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125 Aisyah bersama dengan Hafsah banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan  dan 

melakukan konspirasi terhadap Nabi SAW. Dikatakan, “…kita akan mendapatkan banyak 

sekali dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukannya karena konspirasi-konspirasinya 

bersama Hafsah putri Umar bin Khathab terhadap sang Nabi yang menyebabkan beliau 

mengharamkan apa yang telah Allah halalkan baginya…” 

126 Dikatakan tentang Aisyah, “Keburukan akhlaknya yang sangat berlebihan…di hadapan 

Rasul SAW adalah ketika beliau sedang shalat, ia menjulurkan kedua kakinya di Kiblat 

beliau. Ketika beliau bersujud, ia menarik dan melipatkan kedua kakinya. Begitu beliau 

berdiri dari sujudnya, ia merentangkan kembali kedua kakinya itu di Kiblat beliau.” 

128 Kepada Aisyah dan Hafsah telah secara khusus Allah menurunkan ayat-ayat mengenai 

kedurhakaan Aisyah dan Hafsah, Surah dimaksud al-Tahrim: ayat 4 dan ayat 5. 

129 Aisyah dan Hafsah memiliki (sifat) keakuran dan kesepahaman antara ayah keduanya, 

Abu Bakar dan Umar. (Tidak lain tidak bukan dimaksudkan sebagai penentang Nabi 

Muhammad SAW). 

137 Disebutkan, “Tak syak lagi, bahwa jumlah setan-setan Aisyah memang banyak sekali, 

yang telah menguasainya dan mengendalikannya, yang telah mendapatkan jalan 

masuknya ke dalam hatinya, yaitu rasa cemburu…” 

138-

139 

Dikatakan, “Saya meyakni bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah 

mencintainya (Aisyah) karena apa yang telah diperbuatnya terhadap beliau…Bagaimana 

Rasulullah bisa mencintainya sedangkan ia adalah seorang perempuan yang suka berdusta, 

gibah, berjalan dengan menyebarkan namimah, meragukan Allah dan Rasul-Nya, dan 

menyangka keduanya (Allah dan Rasul) telah menzaliminya? 

  

139 

Dikatakan, “Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mencintai seorang perempuan yang 

sangat membenci putrinya Zahra berikut saudaranya dan anak pamannya Ali bin Abi 

Thalib sampai-sampai ia tidak pernah menyebutkan namanya dan tidak pernah 

membicarakan yang baik-baik tentangnya? 

151 “Aisyah yangtelah merendahkan kehormatan Rasulullah dengan menuduhnya telah 

melakukan hal-hal tak senonoh dan telah menentang perintah-perintahnya, memerangi 

washi beliau, menjadi penyebab bagi kebanyakan munculnya fitnah yang telah diketahui 

oleh seluruh kaum muslimin, serta menyebabkan terbunuhnya ribuan kaum muslimin, 

menjadi perempuan Islam paling masyhur dan darinyalah hukum-hukum (Islam) diambil.” 

154 Menolak hadits dari Aisyah. Dikatakan “Tak ada gunanya untuk berpegangkepada segala 

hal yang telah diriwayatkan dari Aisyah dari hukum-hukum yang perlu ditertawakan 

sekaligus ditangisi, guna membersihkannya dari peringatan yang telah disampaikan oleh 

Rasulullah SAW tentang dirinya.” 

155 Menuduh Aisyah menakwil hukum Allah sekehendak hatinya sendiri. Dikatakan, “Jika 

Humairah adalah tempat diambilnya separuh (ajaran) agama, yang telah berani menakwil 

hukum-hukum Allah sekehendak hatinya sendiri, maka saya tidak yakin suaminya 

Rasulullah SAW merestui hal ini darinya dan memerintahkan manusia untuk 

mengikutinya. Lebih kejam dilanjutkan olehnya, “…bahwa mengikutinya merupakan 

kemaksiatan kepada Allah.” 

157 

  

Allah telah mengecam Aisyah. Sebagaimana dikatakan, “Sudah diketahui dari al-Qur’an 

yang mulia bahwa Allah telah mengecamnya (Aisyah) ketika dia melakukan konspirasi 

terhadap Rasul-Nya, dikecam oleh Jibril dan orang-orang saleh dari kaum muslim dan 

para malaikat setelah itu secara nyata.” 
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59 Tidak memasukkan Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq ra sebagai Ahlul Bait dan 

mengingkarinya sebagai Ummahatul Mukminin. 

60 Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq ra difitnah telah menentang Rasulullah SAW, 

memimpin pemberontakan, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Syi’ah menolak 

semua hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq ra. 

67 Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq ra difitnah telah memarahi, menjauhi, memata-matai, 

mencurigai, bahkan dikatakan “Rasulullah berpura-pura jadi Nabi.” 

409 Abu Bakar As-Shiddiq ra dituduh telah memerintahkan kepada Umar bin Khaththab ra 

untuk memaksa pemberian bai’at Abu Bakar As-Shiddiq ra kepada Ali bin Abi Thalib 

ra,  Fatimah ra, dan yang lainnya (di rumah Fatimah ra). Dikatakan, “Pergi dan bawalah 

mereka, jika mereka menentang, bunuh mereka!.” 

411 Dusta atas nama Fatimah ra, ketika Abu Bakar As-Shiddiq ra dan Umar bin Khaththab ra 

datang membesuk Fatimah ra ketika sedang sakit,  Fatimah ra berkata: “Allah dan 

malaikat menjadi saksiku bahwa engkau membuatku tidak ridha, dan kalian telah 

membuatku murka. Apabila aku bertemu ayahku, akan kuadukan semua perbuatan kalian 

berdua.” 

414 Abu Bakar As-Shiddiq ra dan Umar bin Khaththab ra difitnah telah secara sengaja 

menentang ayat al-Qur’an yang sangat jelas. (Ini sama saja dengan tuduhan pengkafiran 

oleh Syi’ah) 

409 Umar bin Khaththab ra dituduh akan membakar rumah Fatimah ra, jika tidak memberikan 

bai’at. 

410 Umar bin Khaththab ra difitnah telah memukul perut Fatimah ra sehingga bayi dalam 

kandungannya meninggal. Sejak itu Fatimah ra jatuh sakit hingga wafat. Berarti Syi’ah 

telah memfitnah bahwa meninggalnya Fatimah ra karena pukulan Umar bin Khaththab ra. 

Dikatakan, Fatimah ra berteriak keras: “Duhai ayahku, Rasulullah! Lihatlah bagaimana 

Umar dan Abu Bakar memperlakukan kami setelah engkau tiada! Lihatlah bagaimana cara 

mereka menemui kami!” 

476 Umar bin Khathab ra difitnah sebagai orang yang sering mempertentangkan perintah Nabi 

Muhammad SAW. 

476 Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq ra difitnah sebagai orang yang menyebabkan banyak 

penderitaan kepada Nabi Muhammad SAW, melanggar perintahnya, dan perintah 
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Tuhannya, bangkit memusuhi penerus Nabi Muhammad SAW, karena keputusan agama 

yang diambil darinya. 

515 

517 

Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amru bin 

Ash Radhiyallahu ‘anhum, difitnah sebagai penggerak penentangan terhadap Khalifah 

Utsman bin Affan ra. Thalhah ra dan Zubair ra difitnah sebagai pembunuh Khalifah 

Utsman ra. 

525 Dinyatakan bahwa pernikahan antara Utsman bin Affan ra dengan kedua putri Nabi 

Muhammad SAW sama sekali tidak berkaitan sedikitpun dengan maqam spiritual. 

525 

sd 

529 

Utsman bin Affan ra difitnah telah membuat Hukum Islam baru, sebagai berikut: Terkait 

dengan shalat dalam perjalanan (safar), dengan shalat secara penuh ketika dalam 

perjalanan. Mengubah aturan Haji Umrah, yakni larangan melaksanakan umrah dan haji 

pada masa kekhalifahannya. Mengubah Hukum Zakat, dll. 

648-

649 

Menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah merubah teologi Kristen. 
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22 Imam Shadiq as dalam menafsirkan ayat “Segala sesuatu akan musnah, kecuali wajah 

Allah…..”, berkata, “Yang dimaksud dengan Wajah Allah dalam ayat ini adalah Ali as.” 

41 Imam Ali as adalah penghitung amal perbuatan di hari Kiamat. 

41 Aku adalah saudara Rasulullah saw…telah dikaruniakan kepadaku (ikhtiyar) neraca, 

bendera, dan telaga Kautsar. Aku adalah yang paling utama dari Bani Adam dan aku akan 

menghisab (perbuatan) makhluk Allah (manusia) serta memberikan azab bagi penghuni 

neraka di tempat-tempat mereka.” 

42 Imam Ali as adalah hakim yang mengadili di hari Kiamat sesuai dengan keadilan Ilahi. 
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1 Rekaman Ceramah : 

Jalaluddin Rakhmat, pada saat 

HUT Republik Iran di ICC 

(2014) 

Rasulullah SAW dikatakan menyiksa para tawanan dan 

memutilasinya. 

2 Rekaman Ceramah : 

Jalaluddin Rakhmat  

Menuduh Aisyah binti Abu Bakar ra telah merendahkan 

Tuhan (blasfemi). Dikatakan olehnya bahwa blasfemi itu 

ucapan-ucapan yang merendahkan Tuhan yang diucapkan 

sebetulnya oleh orang-orang kafir. 

3 Rekaman Ceramah : 

Jalaluddin Rakhmat  

Aisyah itu perempuan yang tidak begitu cantik,…kulitnya 

item, dan dia sering menghias wajahnya dengan akar kayu 

yang kemerah-merahan untuk memerahi sebagaimana 

kebiasaan orang-orang kulit hitam. 

4 Jalaluddin Rakhmat. Buletin al 

Tanwir Yayasan Muthahhari 

Edisi Khusus No. 298. 10 

Muharram 1431 H, hlm. 3 

Para sahabat telah merobah-robah agama 

5 Jalauddin Rakhmat. Sahabat 

Dalam Timbangan Al Quran, 

Sunnah dan Ilmu Pengetahuan. 

PPs UIN Alauddin 2009. hlm. 6 

& 7. 

Umar meragukan kenabian Rasulullah SAW. 

 

Para sahabat membantah perintah Nabi SAW. 

6 Jalaluddin Rakhmat. Artikel 

dalam Buletin al Tanwir 

Yayasan Muthahhari Edisi 

Khusus No. 298. 10 Muharram 

1431 H.  hlm. 3 

Para sahabat murtad. 

 

 

 

7 Jalaluddin Rakhmat. Al 

Mushthafa (Manusia Pilihan 

yang Disucikan). Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 

2008. hml. 24&73 

Muawiyah tidak hanya fasik bahkan kafir, tidak meyakini 

kenabian. Ia besama dengan Abu Sufyan dan Amr bin Ash 

telah dilaknat oleh Nabi SAW.  

 

9 Jalaluddin Rakhmat, Depok: 

Pustaka IIMaN, 2008. hlm. 

404-405. 

 

Jalaluddin Rakhmat yakin bahwa Abu Bakar As-Shiddiq 

dan Umar radhiyallahu ‘anhuma membuat Fathimah 

radhiyallahu ‘anha  marah. Bahkan sampai mendoakan 

keburukan pada mereka berdua. Pernyataan ini lalu 

dilengkapi dengan keterangan dari buku yang ditulis oleh 

istrinya, Emilia Renita Az, dalam “40 Masalah Syiah” 

terbitan Bandung: IJABI. Cet ke 2. 2009. Hal. 90,  sebagai 

berikut, “Dengan merujuk kepada sabda Nabi SAW 

“Fathimah belahan nyawaku, siapa yang menyakiti 

Fathimah, dia menyakitiku; siapa yang membuat murka 

Fathimah, ia membuat aku murka dan menurut Al-Qur’an 

Allah melaknat orang-orang yang menyakiti Rasulullah 

saw, maka Syiah melaknat orang-orang yang menyakiti 

Fathimah as.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


