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KATA PENGANTAR
احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقااي من أهل
العلم  ،يدعون من ضل إىل اهلدى  ،ويبصرون منهم على األذى
 ،حُييون بكتاب هللا املوتى  ،ويحبصرون بنور هللا أهل العمى  ،فكم
من قتيل إلبليس قد أحيوه  ،وكم من ضال اتئه قد هدوه  ،فما
أحسن أثرهم على الناس  ،وأقبح أثر الناس عليهم  ،ينفون عن
كتاب هللا حتريف الغالني  ،وانتحال املبطلني  ،وأتويل اجلاهلني
الذين عقدوا ألوية البدع  ،وأطلقوا عقال الفتنة فهم خمالفون
لكتاب جممعون على مفارقة الكتاب ،يقولون على هللا ويف هللا
ويف كتاب هللا بغري علم ويتكلمون ابملتشابه من الكالم وخيدعون
جهال الناس مبا يشبهون عليهم  ،فنعوذ ابهلل من فنت الضالني .
Segala puji hanyalah milik Alloh yang menjadikan
setiap kekosongan masa dari diutusnya para Rasul
dengan tetap eksisnya para ulama yang senantiasa
menunjuki orang yang tersesat kepada petunjuk
dan senantiasa bersabar terhadap aral rintangan
yang menghadang. Mereka menghidupkan orang-
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orang yang mati (hatinya) dengan Kitabullah dan
menerangi orang yang buta dengan cahaya Alloh.
Betapa banyak sembelihan iblis yang mereka
hidupkan dan betapa banyak orang bingung yang
tersesat mereka beri petunjuk. Aduhai, alangkah
baiknya pengaruh mereka terhadap manusia dan
betapa buruknya balasan manusia bagi mereka.
Mereka tepis penyelewengan terhadap Kitabullah
dari orang-orang yang esktrim, kedustaan para
pembela kebatilan dan penakwilan orang-orang
yang dungu yang telah mengibarkan bendera
kebid’ahan dan menyebarkan virus fitnah. Mereka
berselisih dari Kitabullah namun bersatu di dalam
menyelisihi Kitabullah. Mereka berbicara tentang
Alloh, tentang ajaran Alloh dan Kitabullah tanpa
ilmu, mereka berkata-kata dengan sesuatu yang
samar (syubhat) untuk menipu dan membuat
kerancuan di hadapan manusia-manusia yang
bodoh. Kita memohon perlindungan kepada Alloh
dari fitnah yang menyesatkan ini.
Sesungguhnya tidak ada kaum yang lebih pendusta
dan sesat melebihi Syiah Rafidhah. Mereka adalah
kaum perusak, pengkhianat dan penumpah darah,
dimana sejarah telah menjadi saksi atas kejahatan
dan kebrutalan mereka.
Ebook ini adalah secuil upaya di dalam turut andil
membongkar kesesatan dan kejahatan kaum Syiah,
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dimana

sebagian

mereka

saat

ini

banyak

berkamuflase dan bertaqiyah di hadapan kaum
muslimin.
Bagi siapa saja dari orang beriman yang kritis dan
obyektif, niscaya ia akan dapati bahwa sekte Syiah
ini adalah sekte yang sangat berbahaya bagi Islam,
yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kejahatannya harus dibongkar, kebusukannya harus dikuak
dan kejelekannya harus disingkap. Agar hujjah
menjadi tegak, sehingga yang haq akan semakin
jelas dan tertolong, yang batil pun akan semakin
terang dan terkalahkan serta terhinakan.
Semoga

upaya

yang

sederhana

ini

dapat

memberikan manfaat dan menjadi amal shalih bagi
kami. Tidak lupa kami sampaikan kepada pembaca
bahwa tiada gading yang tak retak, segala
kekeliruan dan kesalahan dengan senang hati kami
harapkan.
Selamat membaca...

Cinere, 6 Muharram 1439 H
26 September 2017
Abû Salmâ Muhammad bin Burhân al-Atsarî
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HAKIKAT AGAMA SYIAH
 هي داينة فارسية أسست لالنتقام من دين:

الشيعية

!!  لالنتقام من العرب.… االسالم حتديدا واكثر وضوحا
!! السبب يكمن يف معركة القادسية من الفتوحات االسالمية
تلك املعركة اليت انتصر هبا اجليش العريب االسالمي بقيادة عمر
بن اخلطاب على الفرس اجملوس ( الساسانيني ) يف العراق وبالد
فارس ( ايران حاليا ) مسيت تلك املعركة ابلقادسية ابعتبارها
معركة مقدسة انتصر هبا املقدسون ( العرب املسلمون ) على

) االجناس ( الفرس اجملوس

A

gama Syiah itu sejatinya adalah agama
Persia yang dibentuk secara khusus untuk
membalas dendam kepada agama Islam

yang begitu nyata… Juga sebagai balas dendam
terhadap bangsa Arab.
Penyebabnya, kemungkinan besar adalah
karena meletusnya peperangan al-Qadisiyah saat
ekspansi

kekuasaan

Islam

(Futuhât). Dalam

peperangan inilah tentara Islam berhasil meraih
kemenangan, tepatnya di bawah kepemimpinan
‘Umar bin al-Khaththab yang berhasil menaklukkan
Persia Majusi (Kaum Sasani) di Iraq dan negeri
Persia (yang sekarang menjadi Iran).
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Peperangan tersebut dinamakan dengan alQadisiyah atau peperangan suci dikarenakan ini
adalah peperangan muqoddas (suci) dimana kaum
al-Muqoddasůn (orang-oranmg yang suci, yaitu
kaum

muslimin

bangsa

Arab)

berhasil

menaklukkan kaum al-anjås (orang² yang najis,
yaitu bangsa Persia Majusi).

قديتصور البعض اهنا معركة انتهت وتناست لكن احلقيقة هذه
املعركة لن ينساها الفارسي ابدا مهما طال الزمن !! فبهذه
( املعركة انتهت فيها االمرباطورية الفارسية بداينتها اجملوسية
الزرادشتية ) واصبحت يف مزابل التاريخ ال بل االكثر من ذلك
ما يغيظ الفارسي هو (بنات كسرى) فبعد ان متكن اجليش
العريب االسالمي من هزمية الفرس اجملوس وسحقهم عن بكرة
 هرب امللك الفارسي يزدجرد( كسرى ) اىل, ابيهم يف املدائن
خراسان لكن اجليش العريب االسالمي الحقه اىل عقر داره ومت
!!قتله وترحيله اىل جهنم وبئس املصري
Ada sebagian orang beranggapan bahwa
peperangan ini telah usai dan terlupakan. Padahal
realitanya, peperangan ini tidak pernah dilupakan
oleh bangsa

Persia untuk selama-selamanya,

sepanjang zaman.
Peperangan ini berakhir ketika Imperium
Persia beserta keyakinan Majusi (Zoroastrianisme)nya

telah

menjadi

puing-puing
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peninggalan

sejarah, bahkan lebih parah lagi dari itu. Yang
paling membuat orang Persia semakin murka
adalah (dengan ditawannya) “Puteri-puteri Kisra”.
Setelah

tentara

Arab

Muslim

berhasil

mengalahkan Persia Majusi dan memukul mundur
mereka dari kota-kota mereka yang telah luluh
lantak, Raja Persia yang bernama Yezdegerd
(Kisra) melarikan diri ke Khurasan, akan tetapi
tentara Arab Muslim berhasil mengejarnya sampai
ke

kediamannya,

mengirimkannya
Jahannam

adalah

ke

lalu

membunuhnya

neraka

Jahannam,

seburuk-buruknya

dan
dan

tempat

kembali.

مل يكتفي اجليش العريب االسالمي بقتل امللك الفارسي اجملوسي
بل قامو بسيب بناته الثالثة ( بنات كسرى ) وهن من امجل
بنات فارس مت سيب بنات الفرس اجملوس معهن بنات كسرى
ت أَْميَانح حك ْم ) و مت عرضهن
ْ الثالثة تطبيقا لقوله تعاىل ( َوَما َملَ َك
للبيع على رجال العرب يف اسواق املدينة املنورة !! ابلنسبة
 – االوىل۱ لبنات كسرى واليت يعتربن من امجل بنات فارس
 – والثانية تزوجها حممد٢ تزوجها عبدهللا بن عمر فأولدها سامل
 – واالخرية اليت تسمى (شهرابنو٣ بن ايب بكر فأولدها القاسم
) او (شاه زانن ) … تزوجها احلسني بن علي بن ايب طالب
 فأولدها علي زين العابدين اما بقية بنات فارس فتم بيعهن،
على رجال العرب
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Tidak cukup hanya membunuh raja Persia
Majusi, tentara Arab Muslim bahkan juga menawan
ketiga Puteri Kisra, dan mereka adalah wanita
Persia tercantik.
Puteri-puteri Persia Majusi semuanya ditawan
termasuk

tiga

Puteri

Kisra

sebagai

bentuk

implentasi firman Allah Ta’ala :

ت أ َْميَانح حك ْم
ْ َوَما َملَ َك
“Dan wanita-wanita (budak) yang kalian miliki”
Lalu para wanita tersebut (yang dijadikan budak)
dipertunjukkan

di

pasar-pasar

kota

Madinah

Munawwarah untuk dijual !!
Berkenaan dengan Ketiga Puteri Kisra yang
dianggap sebagai wanita tercantik Persia, maka :
1. Puteri yang pertama dinikahi oleh ‘Abdullah
bin ‘Umar, dia melahirkan seorang anak
bernama Salim.
2. Yang kedua dinikahi oleh Muhammad bin
Abi Bakr, dia melahirkan anak bernama alQasim.
3. Yang

terakhir

“Syahrabanu”

adalah
atau

yang

bernama

“Syahzanan”

yang

dinikahi oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib,
yang melahirkan seorang anak bernama ’Ali
Zainal ‘Abidin.
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Adapun wanita-wanita Persia lainnya, juga turut
dijual kepada para pria Arab.

أرجو ان تدركو ما مدى الذل والعار الذي حلق الفرس بعد ان
كانو امرباطورية عظمى على مدى قرون مث اصبحو يف مزابل
التاريح يف ليلة وضحاها!!! فأرضهم فتحت وملوكهم قتلت
ونسائهم سبيت أبسم االسالم على ايدي العرب الذي
يسموهنم اهلمج الرعاع الذين جاؤا من الصحراء على البعران
.وحطموا إمرباطوريتهم
Saya harap Anda bisa memahami betapa besar
kehinaan dan rasa malu yang dirasakan oleh Bangsa
Persia setelah Imperium agung mereka yang
berkuasa
kemudian

selama

beberapa

tiba-tiba

abad

menjadi

lamanya,

puing-puing

peninggalan sejarah di malam dan pagi harinya!!
Negeri mereka berhasil ditaklukkan, raja-raja
mereka tewas dan wanita-wanita mereka ditawan
dengan nama Islam melalui pertantaraan tangan
bangsa Arab, yang mereka juluki sebagai bangsa
barbar (bengis) lagi orang rendahan yang berasal
dari gurun pasir, yang pada akhirnya berhasil
menumbangkan imperium mereka.

هل تعتقدون ان الفارسي سينسى كل هذا الذل والعار الذي
حلقهم ويلتحق ابالسالم الذي جاء به ابطال القادسية ؟؟ طبعا
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ال وهلذا مت أتسيس داينة جديدة( الداينة الشيعية ) حتت غطاء
مذهب اسالمي يبدأ حبب آل البيت ( العرب املسلمني )
وينتهي بتمجيد الفرس وجعلهم مبكانه انبياء هلم!!

Apakah Anda mengira bahwa kaum Persia
akan melupakan begitu saja segala kehinaan dan
rasa malu yang mereka alami ini?! dan mau
menerima Islam yang datang dengan para pejuang
!al-Qadisiyah? Tentu saja tidak
Karena itulah mereka membentuk agama baru
yang bernama Syiah di bawah kedok madzhab
Islam, yang mereka awali dengan klaim cinta ahli
bait (dari kalangan muslim Arab) yang ujungujungnya adalah pengagungan terhadap bangsa
Persia sendiri yang mereka jadikan memiliki
!! kedudukan sama dengan Nabi

ف بهذه الداينة اجلديدة ( الداينة الشيعية ) وبرواايهتا املفربكة
الضالة اصبح عمر بن اخلطاب ( كاسر ضلع كسرى ) كاسر
ضلع الزهراء!!!واصبح ابطال القادسية سعد بن ايب وقاص
وخالد بن وليد واملثىن والقعقاع اعداءا الٓل البيت واصبح امللك
الفارسي اجملوسي (يزدجرد ) واملعروف بكسرى مقدس لدى
الشيعة لكونه جد األئمة من انحية االم ابعتبار ان أبنته
(شهرابنو ) او (شاه زانن ) هي زوجة احلسني وام علي زين
العابدين!!
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Dengan agama baru bernama Syiah inilah,
yang diserai dengan riwayat-riwayat palsu yang
menyesatkan,

mereka

anggap

‘Umar

bin

Khaththab sebagai “penghancur tulang rusuk
Kisra”, yaitu yang menghancurkan tulang rusuk
(Fathimah) az-Zahra!!
Para pahlawan al-Qadisiyah semisal Sa’ad bin
Abi Waqqash, Khalid bin Walid, al-Mutsanna
dan al-Qa’qa’ dijadikan musuh bagi Ahli Bait!!
Sedangkan Raja Persia Majusi yang bernama
Yezdegard atau yang dikenal dengan sebutan
Kisra, dianggap suci menurut Syiah, lantaran ia
adalah kakek dari para imam Syiah dari sisi ibu,
mengingat puterinya yang bernama Syahrabanu
atau Syahzanan adalah isteri dari al-Husain, ibunda
‘Ali Zainal ‘Abidin.

وقوانني اخرى وضعت هلذه الداينة ( الداينة الشيعية ) جتعل
اخلالفة حمدودة الشخاص يتناسب معهم وابعاد حق اخلالفة
ََ َ ولكن االكثر خطورات.. من الذين ال جيدوه يتناسب معهم
من ذلك االن هو جعل الفارسي يف مكانة سيد من ساللة آل

البيت !!! ُيق له اخلالفة لداينتهم ففي تالعبهم ابالنساب
جعلو من الفارسي كاخلميين واخلامنئي والسيستاين وغريهم من
)الفرس االعاجم سادة من نسب آل البيت (العرب واملسلمني
!!! ويصبح هذا السيد مرشدا و ويل فقيه مبكانه خليفة هلذه
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الداينة اجلديدة ( الداينة الشيعية ) وتصبح اوامره طاعة من
!!طاعة هللا ومعاصيه هي من معاصي هللا
Dan menurut hukum yang ditetapkan oleh
agama Syiah ini, mereka menetapkan bahwa
kekhilafahan itu terbatas hanya bagi individuindividu yang sesuai dengan selera mereka dan
menolak hak kekhilafahan bagi orang-orang yang
mereka

dapati

tidak

sesuai

dengan

selera

mereka…
Akan tetapi yang jauh lebih berbahaya dari itu,
saat ini mereka jadikan orang-orang Persia itu
memiliki kedudukan “Sayyid” yang dianggap
keturunan Ahli Bait!!!
Yang mana mereka dianggap berhak dengan
kekhilafahan

tersebut

dengan

alasan

agama

mereka (agama Syiah) dan dengan mempermainkan (memanipulasi) nasab inilah, mereka
berani

menjadikan

KHOMEINI,

orang-orang

KHOMINAI,

SISTANI

seperti
dan

semisalnya dari bangsa Persia yang ‘ajam (non
Arab) sebagai pembesar keturunan Ahli Bait yang
Muslim Arab !!!
Maka jadilah orang-orang ini sebagai Sayyid,
pembimbing (mursyid) dan “Wali Faqih” yang
memiliki kedudukan sama dengan khalifah menurut
agama baru yang bernama Syiah ini. Kemudian
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dijadikanlah segala titah perintahnya sebagai
bagian ketaatan kepada Allah dan menentangnya
sebagai kemaksiatan kepada Allah.

قد يتسائل شخص اذا كان الفرس قد اعتنقوا االسالم بصورة
خمتلفة فما املانع من ذلك وداينتهم الدخيلة على االسالم ال
تعارض اركانه بل تؤيده حبب آل البيت؟؟؟ فأجيبهم ان أتسيس
املذهب الشيعي بصورة خمتلفة وادخاله كمذهب من مذاهب
االسالم هي طريقة ليست جبديدة لدى الفرس !! فالفرس
سابقا كانو يعتنقون الداينة الزرادشتية ( اجملوسية ) !! ولكن لو
حبثنا عن أتسيس الداينة الزرادشتية جند ان من اسسها هم
امليديني وليس الفرس !! فبعد ان انتصر امليديني على الفرس
اعتنقو الفرس الداينة الزرادشتية قسرا ( كما اعتنقو االسالم
ابلفتح االسالمي قسرا ) و بعد ان انتصر الفرس مرة اخرى
على امليديني بقيت داينة الفرس زرادشتية ومل يزلوها عنهم
حفاظا على احلضارة والتجارة املتبادلة بني بقية االمم
واحلضارات  ,فقامو بتعديل الداينة الزرادشتية تدرجييا اىل صورة
تتناسب معهم وجعلوها ذات سيادة خاصة هلم..
Apabila ada seseorang yang bertanya-tanya :
Jika bangsa Persia sudah memeluk agama Islam
walau dengan bentuknya yang berbeda, lantas
mengapa hal ini harus dipersoalkan? Bukankah
bentuk beragama mereka masuk ke dalam bagian
Islam dan tidak bertentangan dengan rukun-rukun
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Islam,

bahkan

mendukung

Islam

dalam

hal

mencintai Ahli Bait???
Maka saya jawab, bahwa pendirian madzhab
Syiah

dengan

bentuknya

yang

berbeda

dan memasuk-kannya sebagai salah satu bagian
dari madzhab Islam, maka cara seperti ini
sebenarnya bukanlah cara yang baru bagi bangsa
Persia!!
Bangsa Persia dulu menganut agama Zoroaster
(Majusi) !! Akan tetapi jika kita mau menilik hakikat
agama Zoroaster, kita kan dapati bahwa yang
mendirikan agama ini adalah bangsa Medes
(Leluhur bangsa Kurdi) bukan bangsa Persia.
Pasca bangsa Medes berhasil menguasai
bangsa Persia, maka bangsa Persia memeluk
agama Zoroaster secara terpaksa (sebagaimana
mereka memeluk agama Islam saat ini secara
terpaksa setelah ekspansi wilayah Islam). Namun,
setelah

bangsa

Persia

berhasil

mengalahkan

bangsa Medes, agama Zoroaster tetap dipegang
dan

tidak

langgengnya

disingkirkan,
peradaban

untuk
dan

menjaga

perdagangan

diantara bangsa dan peradaban satu dengan
lainnya.
Namun mereka (bangsa Persia), melakukan
perombakan

(rekonstruksi)

terhadap

agama

Zoroaster secara bertahap hingga menjadi agama
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yang sesuai dengan selera mereka, dan mereka
bisa menjadikan para pemilik kekuasaan hanyalah
khusus bagi kalangan mereka saja…

فهذا ما يطمح اليه الفرس االن ليس عداء االسالم وازالته فهذا
ليس من مصلحتهم بعد ان اعتنقو االسالم بل حتريفه وتعديله
تدرجييا بصورة تتناسب معهم وجعلها ذات سيادة خمصصة هلم
!! حتت شعار حب آل البيت ولكن احلقيقة تكمن يف االنتقام
…...ملعركة القادسية وانتهاء امرباطوريتهم اىل مزابل التاريخ

Dan inilah yang dicita-citakan oleh bangsa
Persia saat ini !! Tidak dengan cara memusuhi
agama

Islam

dan

menyingkirkannya,

karena

(mereka tahu) hal ini tidak akan mendatangkan
keuntungan bagi mereka selepas mereka memeluk
agama Islam. Namun, mereka melakukan tahrîf
(perubahan) dan perombakan secara bertahap
(step by step) dengan bentuk yang sesuai dengan
keinginan mereka, kemudian mereka bisa jadikan
kepemimpinan hanyalah khusus milik mereka saja!!
Di bawah slogan (palsu) cinta Ahli Bait, akan
tetapi

hakikatnya

adalah

kebohongan

yang

merupakan dendam atas peperangan al-Qadisiyah
silam dan berakhirnya imperium mereka hingga
hanya menjadi puing-puing peninggalan sejarah
belaka…
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 “مل يدخلوا يف اإلسالم رغبة:قال اإلمام عامر الشعيب فيهم
، ولكن مقتًا ألهل اإلسالم، وال رهبة من هللا عز وجل،عنه
 ونفاهم يف، قد حرقهم علي بن أيب طالب ابلنار،وبغيًا عليهم
 وعبد هللا بن، منهم عبد هللا بن سبأ نفاه إىل إسباط،البلدان
ٍَّ يسار نفاه إىل
 وآية ذلك أن حمنة الرافضة،لكرَّوس
َ  وأبو ا،حازة
حمنة اليهود اخل
Imam Amir asy-Sya’bi berkata mengenai
mereka : “Mereka tidak masuk Islam karena
memang ingin masuk Islam dan juga bukan karena
takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi,
(mereka masuk Islam) adalah karena benci dan
murka kepada Islam. ‘Ali bin Abi Thalib sampaisampai

membakar

mereka

dengan

api

dan

mengasingkan mereka di sejumlah negeri. Diantara
mereka

adalah

diasingkan

ke

‘Abdullah
Isbath,

bin

Abdullah

Saba’

yang

bin

Yasar

diasingkan Ke Hazah, dan Abul Karawwas. Yang
menjadi tanda dalam hal ini adalah, ujian kaum
Rafidhah itu sejatinya adalah ujian kaum Yahudi…”

نسأل هللا اهلداية واالستقامة على طريق أهل السنة واجلماعة
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة
Kami memohon kepada Allah agar diberikan
Hidayah dan keistiqomahan di atas jalan Ahlus
Sunnah wal Jama’ah.
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PERSAKSIAN IBNU TAIMIYAH
TENTANG KESESATAN SYIAH

U

capan berharga semenjak hampir
700 tahun yang lalu, dan seakan-akan
dapat Anda dengarkan dan saksikan
pada saat ini, di zaman kita… Mereka

adalah kaum yang tidak pernah berubah… yaitu:
SYIAH, RÂFIDHAH, QARÂMITHAH, ‘UBAIDIYAH,
FÂTHIMIYAH, ‘ALAWIYAH dan HÛTSIYAH.
Syaikhul Islâm Ibnu Taimiyah rahimahullâhu
ditanya :

؟. هل الشيعة من الضالني
“Apakah

Syiah

itu

termasuk

adh-Dhâlîn

(Kelompok yang sesat)?”

Beliau pun menjawab :

أضل من قوم يعادون السابقني األولني من املهاجرين
ّ هل يوجد
 ويوالون الكفار واملنافقني، واألنصار
“Apakah ada kaum yang lebih sesat di dalam
memusuhi orang-orang generasi awal (yaitu :
sahabat nabi) dari kalangan Muhâjirîn dan Anshâr
serta

loyal

kepada

orang-orang

munafik?!”
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kafir

dan

Beliau juga berkata :

الرافضة ليس هلم سعي إال يف هدم اإلسالم ونقض عراه وإفساد
قواعده
“Kaum Râfidhah itu, tidaklah mereka memiliki
daya upaya melainkan untuk menghancurkan
Islam,

melepaskan

sendi-sendinya

dan

menghancurkan dasar-dasarnya.”

Beliau mengatakan tentang Râfidhah :

دائماً يوالون الكفار من املشركني واليهود والنصارى ويعاونوهنم
على قتال املسلمني ومعاداهتم

“Mereka senantiasa berbuat loyal terhadap
orang-orang kafir baik itu kaum musyrikin, Yahudi
atau Nasrani, dan membantu mereka di dalam
memerangi serta memusuhi kaum muslimin.”
[al-Minhaj III/378]
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :

ٍ الرافضة هم أصل كل
 وكثري من السيوف اليت حسلَّت، فتنة وبليَّه
“!على املسلمني إمنا كانت من جهتهم

Râfidhah itu adalah akar penyebab semua fitnah
dan

bencana,

dan

kebanyakan

dihunusnya

pedang terhadap kaum muslimin adalah lantaran
mereka.”
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[al-Minhaj VI/370]
Beliau rahimahullâhu juga mengatakan :

ًالذي ابتدع دين الرافضة [ ابن سبأ ] كان زنديقاً ملحداً عدوا
ِ
لإلسالم وأهله
“Sesungguhnya

yang

menciptakan

agama

Râfidhah ini adalah IBNU SABA’. Dia adalah
seorang yang zindiq (munafik), mulhid (atheis)
dan musuh bagi Islam dan Umat Islam.”
[Minhajus Sunnah IV/362].
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REALITAS SEJARAH YANG
TIDAK BOLEH DILUPAKAN

حقائق تاريخية يجب أن ال تنىس

1

من الذي فتح الشام و العراق و فارس ؟؟ عمر بن
) اخلطاب رضي هللا عنه ( سين

Siapa yang menaklukkan Syam, Iraq dan
Persia?
 ‘Umar bin Khaththab radhiyallâhu ‘anhu (Sunnî)
Beliau adalah termasuk khulafâ’ur râsyidîn ke-2,
sahabat yang mulia, dan orang yang paling
dibenci Syiah. Pada kekuasaan beliau, Islam
menyebar luas dan beliau membagi wilayah
tersebut pada umumnya menjadi 2 provinsi,
seperti Arab Saudi dibagi menjadi Mekkah dan
Madinah; Iraq menjadi Bashrah dan Kufah; Mesir
menjadi Mesir Atas dan Bawah; dan Palestina
menjadi Illiya dan Ramala. Selain itu beliau
membagi wilayah Persia menjadi Khurasân,
Azerbaijan dan Farsi; Suriah sebagai provinsi
tersendiri, serta saat kekuasaan beliau meluas
hingga Tigris dan Eufrat, Jazira beliau jadikan
sebagai provinsi tersendiri. Beliau lahir pada
tahun 583 dan wafat pada tahun 644 atau 23
Dzulhijjah thn 23 H.]
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2

من الذي فتح بالد السند واهلند وما وراء النهرين؟؟
) حممد بن القاسم ( سين

Siapa yang menaklukkan negeri Sindh [Mehran,
Tenggara Pakistan] dan India serta sebagian
Mesopotamia?

 Muhammad bin al-Qâsim (Sunnî)
Beliau adalah ‘Imâduddîn Muhammad bin Qâsim
ats-Tsaqafî, salah satu Jenderal Dinasti Umayyah
yang menaklukkan wilayah Sindh dan Multan,
sepanjang alur sungai Indus yang sekarang
adalah Pakistan. Lahir tahun 695 M dan wafat tahun
715 M.

3

من الذي فتح مشال إفريقا؟؟ عقبة بن انفع

Siapakah

)الفهري (سين
yang

menaklukkan

Afrika Utara

(meliputi Aljazair, Libya, Tunisia dan Maroko) ?

 ‘Uqbah bin Nâfi’ al-Fihrî (Sunnî)
Beliau adalah Jenderal Dinasti Umayyah di zaman
Mu’awiyah radhiyallâhu ‘anhu dan Yazîd bin
Mu’awiyah. Al-Fihrî adalah salah satu Bani
Quraisy. Lahir tahun 622 M dan wafat tahun 683 M
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4

)من الذي فتح األندلس؟؟ طارق بن زايد (سين
) وموسى بن نصري ( سين

Siapa yang menaklukkan Andalusia (Spanyol)

 Thâriq bin Ziyâd (Sunnî) dan Mûsâ bin
Nushair (Sunnî)
Thâriq bin Ziyâd adalah Jendral Bani Umayyah
yang menaklukkan wilayah Hispanik Spanyol di
bawah pemerintahan Khalifah al-Walid I. Beliau
memimpin pasukan besar dari pantai utara
Maroko, dan membawa pasukannya melewati
bebukitan besar yang disebut Gibraltar (Arab :
Jabâl Thâriq). Lahir pada tahun 670 dan wafat
tahun 720 pada usia 50 tahun di Damaskus.
Sedangkan Mûsâ bin Nushair adalah Gubernur
Afrika Utara dan juga jenderal Bani Umayyah pada
era Khalifah al-Walid 1. Beliau lah yang memimpin
penalukkan Kerajaan Visigot (Barat daya Perancis
dan Jazirah Iberia) di Hispania (meliputi Spanyol,
Portugal, Andorra dan sebagian Perancis). Lahir
tahun 640 dan wafat tahun 716.

5

من الذي فتح القسطنطينيه؟؟
)حممد الفاتح ( سين

Siapakah yang menaklukkan Konstantinopel?

 Muhammad al-Fatih (Sunnî).
Beliau dikenal oleh orang Eropa sebagai Sultan
Muhammad bin Murâd atau Sultan Mehmed II.
Beliau adalah panglima dan sultan Daulah
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‘Utsmâniyah
yang
berhasil
menaklukkan
Konstantinopel (Istanbul) dan menghancurkan
Emparium Bizantium. Wilayah kekuasaan beliau
sampai ke Anatolia dan Eropa Tenggara sampai
Barat Jauh seperti Bosnia. Lahir pada tahun 1432
dan wafat di usia muda, 49 tahun pada 1481 M.

6

من الذي فتح صقلية ؟؟؟
) أسد ابن الفرات (سين

Siapa yang menaklukkan Sisilia (Selatan Italia)?

 Asad bin al-Furât (Sunnî)
Beliau berasal dari Tunisia dan salah seorang
murid Abû Hanîfah dan Mâlik bin Anas. Asad
diutus oleh Amir Ziyâdatullâh (Amir Afrika dari
Bani ‘Abbâsiyah) untuk memimpin penaklukan
Sisilia Bizantium. Beliau lahir pada tahun 759 dan
wafat tahun 828.

7
Siapakah

من الذي أنشا حضارة األندلس وجعلها منارة علم
) (حكام من أهل السنة
yang

menghidupkan

peradaban

Andalusia dan menjadikannya sebagai Menara
ilmu?

 Yaitu para penguasa Ahlus Sunnah
Yaitu semenjak Thâriq bin Ziyâd pada tahun 711
berhasil menaklukkan Hispania, maka Daulah
‘Umayyah telah melebarkan kekuasaannya di
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Andalusia. Pada Era Kekusaan Islam di Andalusia,
peradaban semakin maju sehingga Kordoba
sebagai ibukota Andalusia menjadi pusat
Ekonomi dunia saat itu dan pusat keilmuan. Para
khalifah Umayyah yang paling berpengaruh di
Andalusia
diantaranya
adalah
Khalifah
Abdurrahman III (912-961) dan Khalifah al-Hakam
II (961-976)

8

من الذي قاد املسلمني يف حطني؟؟؟
)صالح الدين االيويب ( سين

Siapakah yang memimpin kaum muslimin (saat
perang salib) di Hittin?

 Sholâhuddîn al-Ayyubî (Sunnî)
Orang Eropa mengenalnya dengan sebutan
Saladin. Beliau adalah Sholâhuddîn Yûsuf bin
Ayyub berasal dari suku Kurdi. Beliau adalah
sultan pertama Mesir dan Suriah, dan pendiri
Dinasti Ayyubîyah. Beliau adalah pemimpin
perang terkenal dan ditakuti oleh pasukan salib,
dan berhasil meluluhlantakkan tentara salib di
peperangan Hittin (sebuah desa Palestina yang
berlokasi sekitar 8 km dari Tiberias). Beliau lahir
tahun 1137 dan wafat pada Maret 1193.

9

من الذي قاد املسلمني يف عني جالوت وهزم التتار
)سيف الدين قطز ( سين )و ركن الدين بيربس(سين
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Siapa yang memimpin kaum muslimin di ‘Ain
Jalut

(Harod

Spring)

dan

menghancurkan

bangsa Tatar (Mongolia)?

 Saifuddîn Quthuz (Sunnî) dan Ruknuddîn
Baibars (Sunnî)
Saifuddîn Quthuz adalah Sultan Mamluk di Mesir
yang paling berpengaruh. Beliau berdarah Turki
dan di bawah kekuasaannya berhasil menghalau
pasukan Tatar (Mongol) di peperangan ‘Ain Jalut.
Raja Quthuz wafat dibunuh tahun 1260.
Ruknuddîn Baibars al-Jashnakir Abul Fath, adalah
Sultan Qalawun dari Dinasti Mamluk. Di bawah
kepemimpinannya, pasukan Mongolia berhasil
dikalahkan di peperangan Shaqhab (Marj asSaffar), dan ini adalah kekalahan terbesar
Mongolia dan mengakhiri kekuasaan Ghazan
Khan di Suriah. Dia wafat tahun 1310 di Kairo,
Mesir.

10

من الذي كسر غرور اسبانيا ابلريف املغريب ؟؟؟
)عبد الكرمي اخلطايب(سين

Siapakah yang berhasil mematahkan arogansi
Hispania

(Spanyol)

di

wilayah

pedesaan

Maroko?

 Abdul Karîm al-Khaththâbî (Sunnî)
‘Abdul Karîm al-Khaththâbî adalah pemimpin
militer dan politik suku Rif (Maroko Utara). Beliau
yang memimpin persatuan dan koalisi suku Rif
untuk mengusir colonial Perancis dan Spanyol
26

dengan taktik perang Gerilya. Lahir tahun 1882
dan wafat tahun 1963, tepat saat keinginan dia
tercapai, yaitu Maroko merdeka.

11

من الذي اجرب ايطاليا على اعادة حساابهتا يف
)ليبيا ؟؟؟ عمر املختار(سين

Siapakah yang berhasil memaksa Italia untuk
menarik mundur kekuasaannya di Libya?

 ‘Umar al-Mukhtar (Sunnî)
Umar Mukhtâr adalah pahlawan nasional Libya.
Lahir tahun 1862 di Desa Janzour, Timur Barqa di
Libya. Berawal sebagai seorang pengajar alQur’ân, namun menjadi ahli alat perang gurun
pasir dan strategi perang gerilya. Selama lebih
dari 20 tahun beliau memimpin perlawanan
kepada penjajah Italia. Tahun 1931, beliau
ditangkap dan digantung oleh tentara Italia.

12

حديثا من الذي قهر الروس يف الشيشان وفتح
)مدينة غروزين؟؟؟ خطاب ( سين

Kejadian baru ini, yaitu siapa yang bisa
menaklukkan Rusia di Chechnya dan membebaskan kota Grozny?

 Ibnul Khaththâb (Sunnî)
Beliau adalah Tsâmir Shâlih ‘Abdullâh, yang lebih
popular dengan sebutan Ibnul Khaththâb.
Kelahiran Saudi pejuang Chechnya ini lahir pada
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14 April 1969. Sebelumnya, pada usia 18 tahun
beliau turut berjihad memerangi Uni Soviet di
Afghanistan. Tahun 1995, saat mendengar
kekejaman Rusia di Chechnya, maka beliau
berangkat dan turut berperang di sana.
Perjuangannya di sana banyak menyebabkan
kekalahan tentara Rusia.

13

من الذي مرغ وجه الناتو يف الرتاب ابفغانستان
)(قادة من السنة

Siapakah yang menginjak-injak wajah NATO di
tanah Afghanistan?

 Tentara sunnî

14

من الذي نكل ابالمريكان واالجنليز ابلعراق
)(جماهدون سنة

Siapakah yang menantang Amerika dan Inggris
di Iraq?

 Mujahidin Sunnî

15

من الذي اذاق العلقم للجيوش االفريقية
)ابلصومال (جماهدون سنة

Siapakah yang memberikan pil pahit kepada
tentara Afrika di Somalia?

 Mujahidin Sunnî
28

16

من الذي أقض مضاجع اليهود يف فلسطني أمحد
)ايسني ( سين

Siapakah yang menyebabkan Yahudi beberapa
kali jatuh tersungkur di Palestina?

 Ahmad Yâsîn (Sunnî)
Beliau adalah Syaikh Ahmad bin Ismâ’îl Hasan
Yasîn. Pendiri HAMAS ini dilahirkan di al-Jura,
Palestina. Lahir tahun 1929 dan mengalami
kecelakaan pada usia 12 yang menyebabkan
beliau harus duduk di kursi roda dan mengalami
paralisis. Beliau dibunuh Israel pada 22 Maret
2004 ba’da sholat shubuh di Gaza. Semoga Allâh
merahmati dan mengampuni segala kesalahan
beliau.
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REALITA SEBALIKNYA, APA
YANG DILAKUKAN RAFIDHAH

؟؟..!!!ماذا تركنا للروافض بالمقابل

1
Siapa

 املختار: من الذي غدر ابحلسني رضي هللا عنه
)الثقفي (رافضي
yang

mengkhianati

al-Husain

radhiyallâhu ‘anhu?

 Al-Mukhtâr ats-Tsaqofî (Râfidhî)
Dia adalah al-Mukhtâr bin Abî ‘Ubaidah atsTsaqafî. Lahir tahun 622 dan wafat tahun 687 di
Kufah. Dia adalah pemimpin pemberontakan yang
menentang kekhalifahan Umayah sebagai tuntut
balas kematian Husain di Karbala, padahal dirinya
yang melakukan pengkhianatan terhadap Husain
sehingga Husain radhiyallâhu ‘anhu menjemput
syahidnya. Dia disebut oleh para ulama sebagai
pendusta besar

2

: من الذي غدر ابخلليفة العباسي الراضي ابهلل
)البوهيون (رافضة

Siapa yang mengkhianati khalifah Abbâsiyah,
ar-Râdhî billâh?

 Al-Bûhiyûn (Sekte Râfidhah)
Al-Bûhiyûn adalah sebutan untuk Banû Buwaihi,
kekuasaan di wilayah Dailam (Selatan Lautan
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Kaspian), yang menguasai Iran dan Iraq dari tahun
932-1056. Mereka adalah kaum râfidhah yang
mengkhianati
khilâfah
‘Abbâsiyah
dan
menelikung dari belakang.

3

 ابن العلقمي: من الذي مكن للتار دخول بغداد
)(رافضي

Siapa yang membantu bangsa Mongol (Tatar)
bisa memasuki Baghdad?

 Ibnul ‘Alqomî (Râfidhî)
Dia adalah Mu’ayyiddîn bin al-Alqamî, salah
seorang menteri kekhalifahan ‘Abbasî, alMustaqîm Billâh. Dia seorang Syiah tulen dan
dirinya yang mengatur agar Holago Khân dapat
masuk ke Baghdad dan membunuh khalifah. AzZiriklî mengatakan bahwa Ibnu al-Alqamî ini
adalah seorang pengkhianat besar.

4

 نصري: من الذي كان يزين هلوالكو سوء اعماله
)الطوسي(رافضي

Siapakah yang menganggap keji perbuatan
Holago sebagai perbuatan baik?

 Nâshir ath-Thûsî (Râfidhî)
Dialah adalah Abû Ja’far Muhammad bin
Muhammad bin al-Hasan ath-Thûsî, pakar ilmu
Astronomi, Biologi, Kimia dan Filsafat, salah satu
marja’ (ulama referensi) kaum Syiah Persia.
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Awalnya dia berpemahaman Syiah Ismâ’iliyah,
lalu ia menjadi semakin ekstrem dengan meyakini
aqidah al-Itsnâ ‘Asyariyah. Dia bersama dengan
Ibnul ‘Alqomî turut mendukung masuknya bangsa
Mongol masuk ke Baghdad dan melakukan
perusakan di dalamnya.

5
Siapakah

: من الذي أعان التتار يف هجومهم على الشام
)العلويون (رافضة
yang

menolong

bangsa

Tatar

menyerang Syam?

 Al-‘Alawiyûn (Sekte Râfidhah)
Al-‘Alawîyûn adalah sekte Syiah Ja’fariyah Itsnâ
‘Asyariyah di Syam. Mereka juga disebut dengan
Nushairiyah. Mereka termasuk syiah ultra ekstrem
karena keyakinan mereka bâthiniyah.

6
Siapakah

 الطواشي:من الذي حالف الفرجنة ضد املسلمني
)والفاطميون (رافضة
yang

membantu

tentara

salib

Fâthimiyûn

(sekte

melawan kaum muslimin?



Ath-Thawâsyî

dan

Râfidhah)
Keduanya sama-sama sekte Syiah Ismâ’iliyah.
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7

 طغرلبك: من الذي غدر ابلسلطان السلجوقي
)البساسريي (رافضي

Siapa yang mengkhianati Sultan Saljuk Tughril
Bek :

 Al-Basasiri (Râfidhî)
Tughril Bek adalah pendiri dinasti Seljuk yang
mempersatukan pejuang Turki. Dia yang
memimpin perang melawan Imperium Bizantium
dan Dinasti Fathimiyah Ubaidiyah Syiah.
Sedangkan al-Basasiri adalah mantan budak yang
menjadi jendral di Iraq, dan didaulat untuk
memerangi kerajaan Seljuk. Al-Basasiri adalah
salah satu orang kesayangan al-Malik ar-Rahim,
salah satu Amir Buwaihi. Al-Basasiri membantu
Dinasti Fathimiyah dan mengkhianati Seljuk.

8
Siapakah

من الذي أعان الصليبيني على االستيالء على
)بيت املقدس أمحدبن عطاء (رافضي
yang

membantu

tentara

salib

menguasai Baitul Maqdis?

 Ahmad bin ‘Athô (Râfidhî)

9

 كنز الدولة: من الذي دبر لقتل صالح الدين
)(رافضي

Siapa yang diam-diam bermaksud membunuh
Shalâhuddîn al-Ayyûbî?
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 Pegawai kerajaan [dari Râfidhî yang
menyusup]

10

 كمال الدين: من الذي استقبل هوالكو ابلشام
)عمر بن بدر التفليسي (رافضي

Siapakah yang menyambut Holago Khân di
Syam?

 Kamâluddîn ‘Umar bin Badr at-Tiflisî (Râfidhî)

11

من الذي سرق احلجر االسود وقتل احلجيج يف
) ابو طاهر قرمطي (رافضي:احلرم

Siapakah yang mencuri Hajar Aswad dan
membunuh jamaah haji di tanah suci?

 Abû Thâhir Qaramithî (Râfidhî)
Dia adalah Abû Thâhir Sulaimân bin Hasan alJinânî, seorang hakim daulah Qarâmithah di
Bahrain. Tahun 930 M, dia menginvasi Makkah dan
berupaya mencuri Hajar Aswad. Lalu mereka
membunuhi jamaah haji dan membuang mayatnya
ke jalan-jalan, dan sebagiannya dilempar ke
sungai zamzam. Korban haji yang wafat saat itu
sampai 30 ribu orang.

12

من الذي ساعد حممد علي يف هجومه على الشام
) بشري الشهايب (رافضي:

Siapakah yang menolong Muhammad Ali Pasya
menyerang negeri Syam?

34

 Basyîr asy-Syihâbî (Râfidhî)
Muhammad Ali Pasya al-Mas’ûd bin Agha, adalah
panglima perang daulah Utsmâniyah asal Albania
berdarah Turki, yang akhirnya mendirikan negara
sendiri di Mesir dan Sudan. Ia seorang sekular
tulen yang banyak terpengaruh dengan
pemikiran Eropa, terutama Perancis. Ambisi
Muhammad Ali adalah mendirikan negara
modern yang kuat, dengan gaya Eropa yang
sekuler. Dia melakukan ekspansi ke negara Arab
untuk memperluas visinya dan melepaskan diri
dari Dinasti Utsmâniyah.
Sedangkan Basyîr asy-Syihâbî adalah penguasa
Lebanon. Dia bersekutu dengan Muhammad Ali,
dan membantunya untuk menguasai negeri Syam
dan mengambil alih kekuasaan dari Dinatis
‘Utsmâniyah.

13

: من الذي ساعد انبليون يف هجومه على الشام
)دروز (رافضة

Siapakah yang membantu Napoleon menyerang
Syam?

 Druz (sekte Râfidhah)
Druz adalah salah satu sekte kafir yang
menghimpun filsafat Plato, Aristoteles, Sokrates,
Akhenaten, Hamza dan Hakim. Ajarannya
mencampur antara Filsafat Neoplatonisme dengan
ajaran Judaisme, Kristianisme, Hinduisme dan
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Syiah Ismailiyah. Mereka meyakini
reinkarnasi dan siklus kehidupan.

adanya

KEJADIAN BARU-BARU INI …
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من الذي قتل الفلسطينيني مبخيمات صربا
) حركة امل (رافضة: وشاتيال

Siapakah yang membunuh rakyat Palestina di
perkemahan Shobro dan Syatila?

 Harokah Amal (Kelompok Râfidhah)
Harokah Amal adalah partai politik kaum Syiah
Lebanon, yang didirikan oleh Musa as-Sadr dan
Husain al-Husaini pada tahun 1974.
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من الذي ساند اهلجوم الصهيوين على اجلنوب
) حركة امل (رافضة: اللبناين

Siapakah yang telah menyokong penyerangan
kaum Zionis terhadap Lebanon Selatan?

 Harokah Amal (Kelompok Râfidhah)
Harokah Amal adalah partai politik kaum Syiah
Lebanon, yang didirikan oleh Musa as-Sadr dan
Husain al-Husaini pada tahun 1974.
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: من الذي يهاجم املراكز االسالمية ابليمن
)حوثيون (رافضة
36

Siapakah

yang

menyerang

markaz-markaz

dakwah Islam di Yaman?

 Kaum Hûtsîyûn (Houthi Râfidhah)
Hutsî adalah sekte Zaidiyah di Sa’adah Yaman
yang didirikan oleh Husain Badruddîn al-Hutsî.
Mereka mulai melakukan pemberontakan
terhadap presiden Ali Abdullah Shalih semenjak
tahun 2004. Mereka secara sadis menghancurkan
ma’had-ma’had dan markiz-markiz Sunnah di
Yaman, serta membunuh sunnî di Yaman.
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Siapakah

:من الذي ابرك الغزو االمريكي لبالد العراق
)السيستاين واحلكيم (رافضة
yang

menyambut

bahagia

penyerangan Amerika ke negara Iraq?

 As-Sîstânî dan al-Hakîm (Râfidhah)
Ali Husaini as-Sistânî, lahir pada 4 Agustus 1930.
Dia adalah marja’ utama kaum Syiah di Iraq dan
pemimpin Hauza Syiah di Nejef.
Sedangkan Muhammad Sa’id al-Hakim, yang
disebut
sebagai
Ayatullâh
Kubrâ
athThabathaba’î, lahir di Nejef pada 1 Februari 1934.
Dia adalah salah satu marja’ Syiah dan anggota
Hauza Nejef
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: من الذي ابرك الغزو الصلييب لبالد افغانستان
)إيران (رافضة
37

Siapakah

yang

penyerangan

menyambut

tentara

salib

bahagia
di

negara

Afghanistan?

 Iran (negara Râfidhah)
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 العلويون: من الذي ُيارب املسلمني ببالد الشام
)وحزب الالت (رافضة

Siapakah yang sedang memerangai kaum
muslimin di negeri Syam saat ini?

 Al-‘Alawiyûn dan Hizbul Lâta (Râfidhah)
yaitu Rezim Bashar al-Asad, penganut aqidah kafir
an-Nushairîyah
al-Alawiyah,
dengan
bala
tentaranya Hizbullâh (baca : Hizbul Lât = tentara
Lata)
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ن الذي قال حنن مع بورما يف حرهبا على اإلرهاب
)جناد (رافضي

Siapakah yang mengatakan, “kami bersama
pemerintah

Burma

di

dalam

terorisme”?

 Ahmadinejad (Râfidhah).
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memerangi

KAUM PALING PENDUSTA

P

embaca budiman juga jangan sekali-kali
tertipu dengan sikap mereka yang mencela
dan menunjukkan sikap memerangi Yahudi

dan memusuhi Amerika Serikat dan sekutunya. Apa
yang mereka lakukan itu pada hakikatnya hanyalah
kamuflase dan sikap semu belaka. Karena Syiah itu
pada hakekatnya adalah jelmaan dari agama
Yahudi yang merusak agama Islam ini dari dalam.
Berikut ini adalah ucapan para imam ahlus
sunnah mutaqoddimin terhadap
yang

paling

gemar

karakter

berdusta,

Syiah

menipu

dan

memanipulasi :
Abû Hâtim ar-Râzî berkata :

 قال أشهب بن:مسعت يونس بن عبداألعلى يقول
 ال تكلمهم وال ترو: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال:عبدالعزيز
.فإّنم يكذبون
 ه،عنهم

“Aku mendengar Yunus bin ‘Abdil A’la berkata,
Berkata Asyah bin ‘Abdil ‘Aziz, Malik ditanya
tentang

kelompok

Rafidhah,

maka

beliau

menjawab : ”Jangan berbicara dengan mereka
dan

jangan

mereka,

pula

karena

menerima
mereka

pendusta.”.”
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pandangan

adalah

para

[al-Muntaqo karya Imam adz-Dzahabi, hal. 21].

Abû Hâtim juga berkata :

 مل أر أح ًدا أشهد: مسعت الشافعي يقول: قال.حدثنا حرملة
.الرافضة

ابلزور من

mengabarkan kepada kami Harmalah, beliau
berkata : Aku mendengar asy-Syafi’i berkata :
”Aku belum pernah melihat seorang yang
bersaksi palsu lebih parah dari Rafidhah.”
[al-Kifayah fi ’Ilmi ar-Riwayah karya Imam Khathib
al-Baghdadi hal. 202].

Mu`ammil bin Ihab berkata :

 نكتب: مسعت يزيد بن هارون يقول:وقال مؤمل بن إهاب
فإّنم
 إال الرافضة ه،عن كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية

.يكذبون

Aku mendengar Yazid bin Harun berkata : ”Kami
menulis setiap (khobar) yang datang dari ahli
bid’ah selama ia bukan seorang yang menyeru
(kepada bid’ahnya), kecuali Rafidhah karena
mereka adalah para pendusta.”
[Minhajus Sunnah karya Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah Juz I, hal. 16]
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Muhammad bin Sa’id al-Ashbahani berkata :

 أمحل: مسعت شري ًكا يقول:وقال حممد بن سعيد األصبهاين

فإّنم يضعون احلديث
العلم عن كل من لقيت إال الرافضة ه

ويتخذونه دينًا

Aku mendengar Syarik berkata : ”Ambillah ilmu
dari siapa saja yang kamu temui kecuali
Rafidhah,

karena

mereka

ini

gemar

memalsukan hadits dan menjadikan hal ini
sebagai bagian agama mereka.”
[al-Muntaqo karya Imam adz-Dzahabi, hal. 22]
Dan masih banyak lagi ucapan para Imam Ahlis
Sunnah tentang karakter pendusta dan pembohong
kaum

Syiah,

bahkan

Syaikhul

Islam

Ibnu

Taimiyah rahimahullahusendiri sampai berkata :
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :

وقد اتفق أهل العلم ابلنقل والرواية واإلسناد على أن الرافضة
 وهلذا كان أئمة اإلسالم، والكذب فيهم قدمي،أكذب الطوائف
يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب
”Para ulama telah bersepakat dengan naql, riwayat
dan isnad bahwa Rafidhah itu adalah kelompok
yang paling pendusta diantara kelompok-kelompok
lainnya dan kedustaan pada mereka mulai dari
dulu, oleh karena itulah para imam kaum muslimin
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mengetahui bahwa ciri khas utama kelompok Syiah
ini adalah banyaknya kedustaan.”
[Minhajus Sunnah, juz I, hal. 59].
Menolak persaksian dan ucapan seorang pendusta,
pembohong

dan

manipulator

adalah

telah

disepakati oleh para fuqoha’, oleh karena itu dari
sini saja ucapan dan persaksian orang Syiah itu
sudah bisa kita tolak dan tidak perlu didengarkan,
karena tidak ada yang keluar dari lisan mereka
melainkan kedustaan, kebohongan dan manipulasi.
Karena agama mereka dibangun di atas dasar
kedustaan dan taqiyah, mereka adalah kaum yang
paling pendusta, maka waspadalah!!!
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