
Jama’ah shalat Jum’at yang 
dirahmati  Allah w

Marilah kita meningkatkan 
ketaqwaan dan mengungkapkan 
rasa syukur kita kepada Allah 
Ta'ala atas segala nikmat yang kita 
rasakan. Satu nikmat yang nyata-
nyata kita rasakan saat ini adalah 
nikmat aman. Kita dapat beriba-
dah, bermu'amalah, memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari dan 
mengumpulkan bekal untuk ke-
matian dengan penuh rasa aman.

Hal ini sangat jauh berbeda 
dengan keadaan saudara-sauda-
ra kita, Ahlus Sunnah yang ada 
di Suriah. Saat ini mereka sedang 
dalam musibah dahsyat dan uji-
an mempertahankan keimanan 
menghadapi kelompok Syi'ah.

Sebelum kami sampaikan ki-
sah tragis yang menimpa saudara 
kita di Suriah, kami sebutkan ter-
lebih dulu keutamaan negeri Su-
riah dan Syam. 

Tentang negeri Syam, Nabi 
kita Muhammad n me ngatakan:

 ِ اللهَّ ِخرَيُة  َها  إِنهَّ
فَ اِم؛  بِالشهَّ َعلَيَْك 

َْها ِخرَيتَُه ِمْن 
َ

إِل رِْضِه، َيْتَِب 
َ
أ ِمْن 

َفَعلَيُْكْم  بَيْتُْم، 
َ
أ إِْن  ا  مهَّ

َ
فَأ ِعبَاِدهِ، 

ُغُدِرُكْم،  ِمْن  َواْسُقوا  بِيََمِنُكْم، 
ْهِلِه.

َ
اِم َوأ َ ِل بِالشهَّ َ تََوكهَّ إِنهَّ اللهَّ

فَ
“Pergilah ke Syam karena ia adalah 
bumi pilihan Allah, Dia memilih 
hamba-hamba terbaik-Nya untuk ke 
sana. Jika kalian tidak mau maka per-
gilah ke Yaman kalian dan minum-
lah dari telaga-telaga kalian. Karena 
sesungguhnya Allah telah menjamin 
untukku Syam dan penduduknya.” 
(HR. Abu Dawud, Ibnu Hib-
ban, dan al-Hakim; dishahihkan 
Syaikh al-Albani)

Bahkan secara khusus, Nabi 
n yang tercinta mendo’akan 

nege ri Syam dengan do’a yang 
luar biasa. Beliau mengatakan:

َا ِف َشاِمنَا، َوِف َيَمِننَا. 
َ

اللهَُّهمهَّ بَارِْك ل
“Ya Allah, berkahilah untuk kami 
pada negeri Syam kami dan pada nege-
ri Yaman kami.” (HR. al-Bukhari)
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Suriah adalah bagian dari 
negeri Syam. Inilah negeri yang 
dibuka pertama kali oleh Khali-
fah Umar bin Khaththab a. Ti-
dak sedikit sahabat Nabi n dan 
orang-orang shalih yang berhijrah 
ke sana karena keutamaan-keuta-
maan yang telah disebutkan sebe-
lumnya. Dari negeri yang penuh 
berkah ini lahir ulama-ulama Is-
lam besar, seperti: Imam Nawawi 
v, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
v, Ibnu Qayyim al-Jauziyah v, 
Ibnu Katsir v, dan sebagainya.

ْعَماِلَا، 
َ
ْنُفِسنَا َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
وِر أ َْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُ

َ
.إنهَّ احلَْمَد لِلِّ ن

 ُ
َ

يَْك ل  َشِ
َ

 اهلل وَْحَدُه ل
هَّ
َ إِل

َ
 إِل

هَّ
ل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ

َ
ُ، َوَمْن يُْضِلْل فََل َهاِدَي ل

َ
ُ فََل ُمِضلهَّ ل َمْن َيْهِدهِ اللهَّ

داً َعبُْدُه َورَُسول نهَّ ُمـَحمهَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

ْنتُْم ُمْسِلُموَن
َ
 َوأ

هَّ
 َتُموُتنهَّ إِل

َ
َ َحقهَّ ُتَقاتِِه َول يَن آَمنُوا اتهَُّقوا اللهَّ ِ

هَّ
َها ال يُّ

َ
يَا أ

ي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثهَّ ِمنُْهَما  ِ
هَّ

َها الهَّاُس اتهَُّقوا َربهَُّكُم ال يُّ
َ
يَا أ

َ َكَن َعلَيُْكْم َرِقيبًا رَْحاَم إِنهَّ اللهَّ
َ ْ
ي تََساَءلُوَن بِِه َوال ِ

هَّ
َ ال  َكِثرًيا َونَِساًء َواتهَُّقوا اللهَّ

ً
رَِجال

 

ْعَمالَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم 
َ
 َسِديًدا يُْصِلْح لَُكْم أ

ً
َ َوقُولُوا قَْول يَن آَمنُوا اتهَُّقوا اللهَّ ِ

هَّ
َها ال يُّ

َ
يَا أ

ا َبْعُد  مهَّ
َ
ُ َفَقْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما      أ

َ
َ َورَُسول ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللهَّ
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Dan hari ini, Suriah adalah 
negara dengan penduduk mayo-
ritas Ahlus Sunnah wal Jama’ah, 
namun dipimpin oleh Basyar al-
Asad, presiden yang berasal dari 
kelompok minoritas bernama 
Nushairiyah atau Isma’iliyah. 
Tentang kelompok ini, Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah v men-
gatakan, “... Jauh lebih kufur dari-
pada Yahudi dan Nasrani. Bah-
kan lebih kufur dari kebanyakan 
kaum musyrikin, dan bahaya me-
reka jauh lebih besar dari bahaya 
kaum kafir yang memerangi Is-
lam, seperti bangsa Tatar…”
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Di antara kekejaman ten-
tara Syi’ah di Suriah, mereka 
memerkosa para muslimah di 
sana, sampai-sampai ada seorang 
wanita muslimah di sana berpe-
san kepada kita semua, “Jika ka-
lian tidak mampu mengirimkan 
bantuan untuk menyelamatkan 
kami, maka kirimkan saja pil-pil 
anti hamil kepada kami agar kami 
tidak mengandung anak dari 
manusia-manusia keji itu!!” Le-
bih parah lagi, sejumlah dua pu-
luh tentara  memerkosa seorang 
perempuan di depan suaminya. 
Mereka tega memperkosa secara 
bergiliran gadis kecil berusia 8 
tahun untuk menghinakan Islam.

Hingga kini korban yang ber-
jatuhan karena kebiadaban rezim 
zalim dan para serdadunya terse-
but sudah menembus lebih dari 
10.000 nyawa dari anak-anak, 
kaum wanita, kaum lelaki, dan 
militer yang membantu kaum 
muslimin.

Pada tanggal 3 Februari 2012 
Basyar al-Asad—sang presiden 
keji—memerintahkan tentaranya 
mengebom suatu lokasi yang me-
newaskan 350 orang dan 1.500 
terluka. Mereka juga mencam-
purkan racun di air PAM untuk 
membunuh Ahlus Sunnah. Ada 
pula anak-anak yang dicincang 
di depan orang tuanya. dan ma-

sih banyak kekejian yang sulit 
digambarkan dengan kata-kata.
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Tidak hanya itu yang dilaku-
kan oleh tentara-tentara terkutuk 
tersebut. Mereka juga memaksa 
rakyat Suriah untuk sujud di atas 
gambar Presiden bengis itu. Ya, 
kita semua tahu bahwa kita tidak 
dibenarkan sujud kecuali kepada 
Allah w. Bahkan yang lebih hebat 
dari itu, para tentara itu memaksa 
dan menyiksa para pemuda un-
tuk mengucapkan “La ilaha illa 
Basyar” alias “Tidak ada tuhan 
selain Basyar”! Yang dimaksud 
Basyar adalah pemimpin mereka. 
Sungguh sebuah kekejian dan ke-
bejatan yang tak dapat dilukiskan 
dengan kata-kata.

Mereka menghina Allah q, 
menghina Islam. Mereka mem-
bakar al-Qur'an dengan rokok-
rokok mereka. Menjadikan al-
Qur'an sebagai sasaran latihan 
tembak.  

Maka hendaknya kita sadar 
akan bahaya pemikiran Syi'ah, 
tipu daya Syi'ah dan siasat keji 
Syi'ah yang sebenarnya mereka 
adalah kelompok bikinan Yahudi 
yang disusupkan ke Islam untuk 
menghancurkan Islam.
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Namun, di balik kisah memi-
lukan ini, ada saja orang-orang 
yang mengajak uamat Islam ke-
pada persatuan dan menoleransi 
orang Syi’ah. Apakah hati mereka 
sudah seperti batu? Atau bahkan 
lebih keras lagi dari batu?

Jama’ah shalat Jum’at yang 
dirahmati Allah w

Demi Allah, ini bukanlah pro-
vokasi. Ini adalah peringatan ke-
pada kaum muslimin dari bahaya 
Syi'ah. Jangan sampai pemban-
taian kaum muslimin ini terjadi 
di Indonesia sebagaimana Syi'ah 

telah membantai kaum muslimin 
di Irak, Yaman, Bahrain, Suriah 
dan negeri Islam lainnya. Dise-
butkan oleh Sekjen ulama Ah-
lussunnah di Irak yang bernama 
Harits Adh Dhaary, bahwa lebih 
dari 100 ribu muslim Ahlussun-
nah di Irak tewas di tangan Syi’ah.
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Bayangkan seandainya yang 
menjadi kor ban tersebut adalah 
anakmu, dan wanita yang di-
perkosa itu adalah saudarimu, 
istrimu, atau  ibumu, dan laki 
laki yang disiksa secara sadis itu 
adalah ayahmu atau saudaramu. 
Bagaimanakah kira-kira perasaan-
mu? Kita mesti bersedih sebagai-
mana kesedihan mereka, mera-
sakan perih sebagaimana keperi-
han mereka, dan menderita atas 
kesakitan mereka. Lantas, di mana 
kepekaan hati kaum muslimin ter-
hadap muslimin Suriah di sana?

Rasulullah n telah bersabda:

يَُشدُّ  ُنْيَاِن  َكلْ ُمْؤِمِن 
ْ
لِل ُمْؤِمُن 

ْ
ال

َبْعُضُه َبْعًضا
“Seorang mukmin dengan mukmin 
lainnya adalah bagaikan bangunan 
yang saling menguatkan antara satu 
dengan lainnya.” (HR. Bukhori)

Dan sabda Nabi n juga:

ِهْم  َتَوادِّ ِف��ْي  الُْمْؤِمِنيَن  َم��َث��ُل 
َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَت��َراُح��ِم��ِه��ْم 
ُعْضٌو  ِمْنُه  اْشَتَكى  اإَِذا  الَْجَسِد 
َهِر  َتَداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد بِالسَّ

ى َوالُْحمَّ

“Perumpamaan kaum mukminin 
dalam kecintaan dan kasih sayang 
mereka adalah bagaikan satu jasad, 
apabila satu anggota tubuh sakit 
maka seluruh badan akan susah ti-
dur dan terasa panas.” (HR. Mus-
lim no. 2586)
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Sesungguhnya Allah w akan 
berkata pada seorang hamba 
pada hari Kiamat nanti:

َتُعْدِن  فَلَْم  َمرِْضُت  آَدَم  اْبَن  يَا 
نَْت 

َ
َوأ ُعوُدَك 

َ
أ َكيَْف  رَبِّ  يَا  قَاَل 

نهَّ 
َ
أ َعِلْمَت  َما 

َ
أ قَاَل  َعالَِمنَي 

ْ
ال رَبُّ 

َما 
َ
أ َتُعْدُه  فَلَْم  َمرَِض  فَُلنًا  َعبِْدي 

لَوََجْدتَِن  ُعْدتَُه  لَْو  نهََّك 
َ
أ َعِلْمَت 

ِعنَْدُه 
“Wahai anak Adam, Aku sakit tapi 
engkau tidak juga menjenguk-Ku.” 
Hamba berkata, “Bagaimana cara 
aku menjenguk-Mu sedangkan Eng-
kau adalah Tuhan semesta alam.” 
 Allah berkata, “Tidakkah engkau 
tahu bahwa hamba-Ku begini dan 
begitu, dia sakit sementara kau tidak 
menjenguknya. Jika kau menjen-
guknya, kau akan menemukan diri-
Ku bersamanya.” (HR. Muslim)

Jika Allah yang Maha Mu-
lia dan Maha Tinggi menegur 
hamba-Nya demikian; yang tidak 
menjenguknya dan tidak berada 
di sisinya. Lantas,  bagaimana 
jika saudaramu itu dibunuh, di-
aniaya, dan diperkosa? Apa yang 
akan engkau katakan nanti di ha-
dapan Allah w? Mana kepedulian 
kita terhadap saudara-saudara 
kita seiman? Bagaimana kita akan 
bertanggung jawab kepada Allah 
w jika dita nyakan tentang pen-
deritaan wanita dan anak-anak 
dan kaum muslimin di sana?!!

Bagaimana orang-orang kaya 
akan menja wab kalau Allah ber-
tanya kepada mereka, “Kenapa 
kau tidak membantu saudaramu? 
Kenapa kau tidak membantu 
mereka dengan harta dan jerih 
payahmu?”

ُقْرآِن 
ْ
ال ِف  َولَُكْم  ِل  اهلُل  بَارََك 

بُِسنهَِّة  َوإِيهَّاُكْم  َوَنَفَعِنْ  َعِظيِْم، 
ْ
ال

اُب  اتلهَّوهَّ ُهَو  إِنهَُّه   ، ُمرَْسِلنْيَ
ْ
ال َسيِِّد 

الرهَِّحيُْم.

… KhOtbah KEDua …

َوُمَسبِِّب  ْرَباِب، 
َ ْ
ال رَبِّ  هلِل  َْمُد 

ْ
احل

 
هَّ
إِل إَِل  َل  ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
َوأ ْسبَاِب، 

َ ْ
ال

نهَّ 
َ
أ ْشَهُد 

َ
َوأ اُب،  َوههَّ

ْ
ال َعِزيُْز 

ْ
ال اهلُل 

َمْن  فَْضُل 
َ
أ  ،ُ

ُ
َورَُسْول َعبُْدُه  داً  ُمَمهَّ

َصلهَّ  ِْحتَِساِب، 
ْ

َوال ْعَوِة  بِادلهَّ قَاَم 
آِلِ  وََعَ  َعلَيِْه  َوَبارََك  وََسلهََّم  اهلُل 
َاِب، 

ْ
ل

َ ْ
َوال ََصائِِر  الْ ْوِل 

ُ
أ وََصْحِبِه 

َواتلهَّابِِعنْيَ َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساٍن إِىَل 
َمآِب. 

ْ
يَْوِم ال

Kaum muslimin yang berbahagia!

Tragedi Suriah memberikan 
pelajaran berharga kepada kita, 
agar kita waspada terhadap pe-
mikiran kaum Syi’ah yang tidak 
segan-segan membantai kaum 
muslimin jika mereka memiliki 
kesempatan. Lantas, kenapakah 
masih ada di antara kaum musli-
min yang menutup mata dari ke-
biadaban mereka dan pemikiran-
pemikiran sesat mereka? Bahkan, 
mengapa ada sebagian tokoh 
agama yang malah memuji dan 
mendukung kaum Syi’ah?! Bu-
kankah mereka mengatakan bah-
wa al-Qur’an itu tidak asli lagi, 
hadits itu hanya shahih jika dari 
jalur Syi'ah. Mereka mengkafir-
kan para sahabat dan istri Nabi 
n, membolehkan nikah mut’ah, 
mengkafirkan dan memboleh-
kan membunuh kaum muslimin. 
Maka hendaknya kita semua 
membuka mata dan tidak men-
jadi orang-orang yang tertipu!!

Akhirnya, kami mengajak ke-
pada kaum muslimin di mana 
pun berada untuk membantu 
saudara-saudara kita yang terza-
limi (teraniaya) di Suriah dengan 

do’a dan bantuan harta semampu 
kita. Jika para musuh Allah me-
minta bantuan kepada Syi’ah di 
Iran dan meminta bantuan ke-
pada Hizbullah Libanon (Prajurit 
Syi’ah). Maka kita meminta perto-
longan kepada Allah q Dzat yang 
Maha Tinggi, Yang Maha Hidup 
dan tidak pernah mati. Bagi-Nya-
lah seluruh kekuasaan. Bagi-Nya-
lah seluruh pujian. Dan Dia maha 
kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, kami memohon kepa-
da-Mu.
Tunjukkanlah kekuasaan-Mu ke-
pada pemimpin Suriah dan seku-
tunya.
Ya Allah, mereka telah merampas 
harta dan menodai kehormatan 
saudara kami.
Ya Allah, kami memohon kepada-
Mu untuk membalas perbuatan 
mereka pada anak-anak yatim.
Ya Allah, berikanlah (kepada 
kami) rasa peduli yang telah hi-
lang.
Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-
Mu atas dirinya kepada kami.
Ya Allah, sembuhkanlah hati 
orang-orang beriman dan angkat-
lah derita dari jiwa mereka.

ِف  ُمْسِلِمنْيَ 
ْ
ال إِْخَواَننَا  انُْج  امهلل 

ُسْوِرَيا   
تََك 

َ
امهلل انُْصُْهْم ، امهلل اْشُدْد َوْطأ

َُهوِْد َو  الِِمنَي و الْ يهَِّة الظهَّ َعَ الَُّصرْيِ
َعَنُهْم، 

َ
َوأ َشاَيَعُهْم  َوَمْن  الهََّصارَى 

َعنُْهْم
ْ
امهلل ال

َها َعلَيِْهْم ِسنِنْيَ َكِسِن 
ْ
امهلل اْجَعل

يُوُْسَف
ٍد وََعَ آِلِ  ُ َعَ نَِبيِّنَا ُمَمهَّ وََصَل اللهَّ
 

َ
إِىل بِإِْحَساِن  تَِبَعُهْم  َوَمْن  وََصْحِبِه 
َْمُد 

ْ
ِن احل

َ
يِْن   َوآِخُر َدْعَوانَا أ يَْوم ِادلِّ

َلَة... ِقيُْمْوا الصهَّ
َ
. أ َعالَِمنْيَ

ْ
ِ رَبِّ ال لِلهَّ

Diramu oleh redaksi dari berbagai sumber (situs) di 
internet, di antaranya: http://abangdani.wordpress.

com/2012/03/21/tragedi-suriah-dan-kepekaan-hati-
seorang-muslim/#more-8895)  dan http://www.eramus-

lim.com/khutbah-jumat/suriah-berdarah-suriah-memang-
gil-kita.htm
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