو  ِن ه اإْلِ َٔ ىه َيب  ُٓ اَنهه
 ِّ ََْهَ بَا ِث  .َحزهٗ 

 

“Ya Allah, Wahai penolong Islam dan pemeluknya. 

Teguhkanlah kami diatas agama Islam hingga bertemu 

dengan-Mu.”
47

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 

 

 

 
***** 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Al-„Aqidatuth Thahawiyah. Doa pada akhir point „aqidah yang ke-

68. 
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