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Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh, sidang pembaca  sekalian
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillah, Akhirnya kami bisa menyelesaikan penyusunan majalah dalam
format digital yang kami sebut ababil. Sebagaimana layaknya sebuah majalah
ada beberapa rubrik yang kami sajikan dan InsyaAllah kami akan me nyapa anda
setiap bulannya dengan mengikuti format ini. Awal perjumpaan akan kita buka
dengan pembahasan mengenai suri tauladan yang telah disampaikan Rasulullah
SAW ,- shalawat dan salam kepada beliau, yang mana sudah sepatutnya menjadi
tauladan umat Islam. Di edisi pertama ini topiknya adalah ahlak terhadap hewan,
Setelah itu kami akan menyajikan kisah mengenai sahabat  Rasulullah yang kali
ini diwakili Ammar Bin Yasir RA. Berikutnya adalah Meniti Seni yang akan
menceritakan musisi Bryn Jones dan proyeknya Muslimgauze, lalu seri video The
Arrivals yang fenomenal.  Seterusnya, sebuah cerita singkat dan puisi serta
bagian hiburan yang kali ini memuat SMS silaturahmi dan sekilas canda mengenai
kepemimpinan.
Muslimatika membahas problema kaum muslim sehari – hari, dan pada edisi ini
bahasannya adalah mengenai hutang piutang, Menerobos Mitos adalah rubri k
tentang upaya penyidikan terhadap mitos – mitos yang berkembang di
masyarakat dan mencoba mengungkap kebenarannya . Adapun rubrik terakhir
adalah LSD. Yang dimaksudkan bukanlah LSD zat adiktif berbahaya yang popular
di era 60an , namun kependekan dari Lawan Sistem Dajjal, sebuah upaya kami
menyadarkan umat terhadap infiltrasi dajjal dalam kehidupan global, kali ini yang
kami tampilkan adalah sejarah ajaran Freemason sampai ke Rancangan Tatanan
Dunia Baru.
Tidak ada hak cipta maupun kepemilikan dalam majalah ini, siapapun
diperkenankan menyebarkan sebagian, ataupun seluruhnya dalam bentuk yang
dia inginkan. Misi kami di sini adalah menyampaikan kebaikan pada umat meski
dengan pengetahuan kami yang terbatas, adakalanya yang kami sampaikan
adalah terjemahan, rangkuman, penggabungan  atau penelaahan kami terhadap
sesuatu. Kami mengharapkan dukungan berupa sara n, kritik atau sumbangan
karya yang bila dimuat akan bermanfaat bagi umat muslim pada khususnya.
Tentunya semua yang kami sajikan tak luput dari kesalahan atau kekurang
pahaman kami terhadap suatu hal dan kami mohon maaf sekiranya terjadi,
Segala kebenaran datangnya tak lain dan tak bukan dari Allah semata.
Apapun yang hendak disampaikan pada kami dapat dilayangkan ke
majalahababil@yahoo.com
Terimakasih , selamat membaca dan Wassalam

majalahababil@yahoo.com
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Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah
SAW hendak pulang  dari suatu tempat,
terlihatlah seekor kucing sedang tidur
dengan anak-anaknya di atas jubah yang
hendak dipakai beliau. Beliau
memperhatikan mahluk Allah yang sedang
terkulai di atas jubahnya, dan rupanya
mereka tengah tertidur pulas. Alih alih
membangunkan mereka, beliau memilih
memotong sebagian jubah hingga tidur
kucing-kucing tersebut tidak terganggu. Tidur
lelap adalah salah satu nikmat yang
diberikan Allah SWT dan beliau rupanya
merasa tidak layak mengganggu mahluk
Allah yang sedang merasakan nikmat tidur

tersebut. Adakah perilaku lemah lembut ini kita amalkan dalam kehidupan kita
sehari- hari ? Adakah kasih sayang kita pada para hewan yang juga
menghuni planet ini ?

Umat Islam tentu tahu, Rasulullah SAW bukanlah Nabi yang
bergelimang harta dan kemewahan, bisa jadi jubah tersebut hanya satu –
satunya yang beliau miliki, namun pengorbanan demikian tidaklah tera sa
berat olehnya. Maka jika ahlak Rasulullah SAW terhadap hewan seperti
kucing saja sedemikian tingginya,  bayangkanlah ahlak beliau terhadap
manusia dan penciptanya. Hal ini dinyatakan dalam Al Qur’ an  dan terekam
abadi sepanjang zaman ,

" Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang -orang yang mengharap rahmat Allah
..." (QS. Al Ahzab [33] : 21)

Namun kadangkala kita yang mengaku umatnya sering berbuat semena –
mena terhadap hewan, ada yang kita adu – adu, kita siksa seenaknya, kita
buru dan sakiti hanya untuk kesenangan. Burung – burung yang terbang kita
ketapel atau dihujani peluru senapan angin , ayam jago kita adu – adu sampai
meregang nyawanya.. bahkan kucing yang mengeong meminta sisa makanan
kita tendang begitu saja. Padahal hampir semua kaum muslimin pernah
mendengar riwayat tentang orang yang diampuni Allah SWT karena
menolong anjing yang kehausan
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Banyak di beberapa Negara yang memiliki industri bulu binatang  seperti Cina
, si binatang ( seperti rubah ) dikuliti hidup – hidup untuk mempersingkat waktu
dan mempermurah biaya, tanpa peduli sakit dan derita yang dialami si hewan
yang bersangkutan. Metode menghabisi binatang – binatang malang yang

diambil bulu dan kulitnya
untuk pakaian para selebriti
inipun mengenaskan, mereka
dibunuh dengan racun karbon
monoksida, dibiarkan tanpa
oksigen, dieksekusi lewat
listrik atau dipatahkan
lehernya dengan cara dipijak.
Rupanya masih ada beberapa
manusia yang tega melihat
mahluk lain tersiksa demi
sekedar keuntungan materi
dan kita bermohon kepada
Allah SWT agar dihindarkan
dari sifat barbar sedemikian
rupa.

Tidak dipungkiri banyak juga binatang yang mengancam kesehatan bahkan
jiwa manusia, seperti kalajengking, ular dan lain sebagainya dan binatang
jenis ini diperbolehkan bagi kita membunuhnya.

Mari kita beranjak ke sebuah riwayat lain, suatu ketika seorang sahabat
hendak menyembelih unta dan ia merebahkan untanya dahulu baru
mengasah pisaunya, Rasulullah  SAW yang melihat kejadian tersebut
langsung menegur “ Kau membunuh hewan itu dua kali , seharusnya asah
dahulu pisaumu baru rebahkan dan sembelihlah unta itu “ .Rupanya
Rasulullah SAW tidak rela si unta berlama – lama  dan menderita saat menanti
ajalnya. Ucapan ini keluar ribuan tahun silam dan di masa kini, zaman yang
kita klaim modern sikap itu didukung dengan sebuah penelitian ilmiah yang
mendeteksi bahwa jika binatang teraniaya, ketakutan atau merasa diteror
maka ia akan mengeluarkan mekanisme pertahanan dalam tubuhnya dan
akan mengeluarkan zat  berpengaruh tidak baik pada dagingnya. Dengan
kata lain, daging binatang yang disembelih dengan cara yang zalim /
menyiksa dagingnya tidaklah sehat untuk dikonsumsi. Mekanisme pertahanan
binatang tersebut ditelti juga berlaku saat si hewan menyaksikan
sesamanyanya dianiaya.
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Binatang / hewan ternak yang halal dikonsumsi memang tidak lain tidak bukan
diciptakan Allah SWT untuk keperluan manusia , namun sungguh tidak berarti
kita bebas berlaku sewenang – wenang  terhadap mereka. Tidak sekedar
menyembelih dengan membaca Bismillah , namun tata cara menyembelihpun
tidak diabaikan oleh agama yang sejatinya merupakan rahmat untuk seisi
dunia.

Lebih jauh lagi, Rasulullah SAW pernah
menegur saat mendapati beberapa
sahabatnya asyik berbincang – bincang
di atas punggung unta. Beliau
menjelaskan selayaknya unta
ditunggangi saat bepergian atau
diperlukan saja. Beliau menambahkan
bahwa belum tentu yang menaiki si unta
lebih ingat kepada Allah  SWT
ketimbang yang dinaiki.. Dari riwayat ini

kita mendapat gambaran bahw a sesungguhnya Islam mengajarkan kita
berhati – hati dalam bersikap pada hewan.

Jauh sebelum muncul organisasi pencinta hewan yang menyerukan hak – hak
untuk binatang, jauh sebelum ada suaka margasatwa, perlindungan atau
penangkaran hewan langka. Umat Isl am telah diberi panduan bagaimana
memperlakukan hewan dengan semestinya. Memberdayakan mereka sesuai
fitrahnya dan tidak mengeksploitasi mereka kelewat batas.

Dewasa ini, kebutuhan manusia akan daging hewan untuk dikonsumsi kian
hari kian meningkat dan mengilhami para ahli di negara – negara modern
melakukan rekayasa genetika, menyuntikkan hormon tertentu atau memberi
pakan yang tidak alami hingga si hewan cepat tumbuh besar padahal upaya
tersebut akan menghasilkan zat yang tetap bersemayam dan tidak lan tas
sirna saat si daging dimasak.  Anda dapat menyaksikan penjelasan lebih
detail dan ilmiah mengenai ini pada sebuah film dokumenter keluaran tahun
2009 yang berjudul Food Inc. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita
telah memberdayakan mereka di luar  fitrah. Rasulullah SAW dan para
sahabat kita ketahui tidaklah mengkonsumsi daging setiap harinya, dan kita
tahu berdasar riwayat kendati dengan pola makan sederhana, raga mereka
prima adanya , shalat dan puasa mereka di atas rata - rata dan laga mereka di
medan perang tiada bandingan nya. Pola mengkonsumsi daging yang
berlebihan ternyata terbukti tidaklah membentuk fisik manusia menjadi sehat
wal afiat namun malahan penyakit bertubi tubi yang didapat.
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Kita memang tidak diwajibkan menjadi vegeta rian namun tidak salahlah Imam
Ali Bin Abi Thalib RA pernah mengingatkan kita dengan kata – katanya yang
termasyhur
“ Janganlah perut kalian dijadikan kuburan binatang ”

Dalam sebuah kitab Imam Al -Ghazali menceritakan suatu ketika tatkala Nabi
Daud AS sedang duduk membaca kitab az -Zabur, dengan tiba-tiba
terpandanglah olehnya seekor ulat merah. Lalu Nabi Daud AS. berkata pada
dirinya, "Apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini?"

Ternyata usai ucapan itu terlontar , Allah SWT pun mengizinkan ulat merah it u
berkata-kata. "Wahai Nabi Allah! Allah SWT telah mengilhamkan kepadaku
untuk membaca 'Subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu
akbar' setiap hari sebanyak 1000 kali dan pada malamnya Allah
mengilhamkan kepadaku supaya membaca 'Allahumma solli ala
Muhammadin annabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sohbihi wa sallim' setiap
malam sebanyak 1000 kali. “

Setelah ulat merah itu berkata demikian, maka dia pun bertanya kepada Nabi
Daud AS. "Apakah yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku mendapat
faedah darimu?". Segera Nabi Daud AS menyadari akan kekhilafannya
karena memandang remeh ulat tersebut, beliau pun bertaubat dan berserah
diri kepada Allah S.W.T.

Subhanallah ..

Bangsa binatang telah menghuni bumi ini lebih lama dari kita, manusia…dan
bukankah mereka juga bertasbih memuji Allah dengan cara mereka sendiri ?

Lebih banyakkah kita memuji Allah daripada mereka ?

“ Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada -Nya bertasbih
apa yang ada di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan
mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui
(cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui
apa yang mereka kerjakan. (Surat An -Nur: 41) “
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Ammar Bin Yasir Radhiallahu 'Anhu

Diberitakan Ammar bin Yasir RA adalah seorang yang bertubuh tinggi
dengan bahu yang bidang dan matanya berwarna biru ,seorang yang amat
pendiam dan tak suka banyak bicara

Keluarga Ammar sendiri termasuk dalam golongan pertama  pemeluk Islam,
sebagai halnya muslimin era awal yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka
sangat menderita karena siksa dan kekejaman kaum kafir  Quraisy  yang kita
ketahui sangat menolak Islam masa itu  Setiap hari Yasir, Sumayyah ( ayah
dan ibunda Ammar ) dan 'Ammar sendiri dibawa ke padang pasir Mekah yang
demikian panas, lalu didera dengan b erbagai adzab dan siksa.

Rasulullah SAW.  tidak lupa mengunjungi tempat -tempat yang diketahuinya
sebagai arena penyiksaan bagi keluarga Yasir  dan sahabat – sahabat lain
yang bernasib serupa. Ketika itu Islam belumlah berkembang, jumlah kamu
muslimin sangatlah minim dan tidak suatu apa pun yang dimiliki  beliau untuk
melawan dan mempertahankan diri.  Namun begitulah kahendak Allah SWT
pada masa itu, dari peristiwa demikian kaum muslimin dapat pula belajar
bahwa pengorbanan merupakan inti sari pokok yang esensial dari keimanan,
dan menghadapi kekejaman dan kekerasan dengan kesabaran juga
keteguhan, pada akhirnya tak lain dan tak bukan akan membentuk iman yang
cemerlang dan mengagumkan ....
Diceritakan oleh 'Ammar bin Maimun:
"Orang - orang musyrik membakar 'Ammar bin Yasir dengan api. Maka
Rasulullah SAW lewat di tempatnya lalu memegang kepalanya dengan sambil
bersabda:
"Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh 'Ammar, sebagaimana dulu kamu
juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim...!"

Tak lupa Rasulullah SAW selalu mengingatkan keluarga Yasir

"Sabarlah, wahai Abal Yaqdhan ....
"Sabarlah, wahai keluarga Yasir ....
"Tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah Surga ... .!"

Sampailah suatu ketika , ketika Ammar telah tak sadarkan diri dan orang
tuanya telah mendahuluinya berpulang karena siksaan yang demikian berat,
orang-orang itu mengatakan kepadanya: "Pujalah olehmu tuhan-tuhan kami!",
lalu ia mengikutinya tanpa sadar sepenuhnya akan apa yang diucapkannya

“ Sahabat – sahabatku bagai bintang di langit,
yang manapun yang kamu ikuti

kamu akan mendapat petunjuk “
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Kaum kafir Quraisy berpuas hati setelah Ammar mengucap apa yang mereka
mau. Bergegas mereka meninggalkan Ammar yang menyesal dan berduka,
merasa perjuangannya telah gagal dalam mempertahankan tauhid. Sesal
yang  ia derita tampaknya melebihi rasa sakit yang dideranya selama dalam
penyiksaan. Tidak beranjak dari tempat penyiksaannya Ammar meratap i
dirinya.

Namun sungguh Allah SWT tidak akan menyia – nyiakan perjuangan
hambaNya. Rasulullah SAW dating menghampiri  dan menjabat tangan
Ammar, sambil menyampaikan ucapan selamat kepadanya: "Bangunlah hai
pahlawan .. · ·! Tak ada sesalan atasmu dan tak ada cacat"

Ammar tetap menangis hingga disapunyalah air mata Ammar itu dengan
tangan beliau seraya sabdanya:

"Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam
air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu …?"
"Benar': wahai RasuIullah': ujar 'Ammar sambil meratap.
Sabda Rasulullah SAW sambil tersenyum: "Jika mereka memaksaimu lagi,
tidak apa, ucapkanlah seperti apa yang kamu katakan tadi ....!"
Lalu dibacakan Rasulullah SAW kepadanya ayat mulia berikut ini:
Kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan
...(Q.S. 16 an-Nahl: 106)

Kembalilah 'Ammar diliputi oleh ketenangan dan dera yang menimpa
tubuhnya: bertubi-tubi tidak terasa sakit lagi, hatinya telah lega dan
perjuangannya tidaklah sia – sia..

Islam kemudian berkembang sebagaimana kita ketahui dan di tengah-tengah
masyarakat Islam yang beriman Ammar RA pun mendapatkan kedudukan
yang tinggi Rasulullah SAW. beliau sering membanggakan keimanan dan
ketaqwaan 'Ammar kepada para s ahabat. Rasulullah SAW sebagaimana kita
ketahui adalah sosok lemah lembut yang pedih hatinya melihat penderitaan
dan gembira melihat keimanan dan seseorang yang tidak suka disanjung, ia
lebih suka mengalihkan pujian pada sahabat – sahabatnya atau Nabi Nabi
pendahulunya. Kita tentu pernah mendengar atau membaca bagaimana ia
memuji Abu Bakar RA sebagai umatnya yang paling suka berkasih sayang
dan Umar RA sebagai yang paling keras membela agama, atau Ustman RA
yang paling pemalu dan Ali RA sebagai yang berilmu  dan banyak
pengetahuannya. Mengenai iman Ammar ini, Rasulullah SAW sampai
bersabda :
"Diri 'Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya…..!"
Suatu peristiwa terjadi ketika Rasulullah saw. bersama para sahabat
mendirikan mesjid di Madinah, setela h kepindahannya ke sana. Imam Ali RA
menggubah sebuah bait sya'ir yang didendangkan berulang -ulang diikuti oleh
Kaum Muslimin yang sedang bekerja itu ,untuk mengusir rasa bosan dan

"Diri 'Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya…..!"  “
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" Sungguh, 'Ammar adalah biji mataku sendiri... ..!"“

menambah semangat kerja. Adapun  baitnya adalah kurang lebih sebagai
berikut:

"Andainya kita duduk-duduk berpangku tangan, sedang Nabi sibuk bekerja
tak pernah diam ....
Maka perbuatan kita adalah perbuatan sesat lagi menyesatkan....!"
"Ya Allah, hidup bahagia adalah hidup di akhirat Berilah rahmat Kaum Anshar
dan Kaum Muhajirin

"Apakah akan sama nilainya... ?
Orang yang bekerja membina masjid Sibuk bekerja, baik berdiri maupun
duduk
Dengan yang menyingkir berpangku tangan .... ?"

Ammar RA juga turut berdendang, mengulang -ulangnya dengan nada tinggi
....

"Apakah akan sama nilainya... ?
Orang yang bekerja membina masjid Sibuk bekerja, baik berdiri maupun
duduk
Dengan yang menyingkir berpangku tangan ....

Salah seorang menyangka bahwa 'Ammar RA bermaksud hendak
menonjolkan dirinya dengan nyanyian itu, hingga di antara mereka t erjadi
pertengkaran

Mendengar itu Rasulullah menegur mereka, sabdanya:
"Apa maksud mereka terhadap 'Ammar ....?
Diserunya mereka ke Surga, tapi mereka hendak mengajaknya ke nera ka ....!
Sungguh, 'Ammar adalah biji mata ku sendiri... .!"

Ammar RA digambarkan oleh Rasulullah sebagai biji matanya sendiri, sebuah
pujian yang menunjukkan rasa sayang  beliau kepadanya. Dalam peperangan
Ammar RA selalu menunjukkan keteguhan dan keberaniannya menyongsong
syahid, ramalan Rasulullah SAW bahwa ia akan mati dibunuh go longan
pendurhaka tidaklah menggetarkan hatinya dan menciutkan nyalinya untuk
berjihad.Mati di jalan Allah menjadi dambaan hidupnya. ia jugalah yang berdiri
tegap menyeru kaum muslimin yang surut langkah untuk tetap berpantang
mundur dalam perang Yamamah.

Abdullah bin Umar RA menceritakan peristiwa itu sebagai berikut :
'Waktu perang Yamamah saya lihat 'Ammar sedang berada di atas sebuah
batu karang. Ia berdiri sambil berseru:



Majalah Ababil Edisi 1 - Maret 2010

" Surga Telah Merindukan Ammar ... ..!"“

"Wahai Kaum Muslimin,
apakah tuan-tuan hendak lari dari Surga ...?
Inilah saya 'Ammar bin Yasir,
kemarilah tuan-tuan…..!
Ketika saya melihat dan memperhatikannya, kiranya sebelah telinganya telah
putus beruntai-untai, sedang ia berperang dengan amat sengitnya ...!

Pernah seorang awam berkata kepadanya sewaktu ia menjabat  Amir di Kufah
: "Hai yang telinganya terpotong!",
Tetapi jawaban Ammar RA yang saat itu memegang tampuk kekuasaan itu
tidaklah lebih dari:
"Yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik ... ” ·

Sesuai ramalan Rasulullah SAW , Ammar RA akhirnya menemui ajalnya
sebagai seorang syahid di perang  Shiffin , diperki rakan usia Ammar RA
adalah  93 pada saat itu Usia yang sungguh bukan muda lagi namun tidak
menahan beliau berperang. Bagi beliau tidak ada panggilan yang lebih layak
untuk dipenuhi selain panggilan  menegakkan kalimatullah
Berkatalah Abu Abdirrahman Sullami:
"Kami ikut serta dengan Ali RA di pertempuran Shiffin, maka saya lihat
'Ammar bin Yasir RA. setiap ia menyerbu ke sesuatu jurusan, atau turun ke
sesuatu lembah, para shahabat Rasulullah pun meng ikutinya, tak ubahnya ia
bagai panji-panji bagi mereka ....!"

Salam kepadamu wahai syuhada
Salam kepadamu yang dirindukan surga
Salam kepadamu tokoh mulia,
apa yang dijanjikan Allah dan RasulNya adalah sebaik – baik janji.
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MENITI
SENI

Muslimgauze :
Melawan Zionisme Lewat Musik

Nama ini memang tidak banyak dikenal orang
sekalipun dalam karirnya B ryn Jones ( seorang
Inggris kelahiran Manchester 17 Juni 1961 ) telah
merilis 90 album di 32 perusahaan rekaman dan
menciptakan hampir 2000 lagu asli. Meninggal di
tahun 1999 ia meninggalkan masih banyak karya
yang belum dirilis.
Mengkombinasikan elemen – elemen etnik, elektronik dan eksperimental
yang menghasilkan sounds Industrial dan  Drone atau  Noise, musik yang
ditawarkan Bryn Jones memang bukan musik yang ngepop dan mudah
dicerna khalayak ramai. Ia memilih menggunakan nama Muslimgauze dalam
karya – karyanya yang konon diambil dari kata muslin dan gauze ( sejenis
kain korden', suatu jenis kain kasa/kabut tipis ) namun nama ini juga
menunjukkan sebuah sikap terhadap konflik – konflik yang terjadi di dunia
Islam. Tidak ada data yang pasti bahwa B ryn Jones sendiri adalah seorang
muslim namun karya – karyanya sangat kental dengan nuansa ‘ timur ‘ dan ‘
Islam ‘ . Judul – judul lagunya pun sebagian be sar adalah hal – hal yang
berkaitan dengan Islam seperti Each Tear ( Of Fatima ), For Abu Jihad,
Izlamiq Groupe, Green Is The Colour Of The Prophet , Zakat Zakat, Dome Of

The Rock dan lain – lain. Hal yang
sangat menonjol dan boleh dibilang
sangat membedakannya dari
musisi lain adalah bahwa sebagian
besar karyanya diinspirasi dan
dipersembahkan untuk perjuangan
Palestina melawan zionisme. Sikap
menentangnya terhadap
penjajahan Israel ditunjukkan pula
dengan keengganannya
berkunjung ke Palestina yang mana
adalah sumber inspirasi
bermusiknya. Adalah prinsipnya
untuk tidak mengunjungi tanah

yang terjajah sampai tanah itu kembali merdeka.
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“ Zionis yang merampas tanah dan air bangsa Arab di Palestina sama
sekali bukanlah atraksi untuk turis – “ ungkapnya dalam sebuah
wawancara .
Karir Bryn sendiri dimulai di tahun 1982, ia menghasilkan musik
dengan menggunakan sample, drum elektrik, tabla dan berbagai alat
perkusi terkadang dengan bantuan komputer, sampel – sampel yang
direkam menggunakan tape dan bantuan al at lainnya. Ia mengaku
menyukai musik tradisional Jepang, Timur tengah dan India. Dengan
materi musik yang tidak ngepop hanya sedikit  perusahaan rekaman
yang berani merilis albumnya, bahkan beberapa cover album terpaksa
diprint di luar negeri karena kerap memunculkan gambar yang
bernuansa Islam. Sikap menyindir Islamophobia baratpun tak luput
menjadi materi dalam bermusik B ryn Jones. Selain rendah hati, Bryn
dikenal sangat cepat tanggap terhadap isu – isu sehubungan dunia
ketiga dan perkembangan politiknya  , nomor nomor  seperti Hebron
Massacre, Zion Poison, Saddambush atau Bhutto dapat dijadikan
contoh. Dengan karya – karyanya yang hampir keseluruhannya adalah
instrumental ia berharap pendengar dapat menaruh minat meski
hanya melalui judul lagu yang ia saj ikan dan melakukan riset dan
usaha memahami untuk menghasilkan pengertian terhadap gejolak
yang terjadi di dunia.  Sekaliun demikian ia mengatakan bahwa bisa
saja musik Muslimgauze dinikmati tanpa menghiraukan konteks
politiknya.
Karya – karya Bryn lewat proyek solonya Muslimgauze di Indonesia
boleh dibilang hampir mustahil diperoleh di toko dalam bentuk CD
mengingat jumlah yang beredarpun sangat terbatas, adapun untuk
info lebih lanjut mengenai Muslimgauze dapat dilihat di
http://www.muslimgauze.info  dan jika anda penasaran mungkin bisa
melakukan googling untuk mendapatkan format mp3nya. Adapun
band yang menawarkan nuansa serupa yang penulis ketahui adalah
Indo dan Jihad Blade. Sedangkan album Muslimgauze yang
direkomendasikan banyak penggemar musik adalah Abu Nidal, Vote
Hezbollah, Assalamualaikum, Bastard , Arabbox dan Uzi / The Rape
Of Palestine

http://www.muslimgauze.info
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UPAYA MEMBANGKITKAN UMAT
The Arrivals ( Kedatangan – kedatangan )  adalah sebuah video

dokumenter panjang terdiri dari 51 bagian yang  berupaya memberikan
sebuah gambaran tentang kemungkinan kedatangan Dajjal  / Antikristus dan
Imam Mahdi. Dengan usaha pengungkapan kebenaran di balik konspirasi
golongan elite, negara adi daya ataupun media massa ,  pada akhirnya seri ini
berusaha membuka paradigma kita  terhadap berbagai fenomena kehidupan.
Seri dibuat ini dengan pendekatan yang sederhana tanpa bahasa bertele –
tele , menggunakan cuplikan dan dialog dari film film komersial yang sudah
kita kenal seperti The Matrix, Apocalypto, Kingdom Of Heaven dll juga
potongan – potongan montage, ayat Al Qur’an, hadits dan bible . The Arrivals
berhasil menarik perhatian banyak kaum muslim di dunia tua dan muda serta
menginspirasi banyak serial serupa  ( misalnya seri Age Of Daj jal, Hidden Dark
World Of Antichrist Dajjal dll yang bisa anda saksikan di Youtube ) , bertutur
mulai dari paganisme sampai perang energi , The Arrivals layak ditonton untuk
menambah wawasan dan meningkatkan kewaspadaan untuk kita sebagai
umat yang hidup di era akhir zaman

Seri ini disutradarai oleh dua muslim muda Amerika Noreaga &
Archenar , mengikuti pola yang diterapkan lebih dulu oleh Abdullah Hashem
dalam membuat seri Antichrist Dajjal Will Be Repilian Shapesifter ( Seri luar
biasa panjang ini mendukung teori yang dikemukakan David Icke dalam
bukunya The Biggest Secret bahwa ada mahluk reptilian  yang menjadi biang
keladi kerusuhan dunia, dan menyusup di para Elite dunia. S ekalipun
terdengar ganjil dan fiktif namun cukup banyak yang mendukung dan
melakukan riset mengenainya, David Icke sendiri adalah pakar teori
konspirasi yang sangat berpengaruh  ) Sekalipun berbeda pendapat namun
Noreagaa, Archenaar dan Hashem saling mendukung dan bekerja sama
dalam merampungkan proyek  masing - masing, mereka saling mengagumi
dan menghormati satu sama lain. Memang, kita tidaklah dituntut untuk  selalu
berpikiran sama dalam suatu kerjasama.

Upaya mereka memang hanya ditujukan untuk memberikan sebuah
pandangan dari riset yang seksama - selanjutnya tinggal upaya kita
menyikapinya. Dan anda tidak harus setuju dengan semua kesimpulan
mereka.

Beberapa umat Islam sendiri memberikan komentar buruk bahkan
ancaman terutama saat mereka menampilkan silsilah Imam Mahdi yang
dianggap berbau Syi’ah. Hal ini ditanggapi dengan tenang ,… mereka
menyatakan bahwa mereka hanyalah menjadi apa yang dituntut oleh Al
Qur’an yaitu menjadi muslim. Muslim  yang tidak terikat pada satu golongan
baik Sunni maupun Syi’ah ataupun golongan lainnya. Dengan santun sebuah
adegan di The Arrivals mengingat kan melalui ayat Qur’an bahwa kita
diciptakan beraneka ragam agar saling mengenal,
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The Arrivals memang menekankan bahwa seluruh umat
Islam adalah bersaudara dan mereka yang non muslim adalah
saudara juga dalam kemanusiaan. Hal yang patut kita renungi di
belantara fitnah dan perpecahan yang makin menjadi – jadi masa
ini. Noreaga & Archenar hadir dengan sikap moderat dan
mengajak umat dunia bersatu menghadapi kedatangan Dajjal dan
menyiapkan baiat untuk Imam Mahdi. Tak lupa keduanya
berpesan bahwa kecuali Al Qur’an janganlah semua yang mereka
sampaikan dianggap sebagai kebenaran mutlak.

 Di Indonesia uniknya seri ini tidak dirilis dalam bentuk video
namun buku yang berjudul  Diary Of Dajjal terbitan Papyrus
Publishing, dengan harga 70 ribu rupiah  ( Harga terakhir yang
dilihat di Gramedia ) Kendati memberikan bonus vcd pada
pembelian buku,  namun sayangnya vcd tersebut hanya
menampilkan sebagian kec il dari keseluruhan The Arrivals  yang
total tayangnya kurang lebih 500 menit.

The Arrivals kemudian disambung de ngan Divine Book ( 10
bagian ) yang berusaha mengungkap bahwa sebenarnya Nabi dan
rasul sebelum Rasulullah SAW juga mengajarkan tauhid , kini seri
ini berlanjut ke Phase 3 yang berakhir dalam 20 bagian dan dirilis
dalam bentuk DVD di April 2010 . Phase 3 melibatkan lebih banyak
sukarelawan dan berusaha melengkapi apa yang telah
disampaikan dalam The Arrivals .

Adapun seri The Arrivals dan sejenisnya acapkali
mengalami debunk atau banned ( didepak ) saat diupload di situs
situs publik seperti Youtube, bahkan beberapa blog mengenai hal
serupa turut ditutup. Namun untungnya banyak juga  penggemar
yang melakukan re upload dan menguploadnya di situs filesharing
lain, bahkan menambahkan teks agar mereka yang bukan
menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya bis a lebih
mudah memahami , banyak juga mereka yang menuliskan hal –
hal sehubungan The Arrivals di situs – situs dan menyebarkannya
lewat blog serta forum – forum, sehingga keberadaan seri ini masih
bergaung di seantero dunia. Info lebih lengkap mengenai hasil
kerja para pejuang pejuang muda ini bisa diakses di dunia maya
lewat http://www.wakeupproject.com

http://www.wakeupproject.com
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SINGKAT CERITA…

KAMU JAUH LEBIH MAHAL
DIBANDING INTAN DAN
MUTIARA
" Sepanjang ingatanku, hari itu aku  sedang

memakai pakaian tank top putih yang ketat dan
rok pendek hitam, aku dibesarkan di sebuah
keluarga muslim yang ortodok , biasanya saat
menemui ayah aku memang tidak pernah
mengenakan pakaian seperti ini. Kami telah tiba
dan pembantu kami membawa adik  kecilku Laila

ke tempat ayah tinggal “
Seperti biasanya, ia  sedang menyembunyikan diri di belakang pintu
untuk mengejutkan kami. Kami pun berpeluk cium melepaskan
kerinduan. Ia kemudian memperhatikan kami, lalu mendudukkan
aku di pangkuannya dan mengatak an sesuatu yang sulit kulupakan
hingga hari ini.

Ia menatap tajam ke mataku dan berkata,
 " Hana, Semua hal yang berharga yang diciptakan Tuhan di dunia
selalu terlindung  dan susah untuk didapatkan.
Di mana kamu bisa menemukan intan?
Intan ada dalam tanah terbenam dan tersimpan jauh di dalamnya .
Di mana kamu akan mendapati mutiara?
Ia ada di  dasar  samudra tersimpan di balik cangkang kerang
yang keras dan indah
Di mana pula kamu bisa menggali emas?
Emas berada di tambang terselubung lapisan demi lapis an tanah,
sehingga kamu harus bekerja keras untuk mendapatkannya.
 Ia lalu memandang aku dengan sorot mata serius. " Tubuhmu
adalah hal yang berharga. Dan  jauh lebih mahal dibanding intan
dan mutiara , karena itu selayaknya harus terlindung juga."

Sumber: More Than A Hero: Muhammad Ali’s Life Lessons Through His Daughter’s Eyes.
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SMS
SILATURAHMI

CERPEN

Suatu ketika mungkin ada saudara kita yang mengadu tentang sebuah masalah , dilanda
kesedihan ataupun kemarahan, dan aneka problema lainnya tidak ada salahnya kita
memberikan kata – kata yang baik untuk menghibur dan meningkatkan semangatnya atau
sekedar nasihat. Alhamdulillah dengan kemudahan teknologi seperti SMS di era modern ini
jarak tidaklah menjadi masalah.  SMS memungkinkan si penerima menyimpan pesan kita dan
bisa membacanya lagi dilain waktu pada saat ia me merlukannya , tehnik SMS bahkan
menganjurkan kita untuk hemat dalam kata , ( Kalau panjang ya bukan short message lagi
dong  ) Adapun pesan yang singkat namun padat akan memiliki kesan dan nilai tersendiri .
Berikut kami pilihkan beberapa pesan yang bisa disampaikan cukup dengan 1  SMS yang
semoga bermanfaat dalam  silaturahmi

Abu Hurairah:
“Jadilah orang yang selalu puas dengan rizki Allah, niscaya engkau akan
jadi orang yang paling bersyukur.”
(Ibnu Majah: 4217)

Imam Hambali : "Tidak ada bahaya bagi iman
melainkan cinta keduniaan, dan tidak ada bahaya bagi hati
melainkan tertarik pada perhiasan dunia. Maka apabila iman telah
rusak dan hati telah hancur, apa lagi yang dibanggakan oleh
seseorang di hadapan Allah kelak?."

“Hendaknya seorang hamba selalu berharap cemas kepada Allah, jangan
merasa berjasa pada Allah dan jangan pernah putus asa dari Rahmat -Nya.”
(Tahzibul Hilyah I/ 60)

“Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah
hapuskan dosanya, sampai duri yang menusuknya sekalipun.”
( HR. Bukhari: 5640, Muslim: 2572)

“Wahai orang-orang beriman, janganlah seseorang mengolok -olok orang
lain. Boleh jadi orang yang diolok -olok lebih baik daripada orang yang
mengolok-olok.” (QS. Al-Hujurat: 11 )

Dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar T idaklah ada orang yang berakal sebagaimana orang
yang mau bertadabbur (berfikir), tidak ada wara sebagaimana orang yang menahan diri (dari
meminta), tidaklah disebut menghitung diri sebagaimana orang yang baik akhla qnya."

Imam Ali bin Abi Thalib: "Sesungguhnya hati manusia bisa bosan dan lelah seperti layaknya
badan manusia. Oleh karena itu, carilah berbagai kegiatan yang tepat untuknya (yang
melegakan)."

Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, "lihatlah apa yang dika takan, dan jangan melihat siapa yang
mengatakan."

Dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki -laki berkata kepada Rasulullah saw: "Berilah
nasehat kepadaku, Rasulullah bersabda janganlah kamu marah lalu beliau mengulanginya
janganlah kamu marah."
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"Muslim yang terbaik adalah muslim yang muslim lainnya selamat/merasa aman dari
gangguan lisan dan tangannya." (HR. Bukhari)

Imam Ibnu Athoillah pernah berujar, "Rontoknya iman ini akan terjadi pelan -pelan,
terkikis-kikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya ta npa terasa habis tandas tidak tersisa".

Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah akan aku ketahui bahwa aku telah
berbuat baik?"

Jawab Rasulullah, "Tanyakan pada tetanggamu, bila mereka berkata engkau baik maka
engkau baik dan bila mereka berkata  engkau jahat, maka engkau sebenarnya jahat."

“ Janganlah mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kamu makan. Janganlah
mendirikan rumah yang tidak akan kamu tempati, janganlah berl omba dalam sesuatu yang bakal
kamu tinggalkan,, berusahalah untuk mencari bek al ke dalam akhirat “Al -Hakim meriwayatkan
dari Rasulullah SAW

JULUKAN BUAT TIMURLENG

Suatu ketika Timurleng meminta Nasrudin untuk datang ke istananya . "Nasrudin,"
katanya.. "Setiap khalifah di sini selalu memiliki gelar dengan menyertakan nama Alla h.
Misalnya: Al-Muwaffiq Billah, Al-Mutawakkil 'Alallah, Al-Mu'tashim Billah, Al-Watsiq Billah, dan
lain-lain. Menurutmu, apakah gelar yang pantas untukku ?"Mengingat watak Timurleng
adalah penguasa yang bengis memang riskan untuk mencari gelar yang sesuai  dengannya.
Sedangkan memberikan gelar yang memuji Timurleng bertentangan pula dengan kenyataan
dan nurani Nasrudin.

Pikir punya pikir... tak lama, Nasrudin menemukan jawabannya. "Saya kira, gelar
yang paling pantas untuk Anda adalah Naudzu -Billah ( Aku berlindung kepada Allah darinya )
saja."

TEMPAT DI AKHIRAT

Timurleng meneruskan perbincangan dengan Nasrudin soal kekuasaannya.
"Nasrudin! Menurutmu, di manakah tempatku di akhirat, menurut kepercayaanmu ? Apakah
aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina ?"
Bukan Nasrudin kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan 'semudah' ini.
"Raja penakluk seperti Anda," jawab Nasrudin, "Insya Allah akan ditempatkan bersama raja -
raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah."
Timurleng benar-benar puas dan gembira. "Betulkah itu, Nasrudin ?"
"Tentu," kata Nasrudin dengan mantap. "Saya yakin Anda akan ditempatkan bersama Fir'aun
dari Mesir, raja Namrudz dari Babilon, kaisar Nero dari Romawi, dan juga Jenghis Khan."

HARGA SEORANG PEMIMPIN ZALIM

Timurleng suatu ketika berbincang lagi dengan Nasrudin soal kekuasaannya.
"Nasrudin! Kalau setiap benda yang ada di dunia ini ada harganya, berapakah hargaku ?"
Kali ini Nasrudin menjawab sekenanya, tanpa banyak berpikir.
"Saya taksir, sekitar 100 dinar saja"
Timurleng membentak Nasrudin, "Keterlaluan! Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja
harganya sudah 100 dinar."
"Tepat sekali," kata Nasrudin. "Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat
pinggang itu saja."

Ketika Engkau Bersembahyang

SEKILAS
CANDA
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BENTANG
PUISI

Ketika Engkau Bersembahyang

Emha Ainun Nadjib

Ketika engkau bersembahyang
Oleh takbirmu pintu langit terkuakkan
Partikel udara dan ruang hampa bergetar
Bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar

Bacaan Al-Fatihah dan surah
Membuat kegelapan terbuka matanya
Setiap doa dan pernyataan pasrah
Membentangkan jembatan cahaya

Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi
Ruku' lam badanmu memandangi asal -usul diri
Kemudian mim sujudmu menangis
Di dalam cinta Allah hati gerimis

Sujud adalah satu-satunya hakekat hidup
Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup
Ilmu dan peradaban takkan sampai
Kepada asal mula setiap jiwa kembali

Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri
Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali
Badan di peras jiwa dipompa tak t erkira-kira
Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya

Sembahyang di atas sajadah cahaya melangkah
perlahan-lahan ke rumah rahasia
Rumah yang tak ada ruang tak ada waktunya
Yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun

Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah
Pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika
Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang
Dadamu mencakrawala, seluas 'arasy sembilan puluh sembilan
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MUSLIMATIKA

HUTANG PIUTANG
Satu hari sahabat saya yang
biasanya wajahnya cerah dan suka
menebar senyum terlihat kesal,
usut punya usut rupanya
penyebabnya adalah kesusahan dia
menagih hutang pada seorang
sahabatnya. Janji janji yang
diberondongkan bak peluru mitraliur
untuk melunasi rupanya tak kunjung
terealisasi sedangkan sahabat ini
rupanya sedang ada kebutuhan
yang memerlukan biaya cukup
tinggi.
Terkadang cara menagih dan
mengingatkan sudah meluncur
dengan berbagai gaya ; mulai dari

yang lemah lembut sampai yang memaksa..namun apa daya ..kalau si
penghutang penuh alasan atau tak ada dana..tinggallah si pemberi hutang
memendam kesal tak berdaya...

Hutang memang suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan
manusia, ada hutang berupa tagihan listrik , ada rekening telepon, atau
hutang berupa janji , atau tumpukan buku dan cd yang sebenarnya harus
sudah dikembalikan. Negara kita ini pun bahkan cukup tersohor dengan
hutang yang jumlah nominalnya luar biasa tinggi.

Sebenarnya tiada beda bagi Allah SWT lakon mereka yang memberi
hutang atau yang berhutang. Bagi keduanya ada banyak kesempatan untuk
meraih rahmat di sisi-Nya. Yang memberi jangka waktu kepada si penghutang
agar ada kemudahan untuk membayar hutangnya, InsyaAllah Allah SWT.
akan membalas dengan berbagai kebaikan, HR Thabrani mengatakan bahwa
Setiap pinjaman itu adalah sedekah , dan tentunya kita percaya bahwa Allah
SWT akan membalas kebaikan insan yang memberikan sedekah.

Bila seseorang dalam kesempitan  untuk membayar hutang, maka niat
dan kesungguhan dalam hati dan usaha untuk membayarnya akan menjadi
sebab pula  bagi turunnya bant uan Allah SWT dan kemudahan dari-Nya bagi
melunasi hutang-hutangnya.

Karena itu, tetap saja penting untuk berniat dan berusaha
membayarnya. Sekalipun dengan usaha mencicil sebatas kemampuan.
Tanpa niat dan keingnan membayar hutang maka tidaklah jauh sikap si
penghutang  dengan sikap seorang  pencuri, Rasul bersabda ; seorang yang
berhutang seringkali  apabila bertutur ia berkata bohong dan bila berjanji ia
berdusta. Dalam kenyataannya hal ini tentunya dapat kita rasakan sendiri.

Adapun sebab berhutang meman g berbeda – beda ada yang karena ia
tidak memiliki apa – apa untuk bertahan hidup, musibah mendadak dan
lainnya tapi tidak sedikit yang hanya untuk memuaskan gaya  hidup yang
berlebih lebihan. Untuk HP baru yang super canggih , mobil mewah mungkin
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Allah SWT akan mengampuni
dosa orang yang mati syahiid namun

tidak demikian dengan hutangnya

atau sekedar busana trendy masa kini. Tujuan semacam ini menurut hemat
penulis tidaklah didukung dalam agama. Dalam agama kita tidak dianjurkan
bermegah – megahan, bukankah demikian ?

. Sayangnya pula , di sisi lain hanya sedikit orang yang berhutang
untuk tujuan produktif atau keperluan investasi kendati berhutang untuk
keperluan ini dibenarkan. Hadits Riwayat Hakim bahkan menyatakan Utang
adalah bendera Allah di bumi Apabila Allah berkahendak untuk menghinakan
orang, diletakkannya hutang di pundak orang itu.  Saya rasa hadits ini
memperingatkan kita untuk tidak semena – mena dan bersikap bijaksana
dalam berhutang.

Dalam Hadits Riwayat Muslim Allah SWT akan mengampuni dosa orang
yang mati syahid namun tidak demikian dengan hutangnya.

Bahkan mati syahid yang menjadi idaman kaum muslimin tidak
melepaskan dirinya dari hutang. Memang perkara hutang ini bukan
sembarang perkara, Allah SWT  tidak mengizinkan umat muslim untuk lalai
terhadap hak orang lain

Rasulullah SAW sebagai insan pilihan Allah SWT dan sahabat –
sahabatnya juga pernah berhutang , mari kita simak kisah berikut ,

Pada suatu hari salah seorang sahabat menghadap Rasulullah  SAW
dan meminta sesuatu untuk beliau. Kemudian beliau menjawab “ Aku tidak
mempunyai sesuatu pun untuk dapat kuberikan kepadamu, a kan tetapi aku
akan mencari pinjaman hingga mendapatkan sesuatu dan kemudian
memberikannya kepadamu “

Umar RA berkata “ Allah tidak akan membebankan hal itu kepadamu
untuk memberikan sesuatu yang tidak engkau miliki. Apabila engkau tidak
memiliki sesuatu maka janganlah engkau memaksakan diri “

Rasulullah SAW tidak suka mendengar perkataan Umar ini hingga hal
ini nampak di wajah beliau. Kemudian sahabat terseb ut berkata “ Wahai
Rasulullah demi ayah dan ibuku, hendaklah engkau memb erikannya dan
jangan khawatir akan jatuh miskin di hadapan pemilik al ‘Arsy”

Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar perkataan sahabatnya
tersebut seraya berkata “ Untuk inilah aku diutus “ ( Musnad al-Bazzar vol 1 )

Seperti kita ketahui Rasulullah SAW memang sosok insan mulia yang
lebih mementingkan umatnya ketimbang dirinya, kita tahu beliau lebih suka
menahan lapar daripada menyusahkan umatnya.sampai mengganjal perut
dengan batu. Dari sini kita dapat melihat bahwa tujuan meminjam/ber hutang
selayaknya memang untuk hal yang benar bena r penting ( mungkin sahabat
tadi sangat membutuhkan hingga Ra sulullah SAW bersedia berhutang
untuknya  )

Adapun Imam Ali Bin Abi Thalib RA dalam sebuah riwayat pernah
ditawarkan sahabatnya untuk membeli daging jualannya dengan cara
berhutang, si sahabat tahu bahwa Imam Ali RA jarang sekali makan daging,
dan ia tidak berkeberatan menghutangkannya pada beliau. N amun Imam Ali
RA menolak dengan halus dan mengatakan bahwa lebih baik Ia menyuruh
perutnya bersabar tidak makan daging daripada si penjual daging terp aksa
bersabar menanti beliau membayar hutangnya .
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                                                                                       Sebaik -baiknya engkau suruh saya bayar hutang itu dengan baik
dan suruh dia menuntut hutang dengan baik juga

Sedangkan sebuah kisah tentang melakukan hutang untuk tujuan
investasi dapat kita simak dari kisah berikut , masih dari apa yang dicontohkan
Imam Ali RA.

Suatu ketika datang seorang hamba Allah be rjumpa beliau dengan
membawa seekor unta. Orang itu mengadu dala m kesusahan dan ingin
menjual untanya. Imam Ali RA menyatakan kesanggupan untuk membelinya,
meskipun ketika itu dia tidak memiliki uang Beberapa hari sebelumnya 50
dirham yang ia miliki telah ia habiskan untuk sedekah. Ali RA memang dikenal
sebagai pribadi yang zuhud sampai digambarkan orang – orang bahwa  jika
beliau  memiliki sebuah rumah emas pastilah akan ia bagikan tak bersisa. .
Akhirnya Ali RA mengambil unta itu dan  berjanji akan membayar harga unta
itu dalam masa beberapa hari.

Imam Ali RA kemudian berjumpa dengan seorang lelaki yang ingin
membeli unta itu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal. Imam
Ali RA bersedia menjual unta itu. Setelah mendapat uang, Imam Ali  RA pun
bergegas melunasi  hutangnya kepada si pemilik unta.

Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW. berjumpa Ali lalu bertanya
"Ya Ali, tahukah kamu siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" Imam
Ali RA mengatakan tidak tahu, maka Rasulullah SAW menerangkan yang
menjual itu ialah Jibril dan yang membelinya ialah Mikail

Subhanalllah……Bahkan malaikatpun turun tangan dalam urusan hutang
piutang jika dilakukan dengan mengharap ridha Allah SWT.

Kisah selanjutnya adalah bagaimana hutang menjadi sebuah ladang
beramal dan penuh hikmah.

Pada suatu hari seorang Yahudi datang menemui Rasulullah S AW
karena hendak menuntut hutangnya. Tetapi cara orang Yahudi itu datang
menuntut hutangnya amatlah kasar .Ia  merenggut baju Rasulullah sambil
berkata: ''Hai keturunan Abdul Muthalib, engkau memang dari golongan orang
yang suka menangguh-nangguhkan hutang ''

Sikap kasar serta tutur kata yang tidak sopan dari orang Yahudi itu
sangat menyakitkan hati  Umar bin Khattab  RA yang berada bersama-sama
dengan Rasulullah SAW ketika itu. Watak Umar RA  memang terkenal tegas
dan keras hingga tidak mengizinkannya berdiam diri menghadapi sikap yang
melecehkan Rasulullah SAW. Umar kontan bersiap untuk menghajar  Yahudi
itu. Rasulullah SAW ternyata terkejut dengan sikap  Umar RA itu, Lalu beliau
berkata kepada  Umar RA : ''Wahai Umar, saya dan dia, mempunyai urusan
yang lebih layak. Biarlah kami berdua yang menyelesaikannya dan janganlah
kau mencampurinya. Sebaik -baiknya engkau suruh saya bayar hutang itu
dengan baik dan suruh dia menuntut hut ang dengan baik juga. Sebenarnya
saya masih ada tiga hari lagi tempo untuk membayar hutang tersebut''.

Maka beliau membayar hutang tersebut dan memberi dua puluh
gantang gandum kepada Yahudi itu sebagai balasan k arena perilaku kasar
Umar RA terhadapnya.Maka si Yahudi begitu melihat kejadian itu berkata :
''Wahai Umar, semuanya ini adalah merupakan tanda -tanda kenabian. Saya
telah dapat melihat tanda-tanda tersebut terbayang di wajah beliau ketika
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Jika engkau mendatangi
orang miskin, maka

bebaskanlah (hutangnya)

saya memperhatikan wajahnya. Maka, Sebenarnya saya ingin mengetahui
apakah benar-benar dia seorang nabi. Sebab itulah saya uji dia untuk
mengetahui apakah dia benar seorang yang tinggi akhlaknya dan pemaaf.
“Maka Yahudi tersebut pun segera melakukan syahadat sebagai tanda masuk
Islam

Rasulullah SAW meski memiliki tiga hari sebelum jatuh tempo memilih
untuk segera menunaikan hutangnya bahkan menambahkan hadiah bagi si
pemberi hutang. Apa yang diberikan Rasulullah SAW bukanlah riba atau
bunga pembayaran hutang namun sebagai tanda maaf karena itu tidak ada
salahnya jika mampu kita memberi hadiah pula pada si pemberi hutang hal ini
juga dapat meningkatkan silaturahmi .

Tentunya penagih hutang tidak dibenarkan ber tingkah seperti yahudi
tadi, ( meskipun ternyata dilakukannya unt uk menguji Rasulullah SAW ) dan
kesabaran beliau berbuah kebahagiaan deng an Islamnya si Yahudi. Allah
telah memberikan hidayah lewat ahlak Rasulullah SAW yang terpuji

Dari Ibnu Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bahwasanya beliau
bersabda, "Ada seorang laki-laki yang (suka) memberi hutang kepa da orang lain,
kepada pelayannya ia berkata, 'Jika engkau mendatangi orang miskin, maka
bebaskanlah (hutangnya),mudah mudahan Allah membebaskan kita (dari siksa -
Nya)'. Beliau bersabda, 'Maka orang itu menjumpai Allah dan Allah pun
membebaskannya (dari siksa)'." (Muttafaq Alaih; Al-Bukhari, 6/379 dalam Al-
Anbiya' dan Muslim, 1562).

Dalam riwayat lain disebutkan, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah
saw bersabda, "Sesungguhnya para malaikat mengambil ruh seorang laki -laki
sebelum (zaman) kalian, lalu merek a bertanya kepadanya, 'Apakah engkau pernah,
melakukan kebaikan meski sekali?' Ia menjawab, 'Tidak pernah.' Mereka berkata,
'Ingat-ingatlah!' Ia menjawab, 'Tidak pernah, kecuali dahulu aku sering memberi
hutang kepada orang lain, dan aku perintahkan kepada  pelayanku agar mereka
melihat (menagih) orang yang berkecukupan dan membebaskan (hutang) orang yang
miskin.' Maka Allah berfirman, 'Bebaskan dia (dari siksa)'." (Muttafaq Alaih; Al-
Bukhari, 4/261 dalam Al-Buyu' dan Muslim, 1560)

Berdasarkan hadits tadi maka kita dapat menarik kesimpulan agar
hendaknya pemberi hutang memberi kemudahan dan bagi mereka yang
mampu berkenan menolong membebaskan hutang saudaranya yang tdak
mampu.

.Adapun salah satu doa agar terbebas dari h utang yang dianjurkan
adalah sebagai berikut

. "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau
kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan
orang yang Engkau kehendaki.  Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS 3:26)
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Wahai tuannya  Zubair,
lunasilah hutangnya

Tentunya doa itu haruslah diiringi niat tulus dan kerja keras untuk
melunasinya. Hasil usaha keras , tentunya kita serahkan pada Yang Maha
Kuasa dan mengatur segalanya  Bagi mereka yang berusaha R asulullah SAW
telah menyampaikan sebagai berikut

Barang siapa dari umatku yang punya hutang kemudian ia berusaha keras
untuk membayarnya lalu meninggal dunia sebelum lunas utangnya maka aku
sebagai walinya ( HR Ahmad )

Dan hadits berikut dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban
Tiada seorang yang punya hutang Allah tahu bahwa ia bermaksud

membayarnya, melainkan Allah akan menunaikan pembayarannya di dunia
Mari kita simak kisah selanjutnya bagaimana Allah  SWT menunaikan

pembayaran hutang seseorang di dunia, yang mana kisah ini juga akan
menutup perjumpaan kita dalam rubrik ini .

Ketika Zubair Bin Awwam RA merasakan bahwa waktu kematiannya
sudah dekat  maka diwasiatkannya kepada anaknya Abdullah untuk melunasi
hutang-hutangnya, Sebenarnya hutang yang banyak itu adalah karena sikap
amanah Zubair RA, beliau seringkali dititipi oleh orang berbagai macam
barang , karena ragu dapat menjaga amanah  Zubair RA memilih untuk
menganggap amanah amanah itu sebagai hutang se kalipun dengan demikian
ia akan jadi lebih terbebani. , dengan itu juga beliau menjadi leluasa
membelanjakan barang – barang tadi di jalan Allah, inilah sebabnya beliau
banyak berhutang .Adapun pesan Zubair adalah"Bila aku tak mampu
membayar hutang, minta tolonglah kepada Tuanku -- "Lalu bertanya anaknya
Abdullah: " Tuan yang mana bapak maksudkan ... ?" Maka jawabnya: " Allah
.... Induk Semang dan Penolong kita yang paling utama ... !" Kata Abdullah
kemudian: "Maka demi Allah, setiap aku terjatuh ke dalam kesuk aran karena
hutangnya, tetap aku memohon:

"Wahai tuannya  Zubair, lunasilah hutangnya, maka Allah mengabulkan
permohonan itu, dan alhamdulillah hutang pun dapat dilunasi ... "
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MENEROBOS MITOS

LAMBANG BULAN SABIT & BINTANG
Kita, umat masa kini selalu mengasos iasikan bulan sabit dan bintang dengan
lambang agama Islam, Lambang bulan sabit dan  bintang ini bertebaran mulai
dari sajadah, kubah masjid  sampai lambang partai politik yang
mengatasnamakan Islam..

Padahal pada zaman Rasullulah SAW
dan Khulafa Ar-Rasyidin ( 632-661
Masehi ) tidak pernah ditetapkan ada
lambang untuk mewakili  agama Islam.
Al-Quran ataupun Hadits juga tidak
menyebutkan hal tersebut. Rasullulah
SAW diriwayatkan hanya menggunakan
panji-panji perang yang sangat
sederhana dan hanya satu warna seperti
putih, hijau atau hitam.

Dalam khazanah pemikiran Islam yang
diyakini kebanyakan ulama, sebuah
benda yang dipengaruhi sebuah

pemahaman tertentu termasuk kategori hadharah. Seperti salib yang
merupakan simbol bagi Kristen.
Maka penggunaannya sama
dengan menyerupai kaum
tersebut, dan upaya meniru – niru
suatu kaum menjatuhkan kita
menjadi termasuk pada golongan
kaum tersebut.

Lalu… dari mana gerangan
penggunaan lambang bulan sabit
dan bintang ini ?

Sebuah studi menerangkan bahwa
simbol ini dipakai oleh Sultan
Muhammad II dalam bendera
kerajaan Uthmaniyyah setelah
penaklukan Kota Istanbul alias
Konstantinopel pada 1453 Masehi.
Lambang Bulan dan Bintang itu
sendiri awalnya adalah lambang
bagi Kota Konstantinopel yang
sebelum itu berada di bawah
kekuasaan Roma sejak lama.
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MENEROBOS MITOS

Namun patut kita telusuri bahwa sebelum dikenal dengan nama
Konstantinopel, kota tersebut terlebih dahulu dikenal  sebagai Byzantium.
Byzantium diambil berdasar  nama Raja Byzas (663 SM). Bulan sabit telah
dijadikan simbol kota tersebut untuk didedikasikan kepada Dewi Artemis (
Dewi Para Pemburu ).

Sedangkan Lambang bintang ditambahkan sebagai simbol kota selepas
kematian Raja Constantine pada 337 Masehi dan nama Byzantium ditukar
menjadi Konstantinopel sebagai tanda memperingatiny a. Lambang itu adalah
dari simbol Dewi Ishtar (Dalam teks Mesopotamia Kuno Ishtar yaitu bintang
adapun Star dalam bahasa Inggris diambil dari perkataan Ishtar ini). Dewi
Ishtar ialah tuhan kesuburan, kasih sayang, peperangan dan seks bagi kaum
Babylon purba. Ada juga pendapat mengatakan lambang bintang ini diambil
dari Star Of Virgin Mary karena agama Kristen telah menjadi agama resmi
Roma

Semenjak ditetapkan dalam sidang Nice ne pertama  335 Masehi dan sidang
Konstantinopel pada 381 Masehi. Undang-undang menetapkan Agama
Kristen merupakan agama resmi. Juga dinyatakan hari Minggu sebagai hari
beribadah pada masa ini Constantine dikenal memainkan peranan penting
dalam sejarah internal gereja dan Doktrin Nicene, kemudian menjadi doktrin
gereja yang ortodoks.

Selepas Constantine meninggal Bulan Sabit dan Bintang menjadi lambang
resmi untuk kota tersebut . Maka ada kemungkinan sebenarnya penggunaan
lambang bulan sabit dan bintang oleh
mulimin terdahulu dimaksudkan
melambangkan penaklukan Konstantinopel .

Dalam sebuah literatur mengenai simbol
satanisme  kuno. simbol bulan sabit dan
bintang dimunculkan untuk mewakili Dewi
Diana ( diwakili Bulan Sabit ) yang
menghadap Lucifer bintang fajar / Luc ifer
Morningstar ( Iblis dalam versi Kristen ,
digambarkan oleh bintang ) dan
perlambangan ini konon juga sudah
dipraktekkan semenjak zaman Mesir Purba
dan Babylon. Penggunaan bulan sabit dan
bintang juga turut menghiasi ritual ritual
mistik kaum satanis dan terlihat jelas pada
perangkat mereka melakukan upacara .
Silahkan memperhatikan betapa jelasnya
itu terpampang di gambar pada halaman
ini.
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Perhatikan
juga sampul
album Ray Of
Light nya
Madonna ini,
ada lambang
yang mirip
dengan
lambang partai
PKS ( Partai
Keadilan
Sejahtera ) . Di
tengah ada
padi dan di
samping kiri
dan kanan
adalah bulan
sabit. Pada
zaman dahulu
ini diartikan
sebagai
Astaroth atau
Astarte  Astarte
di puja oleh

Bangsa Sidon, Tyre, dan Byblos, bahkan dalam mata uang bangsa Sidon
terukir gambar Astarte.  Madonna sendiri dikenal sebagai penganut Kabbalah (
agama mistik Yahudi kuno ) yang belakangan dikabarkan beralih mempelajari
Hindu. Hindu sendiri meski diakui sebagai agama resmi di Indonesia, lekat
dengan aroma paganisme dalam ritualnya. Berdasarkan latar belakang
kehidupannya Madonna bisa kita perkirakan memang sengaja memasukkan
simbol ini untuk menghiasi albumnya. Sedangkan PKS sendiri bisa saja tidak
sengaja menggunakan lambang ini untuk mewakili partainya. Lambang bulan
sabit dan bintang bahkan pernah mewarnai penampilan artis senior yang
masih digilai publik ini di panggung.

Apa  yang sebenarnya dimaksudkan melalui lambang bulan sabit dan bintang
dan hukum mengadopsi ( sengaja / tidak )
simbol yang ternyata pernah digunakan
kaum non muslim pada hakikatnya Allah
SWT lah yang lebih mengetahui. Tulisan
ini ditujukan untuk mengingatkan kaum
muslimin agar mewaspadai bahasa
simbol dan tidak sembarangan atau latah
menggunakannya., dan semoga bisa
membuka pemahaman  baru mengenai
makna berbagai simbol di sekitar
kita..Wallahu alam…
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L S D ( Lawan Sistem Dajjal )

PENGANTAR MELAWAN SISTEM
DAJJAL
1. FREEMASON

Umumnya ahli sejarah beranggapan bahwa ajaran Freemason berawal mula dari
era Perang Salib. Saat itu ada suatu ordo tentara salib  yang menamakan diri
mereka Ksatria Templar. Dalam bukunya Histoire de la Magie (Sejarah Ilmu
Sihir), penulis Perancis, Eliphas Levi, memberikan bukti terperinci bahwa para
Templar dibaiat ke dalam doktrin -doktrin misterius Kabbalah. Sejumlah peneliti
mencatat, pada Dinasti Ur III , saat masa -masa pembuangan suku-suku Bani
Israil ke Babylonia, di saat itulah Ordo Kabbalah menyebar, sebuah doktrin yang
dimasukkan ke dalam agama Yahudi dari Mesir.

Kabbalah berlandaskan pada praktek sihir

dan  memberikan penuturan yang sangat
berbeda tentang penciptaan dari yang
ditemukan di dalam Taurat dan bersandar
pada gagasan Mesir Kuno tentang
keberadaan kekal dari materi . Kabbalah atau
Qibil dalam bahasa Ibrani secara harfiah
memiliki arti “tradisi lisan”. Encarta
Encyclopedia menuliskan bahwa istilah
Kabbalah berasal dari bahasa Ibrani yang
memiliki pengertian luas sebagai ilmu
kebatinan Yahudi/Judaism dalam bentuk dan
rupa yang amat beragam dan hanya
dimengerti oleh sedikit orang.
Para sejarawan Barat sendiri menyepakati
bahwa Kabbalah merupakan kepercayaan  inti
dari kelompok mistis tertua dunia yang
dikenal dengan sebutan Brotherhood of the
Snake (Kelompok Persaudaraan Ular). Rezim
Raja Namrud di Babilonia dan Firaun di Mesir
merupakan tonggak-tonggak awal yang amat
penting bagi perjalanan kepercayaan ini.

Sebuah bukti penting yang mendukung
kesimpulan ini adalah bahwa anak sapi emas

yang disembah bani Israil saat Musa berada di Gunung Sinai, sebenarnya adalah
tiruan dari berhala Mesir, Hathor dan Aphis. Dalam bukunya, Too Long in the
Sun, penulis Kristen Richard Rives menulis:

Hathor dan Aphis, dewa-dewa sapi betina dan jantan bangsa Mesir, merupakan
perlambang dari penyembahan matahari. Penyembahan mereka hanyalah satu
tahapan di dalam sejarah pemujaan matahari oleh bangsa Mesir. Anak sapi emas
di Gunung Sinai adalah bukti yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa
ritual yang dilakukan berhubungan dengan penyembahan matahari



Majalah Ababil Edisi 1 - Maret 2010

L S D ( Lawan Sistem Dajjal )

Kaum muslimin tentu ingat dengan kisah Bani Israil yang ditinggalkan Nabi Musa
AS lalu kemudian membuat patung sapi emas untuk disembah . Kecenderungan
untuk memuja berhala ini tentunya tida k datang begitu saja, karena sejatinya
Bani Israil adalah penganut tauhid. Maka kita bisa menerima kesimpulan bahwa
unsur pagan yang ada pada Kabbalah akarnya berasal dari kepercayaan Mesir
Kuno.

Pada masanya Ksatria Templar menjadi
ordo ksatria Kristen yang paling ditakuti
pada perang salib. Diperkirakan mereka
jugalah yang pada awalnya menemukan
sistem perbankan dan kredit pertama di
Eropah abad ke 13 dan membangun
semacam kapitalisme abad pertengahan .
Mereka merintis jalan menuju perbankan
modern dengan transaksi mereka yang
berbasis bunga sehingga mereka mampu
menguasai tanah yang luas di sana . Mereka
diyakini sangat menguasai keuangan Eropa
pada abad pertengahan, dan juga cikal
bakal pendiri negara Swiss.
Akhir kejayaan Templar masa itu ditandai
dengan pembantaian besar-besaran yang
dilakukan oleh badan investigasi Roma
dengan berbagai tuduhan mulai dari
perilaku seks menyimpang hingga pemujaan
terhadap Baphomet. Akhirnya, para
pemimpin Templar, yang dinamai “Imam

Besar (Grand Master)”, mulai dar i yang terpenting dari mereka, Jacques de
Molay, dihukum mati pada tahun 1314 atas perintah Gereja dan Raja. Hari
penangkapan para Templar yang jatuh di hari Jumat tgl 13 1307 konon menjadi
sebab mengapa Jum’at 13 hingga kini dianggap sebagai hari sial di d unia barat.
Ordo ini tidak sepenuhnya musnah, diyakini sejumlah besar ksatria Templar
melarikan diri dan meminta perlindungan kepada raja Skotlandia,  Robert The
Bruce. Pada masa itu Skotlandia adalah satu-satunya kerajaan Eropa yang tidak
mengakui kekuasaan Paus.
Di Skotlandia, mereka menyusup ke dalam penampungan para tukang batu dan
bergabung dengan serikat pekerja. Para Templar menanggalkan jubah dan panji -
panji perangnya, menggantinya dengan pakaian yang biasa dikenakan para
pekerja, para tukang batu. Sebagian tukang batu tersebut mengadopsi tradisi -
tradisi ksatria Templar, dan dengan demikian, benih Kabbalah ditanamkan
perlahan namun pasti  di Skotlandia. Pada tahun 1717 para templar kembali
menunjukan eksistensi mereka di Eropa. Mereka telah tumbuh baik dalam jumlah
maupun kekuatan. Mereka telah siap untuk untuk bangkit, dan reputasi masa lalu
mulai dilupakan masyarakat awam., Nama yang menjadi pilihan untuk
menunjukkan  Identitas baru mereka  adalah “FreeMason”.
Free artinya merdeka dan mason artinya tukang batu / bangunan. Dengan
demikian Freemason secara etimologis dapat saja diartikan “Pembangun yang
merdeka”
Ajaran FreeMason mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan agama-
agama Monoteistik. Azas utama Masonry adalah humanis, materialis, dan
evolusionis yang mana berkembang hingga kini. Ini adalah sihir modern mereka
terhadap dunia. Paham – paham yang didoktrinkan kepada masyarakat hari demi
hari.
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Sejarawan Amerika Michael Howard menguraikan rahasia Freemason hanya
diungkapkan sepenuhnya kepada kaum Mason dari tingkat tertinggi.Sebagian
Mason bahkan memahami bahwa Freemason hanya sebagai sebentuk setengah
agama, setengah lembaga sosial dan amal yang menyenangkan

Di permukaan
Freemason memang
membangun citra
sebagai gerakan moral
dengan membentuk
antara lain gerakan
'theosofi' yang
berkembang menjadi
quasi-agama, serta
gerakan kontradiksinya
'the Freethinkers'
("Pemikir Bebas"), para
freethinkers menolak
dogma-dogma agama.
Karena bagi mereka,

agama merupakan penjara berpikir, sebuah perbud akan nelangsa yang harus
dimusnahkan di muka bumi ini. Agama merupakan sumber konflik dan eksploitasi
yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Inilah propaganda baru yang
mereka sebarkan untuk menggoda iman umat beragama
Pendirian berbagai organisasi te rsebut bertujuan untuk mengacaukan landasan
moral masyarakat, melakukan penyebaran pe mikiran yang bertujuan untuk
membuyarkan aqidah, dan sikap monoteis dalam bertuhan.
Untuk menutupi tujuan itu, "Freemasonry" juga mendirikan perkumpulan yang
berselubung sebagai klub eksklusif seperti the Rotary Club, the Lions, serta LSM –
LSM yang bergerak di bidang politik, hukum, so sial, lingkungan hidup, dan
sebagainya.
Mereka juga berhubungan dengan org anisasi organisasi elite rahasia seperti Skull
& Bones ,Bilderberg Group , Bohemian Club dsb
Dalam bidang ekonomi, keluarga -keluarga super kaya disyaki sebagai Mason,
termasuk Rockefeller, Chrysler, Hilton, JC Penney bahkan kolonel Sanders.
Dalam bidang musik, Beethoven, Hendel, Mozart dan Haydn.Dalam Sastra,
Shakespeare, Voltaire, Rudyard Kipling, Tolstoy dan Sir Arthur Conan Doyle

Aleister Crowley pengarang buku Book Of Law
dengan ajarannya "Do what thou wilt shalt be the
whole of the law" yang menjadi "mantra" dalam
revolusi obat bius, seks abnormal, dan anti Kristen
pada tahun 60-an adalah seorang Mason.
"Lakukanlah apa yang Anda ingin lakukan" — "Jika
itu di rasa baik, maka lakukanlah".Setiap pria dan
wanita adalah bintang “  Cinta Adalah Hukum “
Satanisme tidak selalu berbentuk penyembahan
terhadap kekuatan iblis , ia bisa berbentuk
pemujaan terhadap diri sendiri , terhadap nafsu
duniawi dan doktrin ini banyak dianut manusia ,
secara sadar ataupun tidak.Adapun presiden
Amerika yang terbunuh seringkali terkait dengan
sebuah organisasi rahasia, kemudian menjadi
misteri dan karena pembunuhnya tidak pernah
terungkap secara tuntas.

Crowley dalam
Seragam Mason
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Disimpulkan bahwa Abraham Lincoln dan John E Kennedy dibunuh karena ia
bukan anggota freemason atau anggota/non anggota yang menentang . Bahkan
kematian Bob Marley, Kurt Cobain atau Michae l Jackson yang kontroversi sering
dihubungkan dengan ketidaksukaan para elite Mason terhadap mereka .
Adapun Presiden Amerika yang menjadi anggota Freemason antara lain, menurut
sebuah sumber adalah : George Washington, James Monroe, Andrew Jackson,
James Knox Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James A. Garfield, William
McKinley, Theodore William H. Taft , Warren G. Harding, Harry S. Truman, Gerald
Ford. Ronald Reagan pada tanggal 11 Februari 1988 telah diangkat sebagai
anggota The Imperial Council of the Shrine –Grand Lodge Washington DC, dan
berhak menyandang Honorary Scottish Rite Mason.George Bush diduga pula
sebagai anggota Mason dengan asumsi bahwa pada saat dia mengambil sumpah
sebagai presiden memakai Bibel yang sama, sebagaimana dilakukan oleh
presiden Amerika anggota Mason seperti: George Washington, Dwight
D. Eisenhower, Jimmy Carter, dan yang lainnya. The Masonic Bible adalah kitab
kepunyaan St. John Lodge di New York yang secara ritual dipakai untuk
mengiringi sumpah para anggota Freemason. Barrack Obama tak luput juga dari
sangkaan bahwa ia juga seorang Mason, meski belum banyak bukti yang
mendukung.

Ajaran Freemason dengan
segala pengaruhnya sendiri
telah masuk ke Indonesia sejak
masa penjajahan sekalipun
akhirnya dilarang pada masa
Soekarno. Belanda sejak dahulu
telah dikenal sebagai tempat
pertemuan Freemasonry se-
Eropah dan  gerakan ini tumbuh
subur karena pemerintah di
sana membolehkan para
pejabatnya menjadi anggota.

Menurut analisis sejarawan,
bangsa-bangsa Asia Tenggara

mudah untuk dimasuki jarum-jarum Freemasonry, karena ada tabiat umum yang
disebut Tiga Tabiat Tercela, yaitu.: Malas, Pendek Pikiran dan Suka Latah .

Dalam bukunya berjudul “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda
dan Indonesia 1764-1962“, yang diterbitkan oleh Sinar Harapan, DR. Th. Stevens
memaparkan tentang gerakan dan tokoh -tokoh Freemasonry di Indonesia. Dalam
buku ini disebutkan beberapa tokoh nasional Indonesia yang termasuk di dalam
keanggotaan Freemasonry yang dilengkapi foto -foto ekslusif sebagai buktinya.Di
antara nama yang tercatat itu, tertulislah nama -nama terkenal seperti Sultan
Hamengkubuwono VIII, RAS Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, Paku Alam VIII,
RM AAA Tjokroadikoesoemo, DR Radjiman Wedyodiningrat, Raden Saleh dan
banyak pengurus organisasi Boedhi Oetomo.
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2. ILLUMINATI
Jika menilik dari penjelasan di Wikipedia,
Illuminati didefinisikan menjadi sebuah
persaudaraan kuno yang pernah ada dan
diyakini masih tetap ada sampai
sekarang walaupun tidak ada bukti –
bukti nyata keberadaan persaudaraan ini
sampai saat ini.
Illuminati menempati ranking tinggi
dalam jajaran misteri konspirasi dunia
dan diangap sebagai biang dari segala
teori konspirasi yang berkembang

Mulanya nama "Illuminati" berasal dari
nama yang diberikan oleh para rahib

Gereja Nicene Awal kepada mereka yang berserah diri untuk dibaptis menjadi
Kristen. Mereka disebut "illuminati", yang artinya "mereka yang menerima
cahaya" atau "pencerahan", dengan asum si mereka telah menerima petunjuk
tatkala dibaptis ke dalam iman Katolik; mereka telah menerima karunia "cahaya"
dalam artian "pencerahan nurani".

Tetapi kemudian nama "Illuminati" muncul kembali, pada sebuah organisasi yang
didirikan Adam Weishaupt di Ingolstadt, Bavaria.Pada 1 mei 1776 Adam
Weishaupt (dengan nama sandi Spartacus ) mendirikan sebuah kelompok rahasia
bernama Pemerintahan Illuminati/ the Order of the Illuminati. Weishaupt adalah
seorang professor Canon Law di Universitas Ingolstadt di Bavaria , bagian dari
German. Ia juga  membangun sebuah perpustakaan yang besar dengan maksud
untuk membentuk suatu akademi ilmu pengetahuan dan sebagai tempat para
cendekiawan.

Beberapa ahli berpendapat bahwa Adam sendiri adalah seorang penganut
Kabbalah dan Mason, namun ada juga yang berpendapat bahwa, William Petty,
Earl dari Shelburne yang ke-2, dan Baron Adolf von Knigge, adalah orang -orang
yang berhasil menghubungkan organisasi "Illuminati" dengan gerakan
“Freemasonry" pada Kongres di Whilhelmsbad pada tahun  1782. Pengikut  Adam
Weishaupt yang kebanyakan adalah penganut Kabbalah, kemudian secara teratur
melakukan penyusupan ke dalam “Freemasonry" yang pada waktu itu dipimpin
Friederich yang Agung dari Prusia, termasuk Duc d'Orleans. Freemason akhirnya
tampil membawa misi kaum Illuminati dan meskipun organisasi Freemason tidak
rahasia, namun tujuan akhir mereka masih menjadi tanda tanya besar  dan tidak
banyak diketahui orang awam.  Menurut pengakuan mantan anggota Illuminati
yang membelot seperti Svali atau Leo Zagami para tetinggi Mason adalah juga
tetinggi Illuminati.
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Richard Nixon
“Kita perlu menyusun pendekatan-pendekatan regional untuk berbagai
kebutuhan pembangunan dan untuk menjalankan evolusi dari TATANAN
DUNIA BARU (NEW WORLD ORDER). ”

3. TATANAN DUNIA BARU & ZIONISME

Adam Weishaupt merasa masyarakat hanya akan mampu "diselamatkan" dengan
perombakan besar-besaran. Dalam kata lain, ia adalah pengimpi pertama yang
berpikir dalam skala global, dan mengimpikan saat ketika kelompoknya akan
mampu mewujudkan 'Novus Ordo Seclorum' (Tata nan Dunia Baru). Aliran
"Illuminati" dari Adam Weishaupt mempunyai lima tujuan akhir mengikuti
sumpah kaum Kabbalis kuno,
1.Menumbangkan kerajaan-kerajaan
2.Menghapuskan pemilikan peribadi dan warisan
3.Menghilangkan kecintaan kepada tanah air
4.Meniadakan kehidupan keluarga dan lembaga perkawinan, dan pembentukan
pendidikan yang bersifat umum bagi anak -anak
5.Menghapuskan semua agama yang ada.

Adam Weishaupt menganggap bahwa doktrin
ini menyangkut evolusi kemanusiaan,lambang
kebebasan manusia, dan mencakup jaringan
denyut dunia secara global. Ketika 'Illuminati'
dibubarkan pada bulan Agustus  1784 ( akibat
peristiwa terbongkarnya kerja -kerja Adam
Weishaupt oleh Kerajaan Bavaria ketika itu),
mereka dipindahkan markasnya dari
Ingolstadt ke Frankfurt, yang berada dl bawah
kontrol keluarga Rothschilds. lama sesudah
itu dana mengalir dengan deras ke lodge -
lodge di Frankfurt, dimana dari sana
dirumuskan sebuah perancangan yang
didukung dengan pembiayaan yang kuat
untuk mewujudkan revolusi dunia. Adam
Weishaupt sendiri akhirnya  meninggal  pada
tahun 1830 meninggalkan sebuah cita – cita
yang belum kesampaian namun terus

berkumandang. Doktrin mewujudkan tatanan dunia baru yang dikuasai kaum
elite sesat ini juga muncul dalam Protocol Zionis. Istilah Zionisme, berasal dari
kata Zion dalam bahasa Ibrani (Yahudi), yang berarti batu. Maksudnya, ialah
batu bangunan istana yang didirikan oleh Nabi Sulaiman di kot a Al-Quds,
Yerusalem, Israel. Kata Zionis ini kemudian dipergunakan sebagai nama suatu
ideologi yang diikuti oleh bangsa Yahudi di seluruh dunia, yaitu bahwa bangsa
Yahudi akan mendirikan kerajaan Israel Raya dengan Al -Quds sebagai ibu
kotanya.Dinasti Rothschild dengan Federal reservenya yang telah mengatur jalur
keuangan Negara Adidaya seperti Amerika merupakan keluarga Yahudi yang
berpandangan Talmudian dan menjadi sponsor utama mewujudkan cita – cita ini.
Mereka sangat percaya bahwa tuhan, sesuai keyakin an dalam ayat-ayat Talmud,
telah memilih bangsa Yahudi sebagai manusia super, satu -satunya ras manusia,
sedangkan orang lain yang bukan Yahudi merupakan ras yang derajatnya sama
dan setara dengan hewan ( biasanya disebut goyyim ) .. tidak mengherankan ,-
karena Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, dianggap
lebih penting daripada Kitab Taurat dan Ajaran Talmud memang banyak
menyesatkan dan penuh kepalsuan , Mari kita perhatikan sekilas  beberapa contoh
ayatnya

“Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang -orang non Yahudi
bukanlah manusia, melainkan binatang.” (Kerithuth 6b hal.78, Jebhammoth 61a)
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…Ini hal besar:sebuah tatanan dunia baru…hanya Amerika Serikat
yang mempunyai pegangan moral dan sarana u ntuk:mendukungnya.”
Mantan Presiden George Bush, State of Union Address,29 Jan. 1991

“Orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang -orang
Yahudi.”

“Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebo hongan dan sumpah palsu untuk
membawa seorang non-Yahudi kepada kejatuhan.”  (Babha Kama 113a)

“Kepemilikan orang non-Yahudi seperti padang pasir yang tidak dimiliki; dan
semua orang (setiap Yahudi) yang merampasnya, berarti telah memilikinya.”
(Talmud IV/3/5 )

Penanaman doktrin rasisme yang terdapat dalam Talmud dilakukan para
orangtua kaum Zionis kepada anak -anak mereka sejak dini. Survei yang
diadakan oleh Ary Syerabi, mantan perwira dari Satuan Anti Teror Israel,
terhadap 84 anak-anak Israel usia sekolah dasar, saat dia bergabung dengan
London Institute for Economic Studies , sungguh mengguncang nalar.Ketika itu
Ary ingin mengetahui perasaan apa yang ada di dalam benak anak -anak Israel
terhadap anak-anak Palestina sebaya mereka yang sesungguhnya. Kepada an ak-
anak Israel itu Ary memberikan sehelai kertas dan pensil, lalu kepada mereka Ary
berkata, “Tulislah surat buat anak -anak Palestina, surat itu akan kami sampaikan
pada mereka. ”

Hasilnya sungguh mencengangkan.
Salah satu surat ditulis oleh seorang
anak perempuan Israel berusia 8
tahun. Ia mengaku menulis surat
kepada anak perempuan Palestina
seusianya. Isi suratnya antara
lain:“Sharon akan membunuh kalian
dan semua penduduk kampung… dan
membakar jari-jari kalian dengan api.
Keluarlah dari dekat rumah kam i,
wahai monyet betina. Kenapa kalian
tidak kembali ke (tempat) dari mana

kalian datang? Kenapa kalian mau mencuri tanah dan rumah kami? Saya
mempersembahkan untukmu gambar (ini) supaya kamu tahu apa yang akan
dilakukan Sharon pada kalian…ha…ha…”

Penanaman doktrin Talmud ini tidak hanya mutlak untuk kaum yahudi,
perhatikanlah bagaimana bangsa Arab digambarkan di film – film Hollywood,
umumnya mereka digambarkan licik, culas atau tolol. Di sisi lain Yahudi digembar
gemborkan sebagai kaum yang tertindas dan merana akibat ulah Hitler dengan
holocaustnya.Adapun  kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud,
dan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat saja disebut golongan 'Karaiyah',
kelompok yang sepanjang sejarahnya paling di benci dan menjadi korban dizalimi
oleh para pendeta Yahudi ortodok.Mereka dengan tegas mengatakan bahwa
Judaisme berbeda dengan Zionisme.

Dari uraian singkat yang telah kami tuturkan dapat diperoleh gambaran adanya
konspirasi bersama antara Freemason, Illuminati , kaum Z ionis dan kroni –
kroninya menuju tatanan dunia baru atau New World Order . Gambar berikut akan
menjelaskan struktur yang telah mereka bangun selama ini menuju ke sana.
Mulai dari Garis Darah pimpinan sampai perusahaan pendukungnya menurut para
periset.
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5. SIMBOL UTAMA
Simbol sangat penting dalam Masonry. Kaum Mason mengungkapkan makna
sejati filsafat mereka kepada anggota melalui alegori. Seorang Mason, yang
mendaki tahap demi tahap melalui 33 tingkat hirarki Masonik, mempelajari
makna-makna baru untuk masing-masing simbol pada tiap tingkatnya. Dengan
begini, anggota menuruni anak tangga demi anak tangga menuju kedalaman
filsafat Masonik.

Di antara simbol Freemason yang paling dikenal adalah sebuah jangka yang
menangkupi siku-siku. Jika kaum Mason ditanya, mereka menjelaskan bahwa
simbol ini mewakili konsep sains, keteraturan geometrik dan pemikiran rasional.
Namun, jangka dan siku-siku te rsebut sebenarnya mempunyai makna yang
sangat berbeda. Kita dapat memahami dari sebuah buku yang d itulis oleh salah
seorang Mason terbesar Albert Pike. Di dalam bukunya Morals and Dogmas, Ia
menulis bahwa Siku-siku adalah suatu simbol yang alamiah dan tepat dari bumi
ini Figur hermaproditik adalah simbol dari alam ganda yang sejak dahulu
diberikan kepada Dewa, sebagaimana Pembangkit dan Penghasil, sebagaimana
Brahma dan Maya bagi bangsa Arya, Osiris dan Isis bagi bangsa

Mesir.Sebagaimana Matahari adalah pria,
maka Bulan adalah wanita. Ini berarti
bahwa jangka dan siku siku,simbol
Masonry yang paling terkenal, adalah
sebuah simbol dari paganisme Arya dan
berawal sejak zaman Mesir Kuno atau
sebelum kedatangan agama Kristen. Bulan
dan matahari pada bagian yang dikutip
dari Pike merupakan simbol -simbol penting
pada loge Masonik, dan tak lain daripada
sebuah refleksi keyakinan keliru
masyarakat pagan kuno yang menyembah
bulan dan matahari itu. Sejauh ini, kita
telah memahami bahwa asal usul paham
Mason terletak pada suatu doktrin pagan
yang merentang hingga ke Mesir Kuno,

dan bahwa di sanalah makna sejati da ri konsep-konsep dan simbol-simbolnya
tersembunyi.
Sedangkan simbol yang sering diidentikkan
dengan gerakan Illuminati
Adalah simbol satu mata dan piramida yang
belum rampung ( unfinished pyramid ).
Menurut okultis Fredrick Goodman, mata
yang melihat di puncak piramida itu
memainkan peranan sangat penting dalam
dunia okultis. Asal lambang tersebut adalah
"The Eye of Horus" dan disebut juga All
Seeing Eye ( mata yang melihat segalanya )
yang muncul sejak zaman Mesir purba.Jika
anda merasa familiar dengan gambar di
samping ini, jangan bingung, lambang ini
ada pada uang 1 Dolar Amerika.
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Horus putra Osiris dan Isis dikisahkan berperang melawan Seth memperebutkan
tahta Mesir yang mana mengakibatkan luka pada salah satu matanya . Setelah ia
menang, maka ia digelari dewa matahari bermata satu. Ia kemudian melebur
menjadi Ra horakhty dan menjadi penguasa seluruh Mesir. Ra kemudian diartikan
sebagai satu satunya dewa di Mesir dan dewa lainnya hanyalah aspek dari dewa
ini. Sedangkan suatu pendapat juga menyatakan bahwa lambang piramida
diambil karena freemason menganggap piramida sebagai lambang penyatuan
semua agama. Menurut Foster Bailey, seorang mason level 33, "Simbol piramida,
yang bisa ditemukan di Mesir dan Amerika Selatan menjadi saksi bahwa misteri
zaman purba memiliki keterkaitan dengan pekerjaan para Mason pada zaman
ini."

Pereka rancangan uang Amerika diberitakan adalah seorang Mason yang
bernama Pat Robertson. Amerika sendiri dipercayai para ahli teori konspirasi
sebagai Negara Fremason pertama. Bah kan rancangan bendera Amerika Serikat
konon awalnya menggunakan gambar mata satu.

Bahasan rubrik LSD kali ini kami
cukupkan dahulu sampai di sini .
Berpulang pada keyakinan sidang
pembaca mengenai Dajjal yang
dikabarkan Rasulullah SAW
apakah ia berupa sebuah sistem,
golongan, mahluk atau
kesemuanya. Kata Dajjal sendiri
berasal dari kata dajala, artinya,
menutupi (sesuatu). Kamus
Lisanul-'Arab mengemukakan
beberapa pendapat mengapa
sesuatu disebut Dajjal. Menurut
suatu pendapat, ia disebut Dajjal

karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan.
Pendapat lainnya mengatakan, karena ia menutupi bumi dengan bilangannya
yang besar. Pendapat ketiga mengatakan, karena ia menutupi manusia dengan
kekafiran. Keempat, karena ia tersebar dan menutupi seluruh muka bumi. Dan
Allah SWT lah yang lebih tahu dan maha mengetahui akan segalanya.

Meskipun tidak seberapa lewat sesi ini kami berusaha menyebarkan pengetahuan
untuk melawan sistem Dajjal yang makin menjadi  dan berharap anda bergabung
bersama kami dan jutaan Muslim lain dalam melawannya Pelajaran pertama yang
kami sajikan di awal sesi ini adalah..KNOW YOUR ENEMY…ketahuilah musuh
anda… InsyaAllah pada edisi berikutnya akan berlanjut

Besar harapan kami agar kita bisa lebih waspada dan bijaksana menghad apinya..

“ .. Dan Tuhanmu tidaklah bermata satu …”

Wassalamualaikum…
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….kepada-Nya
bertasbih
apa yang ada di langit
dan di bumi….


