
 

SANKSI APA YANG TEPAT BAGI JIL (Jaringan IbLis)  

& 
NABI PALSU AHMADIYAH YANG MENGHINA ISLAM 

Firman Allah swt.: 

Kesimpulan: Tegakkan hukum Allah swt, jangan mengikuti hawa 
nafsu mereka (pemikiran / aliran sesat) dan waspadalah terhadap 
upaya membelokkan dan memelintir ayat-ayat al-Qur'an. (QS. Al-
Maidah: 49). 

Kesimpulan: Muhammad bukan ayah seorang dari para shohabat, 
tapi beliau adalah utusan Allah swt. dan penutup para Nabi (Nabi 
yang terakhir). (QS. Al-Ahzab: 40). 

Sabda Rasulullah: 



Artinya: 



Dari Hudzaifah bin al-Yaman Rodliallahu 'anhu, ia berkata: Adalah 
orang-orang bertanya kepada Rasulullah  tentang kebaikan, tetapi aku 
bertanya kepada beliau dari hal keburukan, karena aku khawatir 
keburukan itu akan menimpa diriku. Maka aku bertanya: Ya Rasulallah, 
sesungguhnya kami dahulu berada dalam ke-Jahiliyyah-an dan 
keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini (Islam) kepada kami, 
apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Rasul menjawab: 
'Ya', Aku bertanya: Dan apakah sesudah keburukan itu nanti ada lagi 
kebaikan?, Rasul menjawab: 'Ya, dan di dalamnya ada kekeruhan 
(dakhan)'. Aku bertanya: Apakah kekeruhannya itu? Rasul menjawab: 
'Yaitu orang-orang yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku'. 
Dalam riwayat Muslim: "Kaum yang berperilaku bukan dari sunnahku 
dan orang-orang yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku 
engkau ketahui dari mereka itu dan engkau ingkari. 

Aku bertanya: Apakah sesudah kebaikan itu akan ada lagi keburukan?, 
Rasul menjawab: 'Ya, yaitu adanya penyeru-penyeru yang mengajak ke 
pintu-pintu Jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajaran mereka, 
maka mereka melemparkannya ke dalam Jahannam itu', Aku berkata: Ya 
Rasulullah, tunjukkan sifat mereka itu kepada kami, Rasul menjawab: 
'Mereka itu dari kulit-kulit kita, dan berbicara menurut lidah-lidah 
(bahasa) kita'. …al-Hadits (HR. Bukhori-Muslim)

Kesimpulan: Saya (Muhammad) adalah penyempurna dan 
penutup para Nabi (Nabi yang terakhir). 

Telah menjadi ketentuan Allah swt bahwa Yahudi Bani Israel 
adalah bangsa yang gemar membuat kekacauan di muka bumi untuk 
meraih ambisi mereka menjadi penguasa dunia. Untuk misi tersebut 
mereka mendompleng negara yang memiliki keberadaan kuat di 
dunia, yang saat ini dipegang oleh Inggris dan Amerika Serikat. Dua 
negara ini bagaikan dua sisi mata uang dalam menyukseskan program 
Yahudi. Dalam percaturan ekonomi dunia, Inggris memegang kendali 
emas, sedangkan Amerika Serikat menguasai Dollar. Dengan 
demikian perekonomian dunia ini berada di bawah kontrol mereka 



dan perubahan naik turunnya harga emas dan nilai tukar uang adalah 
sesuai dengan kemauan mereka. 

Justru Yahudi merusak ketentraman masyarakat dunia melalui 
serangan fisik dan sebuan senjata dengan sasaran umat Isla sejak dulu 
hingga sekarang. Tapi kehancuran yang dibuat Yahudi tidak hanya 
secara fisik saja, namun juga pengaburan dan racun aqidah. Mereka 
memunculkan aliran sesat dan menyesatkan, diantaranya Ahmadiyah 
bentukan sekaligus didanai Yahudi Inggris dan JIL yang dibentuk 
sekaligus didanai oleh Amerika Serikat. Keduanya sengaja dibentuk 
untuk menyelewengkan ajaran Islam sebagai teror terhadap aqidah 
Islam. 

Bukti-bukti kesesatan, penyimpangan serta penghinaan 
Ahmadiyah terhadap Islam antara lain: 

1. Ahmadiyah mengatakan setelah Nabi Muhammad  ada nabi 
lagi yaitu Mirza Ghulam Ahmad dari India, sekaligus ia 
adalah Rasul yang dilanjutkan oleh para penggantinya dan 
saat ini sudah yang ke VI. 

2. Ahmadiyah mempunyai kitab suci sendiri yaitu, Tadzkirah 
sebagai pengganti al-Qur'an. 

3. Orang Ahmadiyah mempunyai tempat suci sendiri untuk 
melakukan ibadah haji yaitu Qodian di India, bahkan mereka 
juga menganggap bahwa Masjidil Aqsha juga berada di 
Qodian. 

4. Orang di luar Ahmadiyah adalah kafir. 

5. Jihad fi Sabilillah haram, dan wajib membela dan taat pada 
pemerintah Inggris. 

Jelaslah Ahmadiyah menghina dan menodai Islam 

Ulama seluruh dunia sepakat bahwa Ahmadiyah murtad (kafir, 
bukan Islam) diantaranya pernyataan OKI dalam Majma' Fiqh al-Islam 
di Jeddah tahun 1985, MUI dan Robithah 'Alam Islamy dan beberapa 
negara telah melarangnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. 
Bahkan kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan keputusan bahwa 



Ahmadiyah adalah kafir dan tidak boleh haji ke Mekkah, sedangkan 
Pakistan memutuskan Ahmadiyah sebagai golongan kafir.  

Kalau Ahmadiyah memelintir dan merubah al-Qur'an dalam 
Tadzkirah yang mereka anggap sebagai kitab suci, maka JIL 
menghimpun FLA (Fiqh Lintas Agama) untuk merevisi (me-nasakh) al-
Qur'an. 

SEBAGIAN ISI  

&  

KESIMPULAN FIQH LINTAS AGAMA (FLA) 

1. Tim penulis Fiqh Lintas Agama: 

Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Dr. Zainun Kamal, Dr. Kautsar 
Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar F Mas'udi, Zuhairi 
Misrawi, Budhy Munawar Rahman, Ahmad Gaus AF. Sebagai 
Editor Mun'im A Sirry. Diterbitkan oleh "Yayasan Wakaf 
Paramadina" kerjasama dengan "The Asia Foundation", 2003. 

2. Isi dan kesimpulan FLA antara lain: 

 Membolehkan kafir mewaris harta muslim. (FLA, hal. 167). 

 Yahudi, Nashrani dan Majusi selamat dari neraka. Mereka juga 
mendapat pahala dan akan masuk surga. (FLA, hal. 214). 

 Mereka memelintir QS. Al-Baqarah: 62 yang makna sebenarnya 
adalah: "Kalau mereka mau masuk Islam...." melandasi dan men-
dukung musuh agama. (FLA, hal. 163). 

 Teologi Pluralis (semua agama sama) adalah ajaran para Nabi. 
(FLA, hal. 18). 

 Mencela kitab-kitab fiqh, terutama ulamanya. (FLA, hal. 167-
168). 

 Upacara (mansak) setiap agama adalah ajaran para nabi. (FLA, 
hal. 18). 

 Memperbolehkan perkawinan kafir dengan muslim. (FLA, hal. 
163-164). 

3. Pernyataan-pernyataan para Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) 
dan Tokoh yang mengikuti pemikiran Liberal: 



 Surga terdiri dari berkamar-kamar dan dimasuki dengan 
berbagai macam jalan dan agama. 

 Kalau Syari'at Islam diterapkan, Indonesia tenggelam 

 Wuquf di Arofah, rukun dan wajib haji yang lain boleh 
dilakukan kapan saja dalam bulan Syawal, Dzulqo'dah dan 
Dzulhijjah. (wukuf tidak harus tanggal 9 Dzulhijjah). 

 Korban pertama dari penerapan syari'at adalah perempuan. 

 Agama yang membawa misi tauhid adalah Yahudi, Nashrani 
(Kristen) dan Islam. 

 Semua agama adalah benar. Islam bukan yang paling benar. 
Semua agama sama. 

 Iblis masuk surga di tingkat yang paling tinggi. 

 Hukum Allah itu tidak ada. 

 Wajib tutup aurat, qishosh, rajam dan potong tangan itu semua 
adalah adat Arab, bukan hukum Allah swt. 

 Nabi Muhammad saw harus dikritisi, tidak perlu dikagumi 
karena beliau bisa salah. 

 Wahyu tidak berhenti pada zaman nabi saja, tetapi terus 
berlanjut sampai sekarang kepada siapa saja. 

 Teks al-Qur'an tidak berlaku lagi, harus direvisi. 

 Allah swt adalah cahaya, sedangkan cahaya adalah makhluk, 
dengan demikian Allah tidak perlu disembah (sholat lima 
waktu tidak wajib). 

 Akhirat tidak kekal. 

 Nabi Adam alaihissalam dilahirkan. 

 Jihad itu ngurusi janda, bukan perang melawan kafirin. 

Pendek kata, karena menurut mereka semua agama sama 
benarnya/ pindah agama boleh. Dengan demikian kafir dan syirik 
sebagai dosa terbesar mereka perbolehkan maka larangan larangan 
Allah yang lain pun tak masalah. 

Pernyataan-pernyataan mereka tersebut merupakan penghinaan 
luar biasa terhadap Islam. Demikian pula Ahmadiyah, bentukan 
Yahudi Inggris lebih dari satu abad lalu, yang menganggap Ghulam 
Ahmad sebagai Nabi setelah Rasulullah . 



Hukum apa yang pantas bagi mereka?, terserah kepada umat 
Islam. Tapi menurut hukum Islam mereka wajib diperangi 
sebagaimana pada zaman Khalifah Abu Bakar , Nabi palsu 
Musailamah al-Kaddzab dibunuh beserta pengikutnya yang tidak 
mau bertaubat. 

Kalau hanya membendung secara ilmiah, maka tidaklah cukup. 
Karena pengaruh mereka telah merambah ke dalam organisasi-
organisasi Islam, sekolah-sekolah Islam, pesantren, bahkan sampai 
Perguruan Tinggi Islam (seluruh lembaga pendidikan Islam berusaha 
mereka racuni). Apalagi didanai oleh Yahudi melalui super power 
Amerika Serikat dan didukung oleh Inggris. 

Awas……!!!! 

Hati-hati..!!! Anak-anak muslim terutama putra-putra kiai sebagai 
target utama Yahudi, dengan dana serta fasilitas pendidikan dari 
Amerika untuk dicetak menjadi generasi liberalisme / munafiqin 
sebagaimana Ulil dan waspada terhadap propaganda Ahmadiyah 
yang menyesatkan dan menyelewengkan ajaran Islam. 

Umat Islam harus waspada, jangan sampai keracunan pemikiran 
mereka, firman Allah swt dalam QS. At-Tahrim: 

Kesimpulan: Jagalah dirimu, keluargamu (khususnya anak-
anakmu) dari ancaman api neraka. 

Wahai umat Islam, mari rapatkan barisan, amar ma'ruf nahi 
munkar untuk membendung kelompok sesat. Tidak ada jalan lain bagi 
umat Islam kecuali umat Islam khususnya para Pemimpin Umat dan 
para Kiai merapatkan barisan (Tauhidus Shufuf / Ukhuwah 
Islamiyah) sehingga terpilih seorang pemimpin yang sholeh, takut 
kepada Allah swt dan hukum Allah ditegakkan di negeri ini. Dengan 
demikian, para perusak aqidah itu tidak akan itu tidak akan memiliki 
jalan untuk memperluas kehancuran. 

 



Semoga kita, keluarga kita dan anak-anak kita dilindungi Allah swt, 
mendapatkan Taufiq dan Hidayah, tetap Iman dan Islam 

Selamatkan Umat Islam dengan Al-Qur'an 


