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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
Sebuah catatan ringan untuk mengenal Syi’ah, diantara ciri yang merupakan pokok 

intiideologi agama Syi’ah adalah : 

Keyakinan -sebagaimana kaum muslimin meyakini rukun Islam- adanya wasiat tekstual, khusus 

dan rahasia  dari Alloh  kepada Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam berupa ke-Pemimpinan ـ ـ 

mutlak yang wajib dan harus di serahkan untuk Ali Bin Abi Tholib  setelah meningalnya Beliau ت

ndengan tidak boleh adanya pemisah seperti Abu Bakr, Umar dan Utsman, jika kepemimpinan 

mutlak yang mereka istilahkan dengan “Al-Wilaayah” tersebut jatuh ketangan orang lain –

seperti tiga orang di atas-  atau selain Ahlul Bait Nabi n maka hal itu terjadi adalah karena 

karena dua sebab, tidak ada yang lainnya. 

Pertama : karena mereka bertiga dan seluruh Sahabat lainnya yang mensepakati mereka 

bertigaadalah orang-orang yang Dholim, karena mereka merampas kepemimpinan tersebut 

dari tangan Ahlulbiat. Maka artinya mereka telah kafir karena menerjang ketentuan wajib yang 

telah di bakukan Alloh sekaligus penganiayaan terhadap Ahlul-bait dan hak-hak mereka karena 

mencegah mereka dari warisan yang seharusnya mereka terima, atau 

Kedua : bisa jadi karena Taqiyyah dari para Imam Ahlulbait yang berjumlah 12 orang 

sebagaimana yang mereka sangka dan mereka batasi, yakni para Imam yang berjumlah 12 

orang tersebut semua dengan sengaja berpura-pura menyerahkan kepemimpinan untuk orang 

lain demi menyelamatkan ‘agama’ (Syi’ah) mereka. 

Adapun mengapa mereka menamakan diri mereka dengan “Syi’ah Itsnai Asyariyyah”, “Syi’ah 

Ja’fariyyah” atau “Syi’ah Rofidhoh”, sedangkan di Indonesia “Syi’ah _saja”, adalah karena mereka 

mengaku bahwa diri mereka mengikuti  duabelas orang Imam Ahlussunnah dari jalur 

keturunan Ahlulbait Nabi n . Keduabelas orang Imam Ahlussunnah dari kalangan Ahlulbiat Nabi 

n yang telah mereka politisir dan kambing hitamkan sebagai Imamnya mereka adalah sebagai 

berikut: 

Imam pertama: Ali Bin Abi Tholib yakni bukan Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam – beliau 

RadhiAllohu ‘anhu lahir pada tahun 23 sebelum Hijriyah, terbunuh Syahid pada tahun 40 

Hijriyyah. Di tangan seorang munafik Abdurrahman bin Muljim, yang anehnya kemudian, 

bahkan hingga kini, tokoh kafir, zindik, munafik, pembunuh imam terdepan Ahlul-bait ini, justru 

menjadi seorang figur dan kiblat masyarakat republik Syi’ah Suriyah. Di Negara itulah kuburan 

(pesarean) tokoh munafiq ini diagung-agungkan, dijadikan sebagai tempat bertawassul 

(perantara pengkabulan doa) yang mereka yakini ‘bisa memperantarai’ mereka dengan Alloh . ـ 

Sebagaimana hal yang serupa, berupa praktik ritual agung dan suci ini,  mereka lakukan 
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terhadap ‘pesarean’ Abu Lu’lu’ah Al-Majusi kafir, zindik, munafiq pembunuh amirul mukminin 

Umar bin Khottob  yang mayatnya dipendam di negara pusat sekaligus induk Syi’ah sedunia ا 

(iran) 

Imam kedua :    Hasan bin Ali bin Abi Tholib lahir 2 Hijriyah – mereka bunuh tahun 50 hijriyah. 

Imam ketiga  :  Husain bin Ali bin Abi Tholib lahir tahun 3- hijriyah mereka bunuh pada tahun 

61 Hijriyah di Karbala Irak. 

Imam keempat : Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib mashur dengan gelar Zainul Abidina, 

(lahir pada tahun 38 wafat 95 Hijriyah) 

Imam kelima: Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thoib Abu Ja’far Al-Baaqir a,(lahir 

pada tahun 57 wafat 114 Hijriyah) 

Imam keenam : Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib mashur dengan 

Abu Abdillah -dikalangan Syi’ah- dan Ja’far Shodiq -di kalangan awwam- a,(lahir pada tahun 83 

wafat 148 Hijriyah).Selain para pendahulu yang lainnya beliau a adalah salah seorang imam 

sunni ahlul-bait yang paling banyak di kambing hitamkan oleh Syi’ah. Kepada beliau 

disandarkan ideologi sesat ‘Syi’ah Imamiyyah Ja’fariyyah ‘.  

Imam ketujuh : Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib 

bergelar Al-Kaadhim a, (terlahir tahun 128 wafat 183 Hijriyah) 

Imam kedelapan : Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi 

Tholib a, (lahir pada tahun 138 wafat 203 Hijriyah) 

Imam kesembilan: Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain 

bin Ali bin Abi Tholib a (lahir pada ahun 195 wafat 220 Hijriyah.( 

Imam kesepuluh : Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin 

Husain bin Ali bin Abi Tholib a, (lahir pada tahun 212 wafat 254 Hijriyah.( 

Imam kesebelas : Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad 

bin Ali binHusain bin Ali bin Abi Tholiba, (lahir pada tahun 232 wafat 260 Hijriyah.( 

Imam kedua belas : Tokoh gaib, terdakwa bernama Muhammad Bin Al-Hasan bin Ali bin 

Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib, 

bergelar‘Asykari. Imam kedua belas dan terahir ini adalah tokoh gaib dan fiktif yang tidak ada 

wujudnya, karena sesungguhnya Al-Hasan Al-‘Askari a ; adalah seorang yang di taqdirkan oleh 

Alloh e sebagai pria yang mandul dan meningggal tahun 260 Hijriyyah dalam keadaan tidak 

memiliki keturunan, sebagaimana hal ini di yakini oleh para Imam terdahulu sekte satu ini 

sendiri, di antara mereka adalah Husain Bin Musa An-Naubukhti yang hidup pada abad ke-3 

hijriyah dalam kitabnya “Firoq Asy-Syi’ah hal:126” mengikrarkan:“Ia mati dalam keadaan tidak 

terlihat memiliki penerus, tidak pula di ketahui memiliki keturunan. Maka saudara dia bernama 

Ja’far dan Ibunyalah yang mewarisi harta benda yang ia tinggalkan”(Aqo’id Itsnaiy Asyari: 215.( 

Maka dengan sangat ringan, setiap orang yang waras dapat mencerna dan menalarnya, 

bagaimana mungkin orang yang sudah mati dalam keadaan tidak memiliki keturunan, 

membabi-buta mereka yakini, dengan seyakin-yakinnya -sebagaiman kaum muslimin meyakini 

rukun Islam- bahwa Al-Hasan Al-‘Asykarimemiliki anak bernama Muhammad yang menyusup 

masuk menyembunyikan diri (yang mereka istlahkan dengan Ghoibah-sughro) didalam Sirdab 

(goa/terowongan, di Samirro’ Irak) semenjak berumur 3 tahun hingga hari ini. Dan Ghoibah 

sughro (pembuangan diri) tersebut kata mereka terjadi pada tahun 257 atau 258 Hijriyyah. 
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Adapun sebab ‘buang diri’ ini dikarenakan takut keselamatan jiwanya terancam pembunuhan, 

kemudian imam ke-12 inilah yang kini di yakini oleh Syi’ah, dengan keyakinan sesungguhnya 

bahwa dialah Imam Mahdi yang akan muncul di ahir zaman. 

Konon Satria Piningit ini terlahir pada tahun 255 atau 256 Hijriyah, mereka meyakini bahwa -

sebagai mana kaum muslimin meyakini rukun Iman – semenjak lebih dari 1200 tahun yang lalu 

hingga hari ini,  masih terus hidup, meskipun tanpa makan, tanpa minum, -mungkin sekali tanpa 

sholat, zakat, puasa, haji dan berbagai ibadah Islami lainnya, karena memang hakikatnya ia 

tidak pernah ada-. Namun kata mereka; Ia selalu siap dan bersedia keluar dari persembunyian 

untuk menegakkan “keadilan” di mukabumi yang ‘penuh dengan kedholiman ini’ dan ia akan 

merubahnya dengan ‘kesejahteraan dan keadilan yang seadil-adilnya’. Namun dengan 

menjadikan agama Yahudi sebagai sumber hukum, bukan Islam dan Al-Qur’an yang kita anut 

sekarang ini. Demi menyambut kehadiran Imam Mahdi ini, dari hari-kehari para Sayyid atau 

pembesar Syia’ah, senantiasa mempersiapkan seekor kuda dan sebilah pedang di depan pintu 

goa, sebagai persiapan untuk sang Imam (imam Mahdi gadungan) yang akan keluar, jika kuda 

yang mereka persiapkan mati, maka dengan segera mereka ganti yang baru, begitu seterusnya 

semenjak lebih dari 1200 tahun yang lalu hingga hari ini. 

Perlu untuk di pertanyakan mengapakah yang menjadi “Imam pewaris kenabian” hanya 

keturunanHusain ا  saja? Mengapakah tidak ada satupun keturunan Hasanاyang mereka jadikan 

Imam? Bukankah beliau putra tertua yang mulia Amirul Mukminin Ali Bin Abi Tholib ? 

� Mereka meyakini bahwa derajat ke-Imaman 12 lebih utama dari pada derajat ke-Nabian, 

bahkah mereka menganggap sahabat Ali lebih utama dari pada Rosululloh shallallahu ‘alayhi 

wasallam . Dan Imam 12 lah yang mengatur peredaran bumi, tatasurya, suhu cuaca, serta 

segalanya, hingga rizki, pertumbuhan dan kematian semua mahluk yang ada di palanet bumi ini. 

Juga Imam 12 masih selalu mendapat wahyu dari Alloh  setelah wafatnya Rosululloh shallallahu ـ 

‘alayhi wasallam, sehingga tidak heran jika sekarang mereka memiliki Qur’an Fatimah, Qur’an 

‘Ali, Shokhifah Naamuus, dst. Serta tidak mengangap Al-Qur’an yang merupakan kitab suci dan 

terpercaya yang ada bersama moyoritas kaum muslimin di mukabumi ini sebagai kumpulan 

wahyu dari Alloh . 

� Mereka meyakini mayoritas para Sahabat Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam 

murtadsepeninggal Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam kecuali Ali bin Abi Tholibاdan 

beberapa orang saja.Dua ibu kita kaum Mukminin, ‘Aisyah bintu Abu bakr Ash-Shiddiq 

radhiyAllohu ‘anha kafir sekaligus wanita pezina dan demikian juga dengan Ummul Mu’minin 

Hafshoh bintu Umar bin Khottob. 

� Komunitas Ahlus-sunnah yang mereka gelari dengan julukan “Wahhabi” adalah komplotan 

masyarakat kafir, najis, lebih najis padari pada anjing dan babi, wajib untuk di tumpas/bunuh, 

karena mereka lebih buruk dari pada Yahudi dan Nasrani. Namun realita membuktikan bahwa 

agama merekalah yang serupa bahkan banyak didapati unsur azazi yang berasal dari dua agama 

kafir tersebut. 

� Ciri lainnya dan hal ini sudah kita dapati di Indonesia selain hujatan dan opini buruk yang 

bertujuan menjatuhkan kredibilitas kehormatan para Sahabatيdengan terbuka mereka 

menyatakan bahwa Al-Qur’an telah di palsukan -dengan cara di tambah dan di kurangi- oleh 

para Sahabatيsehingga Al-Qur’an yang ada di tangan kita pada hari ini sudah tidak original lagi. 

Demikan juga dengan halalnya akad nikah dengan sistem  kontrak yang mereka namakan 

dengan Mut’ah, yang mana perkawinan sesaat atau sebatas waktu sesuai kesepakatan kedua 

mempelai ini hakikatnya adalah parktik perzinaan murni berkedok agama. Dan praktik zina 

Mut’ah ini disinyalir sudah marak di beberapa tempat di negara kita Indonesia yang tercinta. 

Masih sangat banyak lagi perkara yang di haramkan oleh Alloh  namun Syi’ah yakini halal, di ـ 
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tambah lagi berbagai keyakinan urgen  sesat lainnya yang mengakibatkan mereka hanyut dan 

terpaksa menerima vonis dari para ulama bahwa mereka adalah sekte kafir keluar dari Islam. 

Na’udzu billah minadh-Dholaal…... (Ringkasan foot note ini terambil dari Kitab “Aqo’id Syi,ah Al-

Itsnai Asyariyyah”, Dr Abdur-rohaman Bin Said Syitsriysyang mengutip dari referensi induk Syi’ah, 

beberapa kitab yang lain dan audio berbagai khutbah para Sayyid Syi’ah terkini.) 

Al-Huuts : adalah nama sebuah distrik di kota kecil Amraan yang menghubungkan antara 

So’dah –Ibukota eks Yaman utara-  dengan Son’a Ibukota kesatuan Yaman sekarang. Yang mana, 

dari tempat itulah berasal tokoh besar Syi’ah Yaman zaman ini Badruddien Al-Huutsi, pendiri 

sekaligus roh spiritual organisasi pergerakan yang awal bergulirnya menamakan diri mereka 

sebagai “Asy-Syabaab Al-Mu’min”-Gerakan Pemuda Beriman, berdiri pada tahun 

1417Hijriyyah/1999 Masehi-. Organisasi pembinaan mental dan pelatihan militer ini, dengan 

pesat berkembang, menjadi sebuah pergerakan radikal yang terorganisir di bawah naungan 

nama “Anshoruloh” yang dikomandoi oleh panglima tertinggi Husain bin Badruddien Al-Huutsi 

–tewas dalam pembrontakannya yang ke-4 tahun 1426/2006-. Selanjutnya jabatan komando 

tempur tertinggi diambil alih oleh adik Husain yang bernama Abdul Malik bin Badruddin Al-

Huutsi hingga hari ini, kedua-duanya adalah anak kandung Badruddien sendiri. Kemudian kini, 

nama daerah tersebut menjadi julukan dan inisial khusus untuk setiap personil anggota 

militansi Syi’ah radikal ini, walaupun asal dan domisili masing-masing mereka dari daerah yang 

berbeda-beda, sehingga kini kesatuan pergerakan teroris garis keras yang mengaku sebagai 

“Anshorulloh”(Pembela Allah ini,  lebih tersohor dan melekat di lisan masyarakat, dengan 

sebutan gerakan teror militansi Al-Huutsi. 

Maka tidak mengherankan jika dengan lantang corong mereka berteriak dengan berbagai 

slogan Islami yang “ Wah” seakan-akan menentang Amerika, namun ketahuilah oleh anda para 

pembaca yang sangat terhormat… .  Hakikatnya profil seperti mereka-mereka inilah para 

kacung piaraan Amerika dan para buruh Yahudi, seandainya tidak demikian, tentu mereka yang 

berteriak siang malam, sedari dahulu kala hingga kini -sebagaimana teriakan 

“Revolusioner”(pemberontak atau tepatnya teroris) Syi’ahRuhulloh bin Musthofa bin Ahmad Al-

Humaini dan sekarang di lanjutkan oleh Ali Khome’ni dipresideni Mahmud Ahmadi Nejaad 

Iran:“Allohu Akbar…! Al-Maut (kematian) Li Amerika..! Al-Maut Li-Israel..! Al-La’nah (kutukan) 

Lil-Yahud..! wa Nashr (kemenangan) Lil-Islam….!.” – dengan pasti para mahluk seperti mereka 

akan menjadi target utama operasi dan buronan teredpan sebagai teroris oleh ‘agen rahasia’ 

Amerika, namun realita yang dingin dan sejuknya suasana karena persahabatan yang satu kata; 

membuktikan bahwa teriakan mulut mereka hanyalah omong-kosong serta sampah, siasat 

untuk mengelabuhi Umat Islam saja. 

Jika benar mereka adalah Anshorulloh dengan takbir Allahu Akbar..! Dan besarnya sesumbar 

‘Al-Maut’untuk Amerika,  ‘Al-maut’ untuk Israel yang kafir itu, mengapakah yang tewas binasa 

para ulama, para da’i, para imam masjid, para khotib jum’ah -mulai dari Iran, Irak, kemarin 

Yaman sekarang muslimin sunni di Suriyah- ? Jika benar dan Al-La’nat’ untuk orang-orang 

Yahudi..! Mengapakah yang terkepung berlarian kesana-kemari dibawah kejaran peluru-peluru 

mematikan para sniper liar mereka adalah belasan ribu warga sipil Muslim sunni -di Dammaj-? 

Jika ‘An-Nashr’ untuk Islam…! Mengapakah yang tewas bergelimpangan justru orang-orang 

yang hafal Al-Qur’an, penghafal ribuan hadits-hadits Nabi n dari barisan saudara-saudara kami 

Ahlus-sunnah?? Jika “Al-Maut” untuk Amerika dan Israel juga “Al-Laknah” untuk kubu besar 

yang kafir itu dan “An-Nashr” untuk Islam!? Mengapakah sekali lagi.. mengapa yang menjadi 

korban adalah para ulama dan para da’i Islam..? Mengapakah justru yang terpotong menjadi dua 

bagian dan remuk sebagian yang lain oleh sayatan proyektil mortir mereka serta granat, hingga 

kami tidak menemukan selain serpihan kecil, potongan organ badan dan darah memerah 

berhamburan, milik saudara kami yang terhormat lagi berahlak mulia, Muhammad Sholih a dari 

Medan Sumatra Utara? Mengapakah yang berlubang di kepala dan dada bagian bawah oleh 

proyektil mortir saudara kami yang penyabar, Abu Haidar Abdulloh Jamiri a dari D.I Aceh? 

Mengapa juga yang pecah ginjal kanannya tertembus oleh peluru kaliber 7,62 mm, lalu ahirnya 
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meninggal karena kehabisan darah saudara kami yang tegar dalam menjalani kehidupan, Abu 

Kholifah Abdul Ghofur bin Munari a dari Lumajang Jawa-Timur? Juga mengapa yang sangat 

parah luka-lukanya dan tidak bisa di ambil jenazahnya selama berhari-hari dua orang saudara 

kami yang selalu terdepan dalam kebaikan, Adam a dan Amin a dari Ambon? Di samping 

mayoritas rekan-rekan yang meninggal dari Yaman, puluhan yang lainnya dari berbagai negara-

negara arab seperti Libiya, Al-Jazair/Al-Geria dan Sudan, juga beberapa negara benua Afrika, 

Asia tenggara lainnya seperti Al-Akh Hisyam -tidak tertolong, hingga kehabisan darah- dari 

Malaysia a, Abu Muhamad Rusia, Hisyam dan Sufyan Prancis, juga Ahmad dan Abdul hakim dari 

Amerika Semoga Alloh – -هللاُ  َرِ�َ�ُ�ُ�    merohmati mereka, memuliakan dan menjamu mereka di atas ـ 

hamparan permadani, taman-taman rindang dalam surgaNya yang luas, bersama orang-orang 

yang jujur dalam iman, bersama para Syuhadaa’ dan para Anbiyaa’. Lalu anda wahai para 

pembaca…..? Hingga hari ini pernahkah Anda mendengar Amerika dan Israel yang ‘Al-Maut’ 

dengan badan iteligennya yang super canggih? Demikian juga dengan Yahudi yang ‘Al-Laknah’ 

(terkutuk) itu dengan agen rahasianya menjatuhkan “vonis” walau hanya sebatas dakwaan 

ringan atas mereka sebagai “teroris dunia” yang layak untuk diseret ke meja 

pengadilan…pernahkah anda dengar? Bahkan sebaliknya, mengapa justru yang selalu ditimpa 

kecurigaan, tuduhan dan kesulitan adalah kaum muslimin ?.  
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”Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan 

yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang 

nyata”[Al-Ahzaab:58] 
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”Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan[1568] kepada orang-orang yang 

mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab 

Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar”[Al-Buruuj:10] 
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”Wahai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimankalian akan menimpa diri kalian sendiri; 

(hasil kezaliman kalian) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah 

kembali kalian, lalu Kami kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan”[Yunus:23.[ 

﴿  �ُ
َ
ِ��َ�  َوَ_Qَْع1

َّ
ُ�(ا ا�

َ
1
َ
يَّ  `

َ
bٍ  أ

َ
 ].227: ا�dعFاء[﴾:::::َ�ْ"َ/1ُِ*(َن  ُ#ْ"َ/1

”Dan orang-orang yang dzolim itu kelak akan mengetahui, ke tempat mana mereka akan 

kembali”[Asy-Syu’aroo’: 227] 

Mulai dari imam tiga Madzhab Malik, Syafi’i, Ahmad, kemudian para imam besar yang hidup 

setelah mereka seperti Imam Buhkori, Al-Firyabi, Ibnu Hazm, Ibnu Taiymiyyah, Ibnu Katsir, 

Imam Syaukani dan seterusnya  hingga para imam zaman ini.  Di antara mereka adalah Al-

Allamah Muhammad bin Ibrohim Alu-Syaikh juga Imam Ibnu Baz .   – هللاُ  َرِ�َ�ُ�ُ�  Masih  sangat banyak 

lagi para Imam-imam besar abad ini yang tidak kami sebut disini, baik yang sudah meninggal 

atau yang masih hidup dewasa ini. 

Sebagian mereka yang hendak berobat ke Negara-negara  yang lebih bagus dan canggih 

penanganannya dalam medis tidak bisa, bahkan terlarang. sama sekali terlarang, karena 

hebatnya para polotikus yang memutar balikan fakta dengan menyematkan tuduhan “mereka 

adalah anggota teroris “.  
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Harapan kami kepada Ihwah pembaca yang terhormat, bersedia mendo’akan mereka, semoga 

Alloh  memberikan ketabahan, ketegaran jiwa dan kesabaran hati dalam menghadapi musibah ـ 

yang tidak ringan ini. semoga Alloh melipat gandakan pahala mereka dan segera memberikan 

kesembuhan secepatnya. Sebaliknya panjatkan do’a dalam sujud kita, semoga Alـlah 

menumpahkan balasanNya yang setimpal kepada para teroris Syi’ah di dunia dan ahirat - 
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 �ْhُ %5َu0ِ  ِ�ُدوَن%vَ:::﴾]] )̂� :27[ 

”Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) Balasan yang setimpal dan mereka 

ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azdab) Allah, seakan-

akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka Itulah 

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”[Yunus : 27] 

Sebagai bentuk sikap optimis tersebarnya kebenaran dan fakta, semoga kaum muslimin 

mengkaji dan mengetahui duduk permasalah sebenarnya, hingga bisa menentukan sikap yang 

tepat dan tindakan yang bijak, sesuai dengan apa yang Alloh  inginkan dan ridhoi, dalam ـ 

mensikapi sekte sesat yang mengaku mencintai Ahlulbait ini. 
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” Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, orang yang takut 

(kepada Allah) akan mendapat pelajaran dan orang-orang yang celaka (kafir/ingkar) akan lari 

menjauhinya. (yaitu) dialah orang yang akan memasuki api yang besar (neraka), kemudian Dia 

tidak akan mati, tidak (pula) hidup di dalamnya” [Al-‘Ala: 9-13] 
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 “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi 

orang-orang yang beriman. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan tidak pula 

menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan” [Azd-Dzaariyat: 55-57] 

Diperkirakan penanya salah seorang syabab Tunisia ..  (…أ1B� وهللا  kabar dari salah seorang pelajar 

asal Tunisia). Dan  Ali Rozihiy hadaahullooh adalah salah seorang “ulama” Asal Rozih, So’dah, 

Yaman, hasil binaan Syaikh Muqbil bin Haadiy Al-Waadi’iya. Semula ‘Syaikh’ ini termasuk salah 

seorang pengajarMustholah hadits di Darul Hadits Salafiyyah Dammaj. Kemudian setelah 

Abdurrahman Adeni menyalakan api fitnah Hizbiyyahnya yang membara, beliau pun tersambar 

hingga berkerut terbakar, lalu ahirnya dengan di penuhi kebencian yang beliau kemas sangat 

terpendam rapi, beliau angkat kopor, meningggalkan Darul Hadits Dammaj ini. Kemudian kini, 

beliau menjadi tenaga pengajar disebuah markas yang dikenal memiliki karakter beragama 

sangat berlebihan dalam memberikan toleransi terhadap sekte sesat Syi’ah yang sudah di 

kafirkan para ulama dari zaman dadulu hingga kini secara ijma’ ini, yakni markas Ma’bar yang 

diimami oleh Syaikh Muhammad Ar-Roymi. Namun di sisilain, sunnguh sangat perlu dikenali, 

bahwa; karakter markas yang memiliki sifat “lembut” ini, namun sangat ekstrim dan ambisius 

dalam mendiskreditkan bahkan mengkoyak-koyak saudara sendiri, Lahaula wala quwwata ill 

billah. (Untuk mengenal dan mengetahui latar belakang Ali Ar-Rozihi  akan tiba  هللا �%ء إن,   

penjelasannya dalam beberapa foot note mendatang.( 

Taqiyyah : adalah kemunafikan yang merupakan salah satu pilar utama penopang agama Syi’ah. 



 

DAMMAJ DIBAWAH LEBATNYA HUJAN TUDUHAN (BAGIAN 2)  

www.ashhabulhadits.wordpress.com  Page 9 

* ( Definisi Taqiyyah : berkata salah seorang ulama besar Syi’ah Muhammad Bin Nu’man yang 

tersohor dengan julukan Al-Mufiid -mati tahun 413 H  menyebutkan makna Taqiyyah – هللا ر��� � – 

: “Adalah memendam kebenaran, sekaligus menyembunyikan keyakinan (yakni: keyakinan 

agama Sy’iah ) di balik perbuatan tersebut, serta tidak menampakkan keyakinan Agama Syi’ah 

di hadapan masyarakat karena bisa memicu terjadinya bahaya besar dan akibat yang fatal 

menimpa agama (versi Syi’ah) dan dunia” [Aqo’id Asy-Syi’ah Itsnay Asyariyyah hal:202, menukil 

dari kitab-kitab Syi’ah “Tashhih I’tiqodat Al-Imamiyyah hal : 137.[ 

 (*Taqiyyah :    versi seorang Imam besar Syi’ah yang lain Muhammad Jawad Al-Mughniyah mati 

tahun 1400 Hijriyyah  berkata : “Taqiyyah adalah; “ Kamu mengatakan suatu ucapan -هللا ر��� � – 

atau melakukan suatu perbuatan dengan tanpa kamu yakini (dalam hati), karena demi 

menyelamatkan jiwa, harta dan wibawa mu dari kehancuran ”.[ Aqo’id Asy-Syi’ah Itsnay 

Atsariyyah hal:202, menukil dari kitab Syi’ah Asy-syi’ah Fil Mizaan hal : 100] 

Seorang tokoh Yahudi terbesar dalam sejarah perusakan Islam, dialah pencetus ideologi kafir 

agama Syiah Saba’iyyah, yang meyakini Ali adalah Dewa, petir adalah suaranya dan sangat 

banyak lagi kesesatan yang lainnya, hingga kemudian para pengikutnya di tangkap dan jatuhi 

hukuman mati oleh Amirul Mukminin Ali Bin Abi Tholib sendiri. Sementara Abdulloh bin Saba’ 

sendiri melarikan diri ke Irak. Sebagaimana sudah kita ketahui, Abdulloh bin saba’ adalah 

seorang Yahudi asal Son’a Yaman yang pura-pura memeluk Islam demi merubah Islam dari 

dalam. Di antara tindakan politis sangat efektif yang ia tempuh untuk merubah Islam, adalah 

dengan memperalat para Ahlulbait Nabi n, kemudian dengan menggunakan berbagai slogan 

Islami, seperti ‘memperjuangkan hak-hak Ahlulbait’, ‘Cinta Ahlul Bait’, ‘mereka (Ahlulbait) 

bagian dari jiwa kami dan kami bagian dari jiwa mereka’ Dst, Abdulloh bin Saba’ Al-Yahudi 

berhasil membuat banyak masyarakat terkelabuhi dan tidak menyadari bahwa agama Syi’ah 

yang sedang dia gotong dan demonstraskan ini, bermuara pada ajaran Yahudi yang bercampur 

dengan tradisi kuno Majusi ( dari Persia, sekarang Iran). Sehingga slogan-slogan Islami yang 

seakan-akan penuh pembelaan ini menarik banyak simpatisan di masa itu, sampai kemudian 

dengan cepat, buah pertama berhasil dia petik di balik slogan “Memperjuangkan Hak-Hak Ahlul-

bait” adalah terbunuhnya -salah seorang yang mulia, yang telah di rekomendasi oleh Rosululloh 

nshallallahu ‘alayhi wasallammendapatkan surga- Amirul Mukminin Utsman bin Affan ditangan 

para pendukung Abdulloh bin Saba’yang datang dari Mesir ketika itu, (baca Tarikh Ath-Thobari 

a juga yang lainnya.( 

Sebuah biografi yang Perlu untuk sedikit di ketahui bahwa Ali Ar-Rozihiy semula adalah 

seorang yang beragama Syi’ah Itsnaiy Asyariyyah Imamiyyah sebelum berguru kepada Al-

Allamah Al-Mujaddid Sunniy Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy a. Namun aqidah dan keyakinan Syi’ah 

telah mengakar dalam dirinya yang telah berkutat mondar-mandir memperbandingkan Sunnah, 

Syi’ah dalam pendidikannya selama 8 tahun di lembaga teologi agama Syi’ah di Yaman. 

Pengakuannya ini, tercantum di belasan lembar pertama kitab “Taudhikhun-Naba’ An Mu’assis 

Syi’ah Abdulloh Bin Saba’ “ yang ia karang. Tepatnya pada halamah ke-9, ia menceritakan 

bagaimana memuncaknya kebencian dan kedengkian ia dahulu terhadap Abu Bakr, Umar, 

Utsman, Mu’awiyah serta para Sahabat Rosululloh  shallallahu ‘alayhi wasallam yang lainnya 

kecuali Ali bin Abi Tholibاdan beberapa orang saja. Hal ini sebabanya adalah  karena sudah 

begitu dalamnya mengakar ideologi faham Syi’ah dalam jiwanya. 

Sebagaiman sudah kita singgung ideologi agama Syi’ah, mayoritas sahabat Rosululloh 

shallallahu ‘alayhi wasallam adalah murtad, kecuali hanya beberapa orang saja, mereka 

berhianat kepada Rosululloh sepeninggal Beliau n, , merampas kepemimpinan dan 

kepemerintahan mutlak yang mereka sebut denganAl-Wilayah. Seharusnya diwarisi oleh Ali bin 

Abi Tholib dan Ahlulbait beliau , ا  justru  mereka serahkan kepada Abu Bakr Ash-Shiddiq ,, ا

kemudian setelah itu Umar dan Utsman c. 
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 (*Sebagai faidah untuk sedikit lebih jauh mengenal bahayanya Syi’ah. Dan sungguh perlu sekali 

untuk dikenali dan digaris-bawahi kepercayaan adanya: 

Al-Wilayah: Keyakinan adanya kepemimpinan dan pemerintahan mutlak yang merupakan 

warisan kenabian dari Alloh secara tekstual untuk Ali Bin Abi Tholib ـ   dan Ahlulbait setalah ا 

beliau , ا sepeninggal Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam , dengan tanpa ada pemisah. 

Ishmah : Seluruh Imam 12 Ahlubait adalah jenis manusia “Ma’shum” yang bebas dari dosa, 

sedikitpun tidak pernah salah, tidak pula di hinggapi lupa. Ucapan yang mereka katakan 

sekedudukan denagan wahyu, bahkan lebih tinggi dari pada Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi n  .

   

Taqiyyah :   Telah berlalu penyebutan definisinya. 

Roj’ah : Adanya reinkarnasi dengan bangkitnya jenazah para Nabi‡  dan bebrapa jenis manusia 

lainnya dari kubur sebelum tiba hari Kiamat, untuk bergabung sebagai prajurit Imam Mahdinya 

mereka, kemudian Si Mahdi Muntadhor yang mereka juluki dengan Al-Qoo’im (± artinya: 

penegak keadilan) itu, akan menghidupkan Abu Bakr, Umar dan ‘Aisyah .Lalu Al-Qoo’im 

sekarang masih mendekam di dalam Sirdab  di Irak itu, akan menyalib dan menyiksa mati 

mereka dalam satu hari sebanyak seribu kali pembunuhan, [dari Aqo’id Itsnai Asyariyyah yang 

mengutip referensi induk Syi’ah, Bihar Al-Anwaar 58/14, karangan Muhammad Baaqir Al-

Majlisi ].-  - هللا ر��� �   

Dan Ibu kita Kaum Mukminin ‘Aisyah akan di hidupkan oleh Al-Qoo’im, untuk menerima siksaan 

rajam karena beliau terdakwa sebagai “pezina” yang meninggal dalam keadaan belum sempat di 

adili dan ditegakkan rajam. [Aqo’id Itsnai Asyariyyah Mengutip dari referensi induk Syi’ah 

Haqul-Yaqiin: 347, Al-Majlisi ].- -هللا ر��� �  ] 

Al-Badaa’ maksudnya: Mereka berkeyakinan bahwa Alloh  tidak mengetahui masalah ـ 

kontemporer apa yang akan terjadi di masa mendatang, akan tetapi Alloh  � baru akan 

mengetahui setelah peristiwa tersebut terjadi. 

Kelima dasar azazi ini adalah merupakan lima pilar utama dari sekian banyak tiang penopang 

agamaSyiah. Perlu di ketahui, bahwa kelima pilar inti ini adalah merupakan ideologi paling 

urgen yang ada di dalam agama Yahudi. Lima perkara inilah di antara sekian banyak perkara 

non-Islam yang telah di gotong dengan keras kedalam Islam oleh Abdullah bin Saba’ Al-Yahudi. 

Tentunya tindakan tokoh Yahudi ini adalah untuk merubah Islam dari dalam Islam ini sendiri, 

yaitu dengan cara memasukkan ajaran non-Islam kedalam Islam. Kini kelima unsur inti agama 

Yahudi yang kafir ini, menjadi pokok resmi dan keyakinan wajib para pengikut sekte (baca: 

agama) Syiah di seluruh penjuru dunia yang ada pada hari ini, hanya saja suhu dan temperatur, 

serta budaya suatu tempat, membuat kadar ringan dan berat pergerakan masing-masing 

mereka berbeda. Kelima kepercayaan ini sekedudukan dengan Rukun Islam atau Rukun Iman 

dalam agama Islam hakiki yang di anut oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman ini. 

Ali Rozihiy, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushobiy, Syaikh Abdul Aziz Al-buro’i dan 

Syaikh Muhammad Ar-Roymiy yang berjuluk Al-Imam itu, juga yang lainnya adalah; Para figur 

masyayikh yang tidak memiliki sikap yang semestinya, sejak awal mula bergulirnya fitnah 

hizbiyyah Abul-Hasan Al-Ma’ribiy. Kondisi tidak memiliki sikap itu terus larut berkepanjangan. 

Bahkan di antara mereka ada yang berkata: “Alangkah lebih ringannya bagiku, jika tanganku di 

potong sampai sekian,… dan dia (Al-Hajuriy) jangan mengatakan Abul Hasan itu hizbiy”. Yang 

lainnya mengatakan: “Al-Hajuriy tidak becus/tidak mampu mengajarkan kitab-kitab Abul hasan, 

bagaimana dia bisa membantah beliau”. Yang lain lagi masih terus-menerus membela dengan 
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mengatakan: “Demi Alloh, dia adalah seorang Imam”. Kondisi buruk ini terus berkelanjutan 

sampai –dengan kemudahan Alloh tiba keputusan disusul telphon dari Syaikh Robi Al-Madkholi 

wafaqohulloh kepada mereka dengan menyerukan perintah: “Ada apa dengan kalian?!,… hah..!? 

Ada apa dengan kalian hingga tidak membantuku membantah orang ini?bergerkalah kalian!. 

Dengan serta-merta mereka ‘bangkit’ berduyun-duyun meng-amini keputusan Syaikh Robi,  lalu 

secara serempak ‘bergerak’ menyerang Abul Hasan Al-Ma’ribiy, sehingga setelah itu positiflah 

sudah Abul hasan sebagai hizbiy, Al-hamdulillah. 

Bersamaan dengan itu, jauh hari sebelum Syaikh Robi’ waffaqohulloh menjatuhkan vonisnya, 

Syaikh kami Al-Hajuriy s telah berfatwa bahwa Abul-Hasan Al-Ma’ribiy adalah hizbiy. Namun 

karena barokahbersama kibaar -orang-orang besar- seperti ulama Saudi arabiya, bukan orang 

kecil seperti Yahya, maka tidak terlalu mengherankan jika sikap mereka itu hingga hari ini 

selalu mementahkan, menolak bahkan membanting dengan keras segala hasil kebijakan haq 

yang diputuskan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah oleh Syaikh kami Al-Mujaahid, An-

Naashihul Amin Yahya bin Ali Al-Hajuriy –semoga Alloh  menjaga dan mengasihani dia dalam ـ 

memikul kebenaran ini. 

Maka disini wahai Ihwah pembaca….? Sejenak kita berhenti, dengan hati yang jernih, mari kita 

menengok lagi… bukankah kita telah sepakat bahwa barometer kebenaran agama kita adalah 

Al-qur’an dan As-Sunnah? Bukankah kita tidak rela, jika pola dan kerangka agama kita 

terbentuk atas dasar restu, atau pilihan kompak suara terbanyak, tanpa menimbang benar atau 

salahnya sebuah perkara, seperti halnya pengikut madzhab Demokrat? Bukankah kita juga 

enggan jika keyakinan yang kita sunggi di atas kepala kita ini, hanya berdasarkan besar kecilnya 

golongan atau tinggi rendah status sosial? Bukankah kita sudah sepakat untuk selalu kembali 

kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah? Bukan hanya sekedar kembali pada hitam putihnya jenggot 

atau uban di kepala orang tua kita yang sangat kita hormati ini?. Semoga Alloh  memberikan ـ 

pertolonganNya kepada kita semua untuk berusaha adil dan kokoh menempuh kebenaran.  

Nas’alulloh al-I’aanah, wa la haula walaa quwwata illla billaah. 
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”Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah 

yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”[ Ar-Ruum:30.[ 

Rosululloh shallallahu ‘alayhi wa sallam mewasiatkan kepada kita: 
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Dari Abu Said Al-Khudri  berkata, Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: “Janganlah ا 

seorangpun dari kalian tercegah untuk mengatakan kebenaran, di karenakan 

kewibawaan/kehebatan seseorang, jika dia melihat atau menyaksikan dan mendengar 

kebenaran tersebut” [Hadits Riwayat Ahmad a, diShohihkan oleh Imam Al-Wadiya 5/154 : 

3413.[ 

Beliau a adalah salah seorang Syaikh (guru besar) kami, murid dari Syaikh kami Al-Allamah, Al-

Mujaahid, An-Nashihul Amin, Abu Abdirrohman Yahya bin Ali Al-Hajuriy s , beliau termasuk 

ulama muda di zaman ini, beliau seorang yang telah menghabiskan usianya untuk mengajar, 

berdakwah dan menulis berbagai permasalah temporer ilmiyah, sehingga banyak sekali karya 

tulis bernilai tinggi yang beliau hasilkan. 
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Seperti yang telah di kehendaki atau di pilih oleh Alloh -untuk seorang Sa’ied bin Da’aas Al ـ 

Masyusyi Al-Yaafi’i a , harus bergabung dengan rombongan kafilah para Syuhadaa’ yang telah 

gugur terbunuh di jalan Alloh  beberapa bulan yang lalu, baik dari Dammaj, Hajur dan -هللا �%ء إن- � 

Kitaaf, telah berangkat mendahului beliau a. 

Pada pekan pertama bulan Syawal 1432 Hijriyah beliau a dan seorang adik beliau yang bernama 

Abdul Hamid bin Da’aas a bedua mengadakan perjalanan ke sebuah tempat bernama Al-Haasyid 

dalam rangka memenuhi panggilan dakwah, di tengah perjalanan, dengan biadab, sekawanan 

pemuda bersenjata menangkap beliau berdua. Lalu dengan tanpa adanya sebab yang 

dibenarkan, tanpa salah juga dosa, beliau dan Abdul Hamid dikeroyok oleh sekelompok pemuda 

anggota militansi “Anshorulloh” Al-Huutsi hingga keduanya terbunuh. Semoga Alloh  � 

merohmati, menerima dan meniggikan derajat beliau berdua hingga bergabung bersama para 

Syuhadaa’ dan Anbiyaa’ di dalam surgaNya yang tinggi. Sebaliknya semoga Alloh  memberikan ـ 

balasan bagi orang-orang yang telah bersekongkol membunuh beliau berdua dan orang-orang 

yang tidak berdosa lainya, dengan balasan yang sepantasnya, baik di dunia ini dan di ahirat 

kelak jika mereka tidak bertaubat. 

ِ��َ�  ِإنَّ ﴿::
َّ
2َُ"(ا ا�

َ
ْ ِ#ِ"!َن  0

ُ ْ
ْ ِ#َ"%ِت  ا$

ُ ْ
�َّ  َوا$

ُ
7  �ْ

َ
ُ�ْ�  Aُ)2ُ�َ(ا �

َ
1

َ
اُب  0

َ
�Bَ  �َ َّ"�َCَ  �ْ�ُ

َ
اُب  َو�

َ
�Bَ  DِEFِGَ

ْ
Hوج[  ا&J10: ا� ] 

” Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin 

laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka adzab Jahannam 

dan bagi mereka adzab (neraka) yang membakar” [Al-Buruuj: 10.[ 

Artinya: turunkan Yahya secara paksa dari kursi jabatan pengganti Syaikh Muqbil Al-Waadi’iy a. 

Perhatikanlah oleh anda wahai pembaca… Bagaimana Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-

Wushobi terlihat memiliki kecenderungan yang besar sekali untuk membuka kebebasan dalam 

berselisih, dengan sangat ringan beliau berkata : “Aku!? jika berselisih dengan murid ku..?atau, 

Aku!? jika berselisih  dengan Syaikh Muqbil..? dst. Bahkan demi untuk meng-absahkan 

“perselisihan”, beberapa cara beliau upayakan, di antaranya beliau hadahulloh berdalih dengan 

terjadinya berselisihan antara Malaikat Adzab yang mendebat Malaikat Rahmah -tentunya hal 

tersebut adalah pengabsahan yang tidak pada tempatnya-, dalam hadits kisah taubatnya 

Pembunuh 99 jiwa – lihat Buhori: 3470, Muslim: 2766- dengan seksama-. Lalu bagaimanakah 

dengan wasiat Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam yang mewanti-wanti kita dan berpesan: 

Tُ1ِ2َ|ْiَْ(ا «
َ

�  
َ

 1ِ2َ|ْ2َ
َ
0  �ْ

ُ
PAُ)ْ

ُ
1

ُ
p « 

” Janganlah kalian berselisih, sehingga hal itu membuat (kesatuan) hati kalian terpecah belah” 

(RiwayatAbu Dawud a di Shohihkan Syaikh Al-Albania . 

 �ْBَ  ْعَ�%َن %َل : َ�ُ/(ُل  َ)dِ!&ٍ  ْ]َ�  ا�"ُّ
َ
p  ُّ�¡ِ نَّ  «:  n ا�"َّ ُّ)+َ

ُ
,

َ
�  �ْ

ُ
P

َ
0)Tُkُ  ْو

َ
�Tَ�ِ%|َQَُّ  أ

َ
�  ُ�

َّ
ْ�  َ]ْ!َن  ا�1

ُ
Phِ)Cُُو «. 

Dari Nu’man bin Basyir Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda : “ Kalian (hendaknya) 

benar-benar menselaraskan barisan kalian, atau Alloh  benar-benar akan membuat saling ـ 

berpaling wajah-wajah kalian” (Riwayat Imam Bukhori) 

»  
َ
%#  �ْ

ُ
P2ُQُ5ْ¢َ  ُ�"ْBَ  ُ2َِ£ُ*ْ(هCْ%

َ
ْ�  َوَ#% 0

ُ
PiُFْ#َ◌ْ◌ْ

َ
ْ(ا ِ]ِ�  أ

ُ
َع1

ْ
0%

َ
ْع2ُْ�  َ#% ِ#ْ"�ُ  0

َ
o2َ_ْا %�َ َّ4�ِ

َ
0  sَ

َ
1hْ

َ
ْ�َ�  أ ِ

ّ
ْ�  ِ#ْ�  ا��

ُ
P1ِ*ْ

َ
p  

ُ
َ&ة

ْ
�

َ
- ��ِ1ِ¥ِ%+َ#َ ��ِ0ِ

َ
¦2ِvَْوا R

َ
SBَ �5ِ§ِ%QَZِ4ْ

َ
 « أ

”Apa yang aku larang maka jauhilah oleh kalian Dan apa yang aku perintahkan maka 

kerjakanlah sekuatdaya kemampuan kalian, hanya saja sebenarnya kebinasaan generasi 

sebelum kalian sebabnya adalah karena banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka 

terhadap para nabi mereka”(Riwayat Imam Muslim) 



 

DAMMAJ DIBAWAH LEBATNYA HUJAN TUDUHAN (BAGIAN 2)  

www.ashhabulhadits.wordpress.com  Page 13 

Dan firman Alloh  

::﴿ 
َ

(َن  َو�
ُ
 ِ◌  إ*    ُ#ْ|Tِ1ِ2َ!َن  َ�َ<ا�

َّ
sَ  َرِ�َ�  َ#ْ�  � ُّAد[﴾::::َر)h :118، 119[ 

”Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh 

Tuhanmu”[Huud: 118-119] 

Kitaaf : Adalah kawasan tandus berbukit-bukit di sebuah distrik bagian propinsi So’dah yang 

terletak ± 40 Km arah timur Dammaj. Selain rapatnya blokade, temperatur Dammaj ketika itu 

berada di bawah moncong meriam, tembakan beruntun, bermacam kaliber senjata mesin dan 

bidikan para sniper liar dari tempat persembunyian mereka, yakni ditiap puncak gunung yang 

telah di kuasai milisi Syiah, mengurung Dammaj dari semua arah. Sehingga para warga dan 

pelajar yang berada di sana, di samping harus berjuang keras berlarian kesana-kemari 

menyelamatkan diri masing-masing, bertambah semakin kritis dan menyedihkan dengan obat-

obatan yang tidak mencukupi bagi korban yang terluka dan habisnya persediaan bahan 

makanan untuk mempertahankan  kehidupan. 

Dan di distrik Kitaaf itulah rombongan Kafilah Ahlussunnah seYaman yang bergerak dari Son’a 

ibu kota Yaman -pada hari Kamis tanggal 14 Dzul-hijjah 1432 Hijriyyah -dengan mengatas 

namakan Bantuan kemanusiaan terdiri lebih dari 400, mobil truk besar, fuso dan yang 

sejenisnya, sarat bermuatan bahan makanan dan obat-obatan untuk Ahlussunnah di Darul 

hadits Dammaj, dihadang oleh ekspansi militer kafir Syi’ah Rofidhoh, sehingga mereka yang 

datang tanpa bersenjata -di lengkapi pada setiap mobil, dengan spanduk bertuliskan Bantuan 

Kemanusiaan- karena tujuan mereka hanyalah sekedar memberikan bantuan makanan dan 

obat-obatan untuk suadara-saudara mereka di Dammaj, sama sekali bukan datang untuk 

membikin ulah, keonaran, apalagi berperang, pun ahirnya tercegah untuk melanjutkan 

perjalanan dan gagal memberikan bantuan yang mereka bawa. 

Di tempat luas yang berbukit dan gersang itulah, ratusan truk dan fuso mereka terhenti selama 

berhari-hari, berbagai pendekatan dan perdamaian mereka tempuh namun tidak membuahkan 

hasil, ahirnya setelah berbagai cara damai tertolak dan tidak bisa di tempuh lagi, sementara 

intimidasi dan penyerangan dengan berbagai jenis senjata berat seperti tank, meriam, mortir 

dengan segala jenisnya, senjata mesin berbagai kaliber, roket-roket pemusnah masal, bazoka 

dan beraneka peluru organik mematikan untuk sunni Dammaj semakin berhamburan, ganas 

membabi-buta. Maka saat keadaan sudah sedemikian itu, beberapa orang ulama tertentu dari 

kalangan Ahlussunnah di Yaman dan Saudi Arabiya, memfatwakan wajibnya jihad demi 

menghentikan kedhaliman dan amukan militansi garis keras, Syi’ah ortodok yang mengelabuhi 

masyarakat, dengan menamakan diri-diri mereka sebagai lasykar“Anshorulloh “.  

Dengan firman Alloh subhanahu wa ta’ala dan hadits-hadits Rosululloh shallallahu ‘alayhi 

wasallam , warga sipil sunni Yaman dan sekitarnya, bergerak bahu-membahu, bergabung, 

memberikan pertolongan dan ikhlas menyediakan diri sebagai relawan untuk saudara seiman 

yang terhadang di perjalanan dan yang terkepung di bawah moncong meriam, berada di 

ambang kematian - 

:﴿%�َ %5َ ُّM
َ
ِ��َ�  أ

َّ
ْ�  هللاَ  Fُ�ُ"ْiَوا ِإْن  آَ#ُ"(ا ا�

ُ
-Fْ�ُ"ْ�َ  mْ ِZّ

َ
gEَُو  �ْ

ُ
P#ََدا

ْ
p

َ
 7:#��د[﴾:::أ

” Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolong 

kalian dan meneguhkan pijakan kaki kalian” [Muhammad:7] 

ْ�  ِإِن وَ ﴿:
ُ

ْ"Fُ�َو-
َ
�ِ�  ِ�� اْ_, ُ�  ا�ّدِ

ُ
PQْ

َ
َع1

َ
0  Fُ�ْ   ا�"َّ

َّ
R ِإ�

َ
SBَ  ٍم)ْ

َ
p  �ْ

ُ
P"َ9ْ[َ  �ْ5ُ�َQْAٌَق  َو%

َ
gQ#ِ  َُن  ِ]َ�% َوهللا)

ُ
ْع1�َ

َ
 }T4?  :72%ل]  ﴾::َ]ِ�!&ٌ  \
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”Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, Maka 

wajib bagi kalian memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian 

antara kalian dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan” [Al-An’am; 72.[ 

% اFُTِ4ْوا﴿:
ً
0%Tَvِ  

ً
ْ�  َوhِ%Cَُدوا َو7َِ/%�

ُ
P�ِا)َ#ْ

َ
l[ِ  �ْ

ُ
P+ِTُ4ْ

َ
ْ�  هللاِ  qِQZِ َ_  ِ�� َوأ

ُ
P�ِ

َ
ْ�  vَْ!ٌ&  ذ

ُ
P

َ
ْ"2ُْ�  ِإْن  �

ُ
ُ�(َن  -

َ
ْع1

َ
\:::﴾]fA)241: ا�.[ 

” Bergegaslah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Berjihadlah kalian 

dengan harta dan jiwa raga kalian di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, 

jika kalian mengetahui”[At-Taubah:41] 

Setelah seruan Jihad berkumandang, bergabunglah Ahlus-sunnah dari seluruh propinsi 

kesatuan Jumhuriyah Yaman, Uni Emirat, Kuwait, Saudi Arabiya dan negara-negara arab lainnya 

seperti Libiya, Palestina, Al-Jazair/Al-Geria, Sudan, Mesir, Maroko. Bahkan Ahlussunnah non-

Arab seperti Prancis, Jerman juga Amerika, beberapa negara eks Unisoviet dan Negara-negara 

Afrika bahkan Asia tenggara. Seluruhnya tergerak, untuk bahu-membahu memberikan 

pertolongan kepada saudara-saudara mereka se-Agama, se-Iman dan se-Islam  هللا �%ء إن, 

semuanya ikhlas, fi sabiilillah mencari ridhoNya  � , tanpa di boncengi oleh tendensi dan ambisius 

duniawi. 

Berkibarlah bendera jihad. Dengan penuh herois kepahlawanan yang hakiki, warga sipil kafilah 

Ahlussunnah –sebisanya – membendung sebuan para serdadu terlatih militansi garis keras 

‘Anshorulloh’ Al-Huutsi yang dilengkapi dengan persenjataan berat dan terkini. Jihad itupun 

berlangsung dari pertengahan bulan Muharrom hingga pertengahan Sya’ban tahun 1433 

Hijriyah. Memakan waktu ± 8 bulan. Mengakibatkan cedera ringan dan luka berat mencapai 700 

orang mujahidin dari kafilah Ahlussunnah, sedangkan sejumlah 306 orang Ahlussunnah gugur, 

terbunuh syahiid fi sabilillah ,  -  هللا �%ء إن–  jumlah ini hanya sebatas kabar yang sampai, kata 

Ibrohim bin Muhammad Maani’: “bahkan bisa jadi lebih “-.  

Di samping  mayoritas Syuhadaa’ yang terebunuh adalah para Mujahidin sunni asal Yaman, juga 

sunni dari Uni Emirat, Kuwait, Mesir, Al-Jazair/Al-Geria, Libiya, Palestina serta yang lainnya. 

Maupun non-Arab seperti Uzbekistan, Jibouti, Ethiophia, Kazakstan dan lain-lainnya -Innalillahi 

wa inna ilaihi roojiuun-. Semoga Alloh  mencurahkan rahmahnya yang melimpah-ruah untuk ـ 

mereka, mengampuni dosa, memuliyakan dan meninggikan derajad mereka, sebagai tamu dan 

rombongan kafilah para Syuhaaa’yang gugur demi menyelamatkan saudara-sudara mereka dari 

biadabannya pembunuhan massal dan wujud nyata pembelaan terhadap  kehormatan agama-

Nya  �.  

:﴿ �َ#ِ  
ُ ْ
(ا ِرCَ%ٌل  ْ ِ#ِ"!َن ا$

ُ
pَدkَ %#َ ُدواhَ%Bَ  َهللا  �ِQْ

َ
1Bَ  �ْ5ُ�ْ�ِ

َ
0  �ْ#َ y َzª

َ
p  ُ�*َ�ْ4َ  �ْ5ُ�ْ#َِو  �ْ#َ  Fُrِ2َ

ْ
(ا َوَ#% َ�£

ُ
�   َ]دَّ

ً
 ].23: ?�<اب[﴾::iَْ*ِد�¦

”Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka 

janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) 

yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya)”[Al-Ahzaab:2] 

َ&ى  هللاَ  ِإنَّ ﴿:
َ
ْ ِ#ِ"!َن  ِ#َ�  اْ�»

ُ ْ
Tُ4َْ+ُ�ْ�  ا$

َ
ُ�ْ�  أ

َ
ْ#َ(ا�

َ
نَّ  َوأ

َ
l[ِ  �ُ�ُ

َ
�  

َ
f َّ"�َ

ْ
Hَن �ُ  ا)

ُ
1iِ%/َ ��ِ  qِQZِ_َ  َِن  هللا)

ُ
12ُ/ْQَ

َ
(َن  0

ُ
12َ/ْEًُدا َوBَْو  �ِQْ

َ
1Bَ % ْ(َراةِ  ِ�� َ�/¬ qِQ~ِ4ْ  ا�2َّ ِ

ْ
ُ/Fْآِن  َو�

ْ
 َوَ#ْ�  َوا�

R
َ
ْو�

َ
%ْ_FُdِZْ2َوا هللاِ  ِ#َ�  ِ)َعْ�ِدهِ  أ

َ
0  �ُ

ُ
PِعQْZَ[ِ ِ�ي

َّ
sَ�ِ  ِ]ِ�  َ]%َ�ْع2ُْ�  ا�

َ
Tَْ(ُز  hَُ(  َوذ

ْ
َعQrُِ�  ا�

ْ
 ].111: ا�fA)2[ ﴾*  ا�

”Sesungguhnya Alloh telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa raga dan harta mereka 

dengan imbalan surga. Mereka berperang di jalan Alloh; lalu mereka membunuh atau terbunuh. 

(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Alloh di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Siapakah yang 

lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah kalian, dengan jual beli 

yang telah kalian lakukan itu, Itulah kemenangan yang besar”[At-Tubah: 111.[ 
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ِْن ﴿:
َ
2ُْ�  َو�

ْ
12ِ

ُ
p ��ِ  qِQZِ_َ  ِْو  هللا

َ
ْ�  أ ْ'FَTِةٌ  2#ُُّ

َ َ
  هللاِ  ِ#َ�  $

ٌ
f�َ�َْوَر  &ٌ!ْvَ %  ].F�B :157ان آل[﴾:::::َ�ْ~َ�ُع(َن  ِ#�َّ

”Dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan 

rahmat-Nya lebih baik bagi kalian, dari harta benda duniawi (yang sifatnya hanya sementara) 

yang mereka kumpulkan” [Ali-Imroon :157] 

Semoga mereka adalah orang-orang yang maksudkan oleh ayat Alloh  tersebut dan sabda ـ 

Rosulullohshallallahu ‘alayhi wasallam .  Dalam hadits yang shohih. Beliau n berkata: 

»  
َ
َرادَ  ِإذا

َ
 vَ  ِ)َعْ*ٍد  هللاُ  أ

ً
�ُ  ْ!&ا

َ
1+َBَ  qَ*ْ

َ
p  �ِiِ)ْ#َ «. 

”Jika Alloh  � menghendaki seorang hamba meraih kebaikan, maka Alloh  buat seorang hamba ـ 

tersebut muwaffaq (tepat) berada di atas amalan yang terpuji sebelum kematiannya”[Hadits 

Shohih Riwayat Ibnu Hibban a dan yang lainnya] 

:﴿ bَ2ِ
ُ

-  �ْ�ُ
َ
�  �ِ[ِ  qٌ�َBَ  ®ٌHِ%kَ  َّهللاَ  ِإن  

َ
�  �ُQ ِ̄ �ُ  FَCْ

َ
ْ�ِ+ِ"!َن  أ

ُ ْ
 ].120: ا�fA)2[﴾:::ا$

”Dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah 

tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”[At-Taubah: 120] 

Kami meyakini, masa depan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertaqwa dan semoga 

mereka termasuk di dalamnya  :  

:﴿ sَ
ْ
1iِ  اُر   ا�دَّ

ُ
Fَvِة

ْ
° %�َ

ُ
ِ��َ�  4َْ~َع1

َّ
1�ِ  

َ
ا EFِ�ُُدوَن  � ¬)

ُ
1Bُ ��ِ  ْرِض

َ ْ
?  

َ
َ+%ًدا َو�

َ
0  

ُ
f*َpِ%َع

ْ
  َوا�

ْ
ِ/!َن 1�ِ  ].83: ا�/�²[﴾:::2�َُّ

”Itulah negeri akhirat, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri 

dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kesudahan yang baik itu, adalah bagi orang-orang 

yang bertakwa”[Al-Qoshosh:83] 

 (*Sementara Jihad yang berlangsung di distrik Hajur, berlangsung selama ± 3 bulan, mengambil 

130 jiwa warga sipil Ahlussunnah Hajur untuk gugur  sebagai para Syahid. Sedangkan – هللا �%ء إن – 

sejumlah ± 200 orang warga mengalami luka-luka. Semoga Alloh  � menyembuhkan yang terluka. 

Memberikan ampunan serta meninggikan derajat mereka semua yang terbunuh, baik di Kitaaf, 

Hajur, Dammaj dan tempat lainnya sebelum itu, untuk berada di surgaNya yang kekal sebagai 

para tamu Alloh  � yang telah gugur di jalan Nya  �  . Ini sebatas yang kami harap dan perkirakan, 

sedangkan Alloh  � yang lebih melihat segala-galanya. 

])18 ([ Sungguh sifat hasad yang kita kenal dengan iri-hati dan dengki itu, adalah; sifat buruk yang 

akan menyeret pemiliknya pada semua prilaku jahat dan inilah kenyataan penyakit dalam yang 

di derita oleh para ulama’ Yaman termasuk Ali Rozihiy dan segenap anggota yang lainnya. 

Sebagai bukti dari semua ini, seperti yang di cantumkan oleh Abu Hamzah As-Siwariys dalam 

“Audhohul Maqol Fi Asbaabi Wushulil-Masyayikh Ila Hadzihil-Haal” Al-Mathbu’ah As-

Salafiyyah/1432 Hijriyyah, Hal : 11. Tercantum untuk masing-masing pernyataan di sertai 

kesaksian para saksi hidup. 

 (*Hasadnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushobi –hadahulloh - :  

Abu Rowahah bertanya kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushobi hadahulloh : 

“Apakah kamu merasa terpukul ketika Syaikh Muqbil mewasiatkan -kepimpinan dakwah di 

Darul Hadits Dammaj- ini kepada Yahya?”, Syaikh Al-Wushobiy menjawab: “iya !“.  
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Kemudian setelah itu, Syaikh Al-Wushobi menghembuskan hasutan kepada warga Dammaj agar 

menjauhkan para pelajar dari seorang Yahya, sehingga ia terkucil, lalu ahirnya pergi dari Darul 

Hadits Dammaj. Bahkan dalam perjalanan safari dakwahnya ke Hadromaut beliau berkata 

dengan nada sesumbar penuh kebencian: “Yahya, hari ini berada di Dammaj,… Besok akan 

pulang ke Hajur..!”.Kalimat ini beliau akui sendiri bahkan ia ungkapkan di hadapan Syaikh kami 

Yahya Bin Ali Al-Hajuriy s, ketika ia mengunjungi Dammaj untuk terahir kali. Dia juga 

mengucapkan bahwa: “Akan di bangun pusatdakwah terbesar yang akan menandingi Dammaj !“.  

* ( Hasadnya Abul Hasan Al-Ma’ribiy dan Muhammad Ar-Roymiy -hadahumalloh -:  

Di antara gelagat adanya hasad dari para Ulama Yaman yang lainnya dengan datangnya Abul 

Hasan Al-Ma’ribiy yang Al-Hizbiy itu dan Syaikh Muhammad Ar-Roymiy yang mashur dengan 

julukan Muhammad“Al-Imam” berdua menjumpai Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Waadi’iy a 

beberapa waktu sebelum wafatnya beliau a, mereka berdua datang dengan membawa 

permintaan agar Syaih Muqbil a mencabut amanah yang sudah beliau a percayakan kepada 

Syaikh Yahya Al-Hajuriy -semenjak lama-s itu, karena menurut mereka berdua Yahya Al-Hajuriy 

adalah orang yang berperangai sangat keras sekali, akan tetapi sayang, sungguh sayang, mereka 

berdua harus kembali dalam keadaan tangan hampa tanpa membawa hasil apa-apa, karena 

Syaikh Muqbil a telah menentukan keparcayaan untuk mengemban amanah dakwah ini, di 

pundak seorang Yahya Al-Hajuriys. 

Dalam kesempatan yang lainnya Syaikh Muhammad Ar-Roimiy yang “Al-Imam” hadaahulloh 

itu? Sarat dengan kekecewaan dan keluhan yang dalam ia berkata: “Sejak semula kami 

menyangka masyarakat dalam arena dakwah, seluruhnya berfihak kepada kami, karena kamilah 

yang telah luas menguasai dan kami pula yang sudah berkeliling kesana-kemari, namun 

kenyataannya? kami di buat terkejut secara tiba-tiba! ketika kami menyaksikan realita 

sesungguhnya masyarakat bersama Yahya !“.  

 (*Hasadnya Syaikh Abdul Aziz Al-Buro’i –hadahulloh - :  

Gelagat adanya hasad yang lainnya pun menimpa ulama Yaman, Syaikh Abdul Aziz Al-Buro’iy 

hadahullohhal itu tersingkap ketika beliau di tanya oleh seseorang : “ Mengapakah anda semua 

(para Ulama Yaman) tidak memberikan bantuan kepada Syaikh Yahya? Bukankah beliau 

sekarang sedang di perangi oleh para Ahli bid’ah secara terang-terangan? Syaikh Al-Buro’iy 

menjawab : “Salah dia sendiri.. kenapa ia memicu mereka untuk memusuhi dirinya ..?!!“.  

Gelagat yang lainnya ketika Syaikh Al-Buro’iy mengunjungi Syaikh Robi’ Al-Madkholi, ia 

mencibir Syaikh Yahya di hadapan Syaikh Muhammad bin Maani’sdengan –Entah, memang 

benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu-  mengatakan : “ Mana bantahan Al-Hajuriy 

terhadap Rofidhoh…??”. Sementara kenyataannya sudah di ketahui oleh masyarakat baik yang 

jauh terlebih lagi yang dekat, bahwa Syaikh Yahya Al-Hajuriy telah mencetak banyak karya 

emas dalam menyingkap hakikat dan kafirnya sekte sesat ini sejak tahun 1426 Hijriyyah, 

(sekian, Audhohul-Maqool  .(  

Kemudian ketika beliau ditanya dalam masalah Jihad yang berlangsung di Kitaaf dengan 

berkelit namun tampak menyembunyikan isi hati yang Alloh  lebih mengetahui, beliau ـ 

menjawab dengan kacau: “ Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menanyai aku”. 

(atau semakna dengan apa yang dia katakan). Dalam kesempatan lain beliau menyatakan: 

“Bahwa berkumpulnya mereka (rekan-rekan Ahlussunnah di Kitaaf) bukan juhad, namun hanya 

sebatas perkumpulan pesta pernikahan saja”. (Kami berharap kepada Alloh  dengan segenap ـ 

kehinaan dan kerendahan, semoga memang pesta pernikahan, yakni  pernikahan para – �%ءهللا إن – 
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syuhadaa’ dengan para bidadari di surga). Masih banyak lagi ucapan lainnya, yang berdar dari 

beliau -ashlahahulloh- demi menumbangkan Al-Hajuriy s. 

Ketika warga sipil sunni Yaman dan sekitarnya bahu-membahu, berjuang sekuat upaya, 

menyelamatkan saudara-saudara mereka dari pembantaian dengan menggunakan senjata berat 

dan roket-roket pemusnah massal, bahkan ketika itu terdapat puluhan korban, setelah 

terbunuh, masih dihujani roket, lalu mereka menyembelihnya, kemudian jasadnya mereka 

guyur dengan cairan kimia hingga rusak dalam waktu singkat. Pada saat kondisi berat seperti 

itu, para ulama besar Yaman di atas, dengan sikap yang “sangat baik sekali”, -seperti kata Syaikh 

Abdul Kholiq Al-Wushobiys- “Duduk  -santai- menghadiri undangan dan hidangan kesana-

kemari”. Acuh tak-acuh, tidak peduli, bahkan mencibir dan mengucilkan saudara-saudara 

sendiri yang berada dalam tekanan, berujung kematian. 

Namun kini setelah kilatan bara roket musuh itu reda, dahsyatnya ledakan yang mematikan dan 

kepulan asap tebal bercampur debu pertempuran berangsur sirna, ketakutan sudah hilang dan 

sedikitpun tidak tersisa. Satu demi satu, mereka mengangkat kepala, berteriak, hingar-bingar, 

memuntahkan isi dada mereka. 

Sebagai contoh dan misalnya; Dengan sangat kesiangan Syaikh Muhammad Ar-Roimiy yang 

bergelar‘Al-Imam’ lantang, menghembuskan angin segar, bantuan untuk 

Syi’ah/Rofidhoh/Anshorulloh/Al-Huutsi, katanya; “ Kami tidak menghalalkan darahnya 

Rofidhoh… Kami tidak menganggap halal kehormatan dan harta mereka….(artinya mereka 

adalah muslim yang tidak boleh diperangi, bahkan harus di lindungi).Inilah agama kami yang 

membuat kami berprinsip seperti ini.. bukan karena takut kepada seorangpun, inilah agama 

kami ... dst  “.  

Kita bertanya: “Jika benar mereka adalah muslim, Al-Hajuriy dan orang-orang yang bersamanya 

juga muslim, mengapakah Syaikh Muhammaad Ar-Roymiy ini diam saja? Mengapa beliau tidak 

berdiri di tengah, berusaha meng-Islahkan (mendamaikan) kedua belah pihak yang jelas dan 

nyata –bagi orang yang tidak buta  matanya- bahwa satu kubu dholim dan yang lainnya 

teraniaya? Bukan Alloh  ?berfirman ـ 
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”Dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman itu saling memerangi satu dengan yang 

lainnya, hendaklah kalian damaikan antara keduanya! Akan tetapi jika salah satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kalian perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. Kalau mereka telah surut, damaikanlah antara keduanya 

dengan adil dan hendaklah kalian Berlaku adil.  Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudara kalian itu dan takutlah terhadap Allah, semoga 

kalian mendapat rahmat”[Al-Hujuroot: 9-10.[ 

Sedangkan Rosul kita Muhammad bin Abdulloh shallallahu ‘alayhi wasallam memerintahkan 

umatnya tanpa terkecuali: 

»  Fْ�ُ4َْك  ا%vَ
َ
% أ

ً
$ِ%

َ
ْو  `

َ
(ً#% أ

ُ
1
ْ
r#َ«. 

”Dari Anas bin Malik radhiyAllhu ‘anhuma, Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: 

“Tolonglah saudaramu, baik ia sebagai orang yang menganiaya –dengan mencegah tindakan 

mepenganiayaannya- ataupun sebagai orang yang teraniaya”[Hadits Riwayat Buhori: 

3443,2444 dan 6952.[ 
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Di manakah posisi Syaikh Ar-Roymiy ini, dengan dua -saja- dalil di atas?. Apakah ‘Syi’ah’ yang 

dahulu –kata beliau- ‘kafir’, kini menjadi ‘muslim’, setelah berbagai cara menjatuhkan Yahya Al-

Hajuriy tidak berhasil lagi?.Allohumma ashlih al-ahwaal, ya robb. 

Berikutnya menyusul, -afwan, kami merasa terlalu basi- Syaikh Al-Buro’i berfatwa: “Seandainya 

sedari dulu -mereka- berdamai, tentu tidak akan ada jatuh korban”. Kemudian, entah dengan 

niat apa yang beliau sembunyikan dalam hatinya dan tentunya Alloh  � lebih mengetahui hal itu, 

beliauAshlahulloh berkata : “Jihad tersebut tidak ada faidahnya sedikitpun untuk dakwah 

Ahlussunnah, bahkan imbas yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah kami mempertimbangkan 

dampak dan hasil ahir yang terjadi, ternyata memang kebenaran bersama kami !“.  
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”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir (orang-orang 

munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka Mengadakan 

perjalanan di muka bumi atau mereka berperang (fi sabillillah, mereka mencibir): “Kalaulah 

(seandainya) mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak 

dibunuh”. Akibat (dari Perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah akan 

tumbuhkan rasa penyesalan yang sangat dalam di hati mereka. Allah menghidupkan dan 

mematikan. dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan”[Ali-Imroon: 156] 

Berikutnya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushobiy menyatakan bahwa: “Ahlus-

sunnah adalah orang-orang yang cinta perdamaian…Ahlus-sunnah pecinta perdamaian… Ahlus-

sunnah sedikitpun tidak memiliki sikap anarki/pengacau,…. Bukan tukang bikin kerusuhan -

teror, kekacauan dan kerusuhan yang dia maksudkan adalah; jihadnya para mujahidin di Kitaaf 

dan tempat lainnya- dan sikap “cinta damai” ini di ketahui oleh para Ahli-bid’ah, juga oleh 

orang–orang Syi’ah…”-Sampai pada perkataaannya, demi membela Adurrahman Adeniy disatu 

sisi, sedangkan di sisi lain mendiskreditkan Yahya Al-Hajuriy, penuh dengan profokasi beliau 

berfatwa: “Apa yang di lakukan oleh Al-Hajuriy dan para simpatisannya, sama sekali tidak 

mencerminkan amalan Islam, bukan pula mencerminkan Sunnah, bukan juga mencerminkan 

manhaj salafiy. Bagi siapa saja yang menganggap apa yang di lakukan Al-Hajuriy dan para 

simpatisannya merupakan cermin amalan Islami? Maka artinya ia telah menuduh/memfitnah 

Islam dengan berbagai macam kekejian, mengajarkan ajaran yang penuh dengankekerasan, 

ekstrim, kaku, kasar, pencaci-maki, pencela, pemutus hubungan antar sesama dan berbagai 

macam bala’/musibah kejelekan yang lainnya”(Artinya; Yahya Al-Hajuriy dan orang-orang yang 

bersamanya, keluar dari Islam. Tuduhan ini beliau perkuat dalam kesempatan lainnya, berkata: 

“Islam berlepas diri dari mereka, sejauh-jauhnya “.(  

Sedemikian kronis inilah keadaan terahir para ulama Yaman hari ini. Kami singgung sebagaian 

kecilnya sebagai contoh dan permisalan. Adapun sebenarnya, masih banyak lagi kalimat-kalimat 

yang tidak selayaknya bererdar dari orang-orang terhormat seperti mereka, terutama yang 

terucap dari lisan pemilik posisi ulama tertua  Yaman ini. 

Tak lebih dan tidak pula kurang, semua yang beliau-beliau ucapkan ini adalah karena hasad, iri-

hati, dengki dan ambisi yang meluap-luap dalam diri. Tentu tujuan dari semua ini, adalah demi 

semakin memperburuk citra  Darul Hadits Salafiyyah Dammaj secara umum, secara khusus 

melumpuhkan Syaikh kami Abu Abdir-rohman Yahya bin Ali Al-Hajuriys- semoga Alloh  � selalu 

mengkasihaninya, menjaga dan mengokohkan pijakan kakinya dalam memanggul Al-haq 

(kebenaran) ini  -.  

Ketika mendengarkan apa yang mereka ucapan -hadahumulloh-, dengan sangat dewasa –karena 

dalamnya keilmuan-, bersabar dan dingin Syaikh Yahya s berkata : “Keadaan -atau sikap- 
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mereka sekarang, sungguh menyerupai sikap orang-orang munafik yang di sebutkan oleh Alloh  ـ 

dalam surat Al-Ahzaab– 
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” Dan pabila ketakutan itu telah hilang, mereka mencaci-maki kalian dengan lidah yang sangat 

tajam-( selanjutnya kata Alloh  � ” Sedangkan mereka kikir untuk berbuat kebaikan” ”[Al-Ahzaab: 

19]. Silahkan Ihwah baca terjemahan ayat selengkapnya dengan seksama, tafadh-dhol. 

Segala puji bagi Alloh yang telah menurunkan pertolonganNya kepada Ahlussunnah baik di 

Kitaaf, Al-Hajur juga Dammaj. Sehingga, –dengan kehendakNya  semata-mata, tidak faktor yang ـ 

lainnya- yakni; Bukan hanya sekedar lebih dari 2700 – 3000 anggota Milisi teroris 

“Anshorulloh” Syiah Al-Huutsi tewas di tangan Ahlussusnnah selama jihad di Kitaaf. Akan tetapi 

hikmah besar lainnya yang terlahir dan hadir, buah dari jihad tersebut, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1   [ Hidupnya syi’ar Islam yang -telah mati- merupakan puncak amalan tertinggi dalam Islam ini 

sendiri, yakni jihad dan ribath –berperang dan berjaga di front terdepan atau perbatasan-. 

Sehingga dengan amalan besar ini, seseorang yang ikhlas mengerjakannya karena mencari 

ridho Alloh  �  , akan berpeluang meraih kemuliyaan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi–

Nya .ـ   
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”Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan 

jiwamereka, adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan mereka itulah 

orang-orang yang beruntung. Robb mereka menggembirakan mereka, dengan memberikan 

rahmat dari sisi-Nya jugakeridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan 

yang abadi, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala 

yang besar”[At-Taubah:20-22.[ 
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”Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dengan tanpa ada ‘uzur 

(sebab yang diperbolehkan oleh Syari’ah), dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah 

dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan 

jiwa-raganya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah 

menjanjikan pahala yang baik (surga).Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang 

yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari-Nya dan Ia memberikan 

ampunan serta rahmat(Nya). Allah adalah Ghufuur (Pengampun) lagi Rohiim (Penyayang)”[An-

Nisaa’:95-96.[ 

�B د أ��Qدري  _ع�Hل ا ا%p   :ل  هللا ر_(ل  أن%p  : »%�َ %[َ
َ
�َ  َ#ْ� ,  َ_ِعQُْد  أ ِzÀَر ِÁ%[ِ % ٍAِّم ,  َر

َ
¦_ْ ِ

ْ
¼%Aَِو  

ً
ِد ,  ِدْ�"% َّ��َ�ُAَِو % ¬QZِ4َ  mْ*َCََو  ُ�

َ
�  

ُ
f َّ"�َ

ْ
Hا  «b�Â0 %�� )[د أQع_ 

Fَvْى « :   p%ل 7� T0عq.  هللا ر_(ل  �% �SB أBدh% 0/%ل
ُ
ُ�  َوأ

َ
0Fْ�ُ %5َ6ِ  َعْ*ُد

ْ
f ِ��ْ  َدَرf¥َ%#ِ  fٍCَ ا� َّ"�َHَن  َ#% ا![َ  ِqّ

ُ
�% َدَر2َCَْ!ِن  «

َ
�%ِء  َ]ْ!َن  - ْرِض  ا�+َّ

َ
 �% �Ã و#% p%ل »و?

 .» ا�qِQْZِ_َ �1ِ  ِ�� اHِ��%دُ ,  هللاِ  َ_qِQZِ  ِ�� ا�Hِ�%دُ « :   p%ل هللا؟ ر_(ل 

”Dari Abu Said Al-Hudriاberkata; Bahwasannya Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam 

bersabda: “Wahai Abu Said? Barang siapa yang ridho Alloh subhanahu wa ta’ala sebagai Robb-
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nya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia wajib mendapatkan 

surga”. Abu said pun heran/terkesima dan berkata: “Ulangi lagi kalimat itu buatku wahai 

Rosululloh? Beliaupun melakukannya dan menambahkan: “Yang lainnya, seorang hamba akan 

di tinggikan seratus kali derajatnya di dalam surga, sedangkan jarak antara setiap satu derajat 

dengan yang kedua, seperti jarak antara langit dan bumi. Abu Said bertanya; “Apakah itu wahai 

Rosululloh?” Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam berkata: “ Jihad fi sabilillah,… Jihad fi 

sabilillah”.[Hadits Riwayat Muslim:1884.[ 

�B ة أ��FEFh ل%pل:  ا%p  هللا ر_(ل  n   : » �ْ#َ  َت%#َ  , �ْ
َ
ْ� ,  َ�ْ'ُ<  َو�

َ
  َو�

ْ
ث R َ#%َت ,  Tْ4َُ+�ُ  ِ]ِ�  ُ�َ�ّدِ

َ
SBَ  fٍ*ٍَق  ِ#ْ�  ُ�ْع%Tَ4ِ «. 

”Dari Abu Huroiroh  berkata: Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda : “ Barang siapa ا 

yang mati, dalam keadaan belum pernah berperang –fi sabilillah-, tidak pernah pula terbetik 

dalam dirinya keinginan untuk berperang, maka ia mati di atas satu cabang 

kemunafikan”[Riwayat Muslim : 1910] 

�B ل ا  _�1%ن%p  :mل   هللا ر_(ل  _�ع)/�     : » 
ُ
fٍ  َ�ْ(ٍم  ِرAَ%ط

َ
1Qْ

َ
FَCَ  �ِQى  َ#%َت  َوِإْن ,  َوQَkِ  ٍF�ْ�َ  �ِ#ِ%Qَpِ%ِم  ِ#ْ�  vَْ!ٌ&  َو�

َ
1Bَ  ُ�

ُ
1�َBَ ِ�ي

َّ
%َن  ا�

َ
»  ُ�

ُ
FِCَْي ,  َ�ْع1�َ

ُ
Qِْ�  َوأ

َ
1Bَ 

 ُ�
ُ
pِرْز  �َ#ِ

َ
%َن  َوأ َّ2Tَا� ». 

Dari Salman  berkata; Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda : “ Ribath sehari ا 

semalam, lebih baik dari pada puasa dan sholat sebulan, jika ia mati maka pahalanya akan 

senantiasa mengalir, demikian juga seluruh amalan yang ia kerjakan dan rizkinya, serta 

diberikan keamanan dari fitnah kubur”[Riwayat Muslim: 1913] 

Keutamaan jihad dan ribath lainnya, bahwa kedua kaki yang kotor berdebu fi sabilllah, tidak 

akan disentuh oleh api neraka: 

 �ْBَ  �ْ�ِ
َ
ْ�َ�ِ�  Bَْ*ُد  ZْBَ  )َhٍُ[  أ َّFا�  �ُ[ْ  ٍ&JْCَ نَّ  ا

َ
%َل n   هللاَ  َرُ_(َل  أ

َ
p :  »%#َ  ْت َّ&Jَnَْدَ#% ا

َ
p  ٍد*ْBَ ��ِ  qِQZِ_َ  �ِ

َّ
�ُ  ا�1 َّ+�َ2َ

َ
%ُر  0  .» ا�"َّ

”Dari Abu ‘Abs -dia adalah Abdurrohman bin Jabr  - .” Sesungguhnya Rosululloh shallallahu ‘alayhi 

wasallam bersabda”: “Tidaklah –kotor- berdebu, kedua kaki seorang hamba fi sabililllah, 

melainkan keduanya tidak akan di sentuh oleh api neraka”[Riwayat Bukhori:2811]. Dalil-dalil 

lainnya banyak sekali, di sebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dalam masalah ini. 

2[-  Melalui tangan para mujahidin Alloh  � runtuhkan jembatan makar dan penjajahan ideologi 

Syi’ah -penjajahan perombakan keyakinan- yang merupakan perpanjangan tangan revolusi 

Ruhulloh bin Mustafa bin Ahmad Al-Musawi yang masyhur dengan Al-Humaini Iran untuk area 

Yaman. 

Fُوَن ﴿:
ُ

P�ْEََو  Fُ
ُ

P�ْEََو  ُ�
َّ
�ُ  ا�1

َّ
%ِ-vَ  �َEFِْ!ُ&  َوا�1

َ ْ
 ]T4? :30%ل[﴾::::ا$

”Mereka membuat makar/tipu daya, Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah-lah Sebaik-baik 

pembalas tipu daya”[Al-Anfaal:30] 

�ُ  Fِ�ُِد  َوَ#ْ� ﴿:
َّ
�2َُ  ا�1

َ
£2ْ0ِ  �ْ

َ
1

َ
0  sَ1ِ�ْiَ  ُ�

َ
 ].41: ا$%¥دة[﴾::::X9ْ�َ%ً  هللاِ  ِ#َ�  �

”Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu 

menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah”[Al-Maidah:41] 

3[-   Melalui jihad jihad tersebut –khususnya di Yaman-, Alloh  � gagalkan jaringan misi jahat 

Syi’ah yang sangat jauh dan luas sekali. Sekaligus -dan semoga- Alloh  � selalu hinakan mereka, 

agar jangan sampai berhasil mensukseskan  misi urgen yang merupakan agenda besar agama 

mereka, yakni; kudeta pencamplokan Makkah dan Madinah, dari arah Yaman. Perhatikan oleh 
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pembaca, bagaimana awalnya Syi’ah yang berpusat di Iran, terus mengadakan perluasan 

keseluruh negara teluk dan arah lainnya yang mengeliling wilayah Saudi Arabiya. Langkah nii 

adalah untuk suksesnya rencana besar jangka panjang tersebut. 

sَ  ِإنَّ ﴿:::: َّAِد  َر%kَFْ ِ
ْ

$%*ِ
َ
�::::::::﴾]F~T14: ا�.[ 

”Sesungguhnya Robbmu benar-benar mengawasi”[Al-Fajr:14] 

sَ  َوَ#%﴿: ُّAَر  qٍ0ِ%'َ(ِ % َّ�Bَ  َن)
ُ
ْع1�َ

َ
 .[h :123(د]﴾::\

”Dan sekali-kali Robbmu tidak pernah lalai/lengah dari apa yang kamu kerjakan”[Huud:123.[ 

Dengan terangkatnya kibaran bendera jihad tersebut, Alloh buka cakrawala pandang  

masyarakat luas. Sehingga mereka mengetahui hakikat keyakinan sesungguhnya dan praktik 

nyata amalan agama Syi’ah yang sangat berbahaya ini. Masyarakatpun sadar bahwa keyakinan 

sesat yang mereka miliki itu, bukan hanya mithos tempo dulu yang tertulis dalam kitab-kitab 

kuno mereka saja, bukan! Akan tetapi seluruhnya benar-benar mereka perjuangkan dan 

terapkan dalam kehidupan ini. Sebagai misal: (1)-Persepsi mereka yang meyakini bahwa: “ 

Komunitas Ahlus-sunnah yang mereka juluki dengan ‘Wahhabi’ adalah komplotan orang-orang 

kafir, najis, lebih najis dari pada anjing dan babi, mereka wajib untuk di bunuh, mereka lebih 

buruk dari Yahudi dan Nasrani” Slogan berdarah yang tertera dalam kitab induk rujukan 

mereka itupun benar-benar mereka laksanakan atas Ahlussunnah. (2)- “Persiapan menyambut 

munculnya Imam Mahdi atau mereka sebut juga dengan Al-Qoo’im” -yakni: Imam Mahdi bagi 

mereka, namun hakikatnya dialah salah satu dari sekian Dajjal bagi kita- : Dengan membentuk 

pasukan perang seperti; “Hizbollah” di Lebanon, Suriyah, Bahrain, Kuwait dan negara teluk 

lainnya juga di Palestina. Adapun di Irak “Hizbollah” dengan terbuka menamakan diri mereka 

“Jaisy Al-Mahdi” -Pasukan Imam Mahdi-, sedangakan di Yaman ‘Hizbollah’ menamakan diri 

mereka “Syabaab Al-Mu’min atau Anshorullah”yang lebih melekat dilisan masyarakat Yaman 

dengan sebutan militansi “Al-Huutsi”. Seluruh gerakan bersenjata ini, merupakan rangkaian 

protokoler kudeta besar-besar bersama ‘Imam Mahdi’, untuk merebut Ka’bah dan masjid 

Nabawi, dari tangan “rezim diktator kerajaan Wahhabi” . (Fote note ini terangkum dari 

berberapa kitab yang menguak misi dan agenda besar Syi’ah di masa mendatang, diantaranya 

kitab “Brutuqulaat Ayaat Qum Haula-lharomain Al-Muqoddasain, Dr Nashir bin Abdulloh Al-

Qifaari cet Maktabah Ar-Ridhwan 1426, Hizbollah Minan-Nashr Ilal-Qoshr, Anwar Qooshim 

Khudhori, cet 1428, dan audio khutbah para Sayyid Syi’ah terkini). Maka untuk misi besar ini 

Sayyid mereka menyatakan fatwa dalam orasinya: ”Pembebasan Makkah dan Madinah dari 

tangan rezim Wahhabi, harus lebih di dahulukan dari pada pembebasan Masjid Al-Aqsho (di 

palestina) dari tangan Yahudi”.Kemudian dalam khutbah perang, dihadapan para milisi 

‘Hizbollah’ Sayyid Khaazim Al-‘Arojiy (Irak) membakar semangat perang para tentaranya, dalam 

orasinya ia berfatwa: “Angkat senjata kalian…!!Dan berperanglah! (bunuh) Setiap Wahhabi 

najis!”. “Imam kita,.. –yakni: Imam Ahlulbait yang berjumlah dua belas – memerintahkan kita 

untuk menyembelih !”. “Orang-orang Wahhabi najis! Lebih najis daripada anjing!”. Masih sangat 

banyak lagi orasi dan khutbah-khutbah prfokatif yang lainnya.Nas’alullohal-‘Aafiyah. 

Hendaknya, jiwa setiap hamba/budak Alloh selalu berusaha mencari kebenaran dan mengambil 

pelajaran, kemudian dengan lapanng hati dan merelakan diri untuk mengikutinya, karena 

sesungguhnya kesesatan menghantar pemiliknya kepada kedholiman dan kedholiman tidak 

akan pernah membawa keberuntungan, Alloh  :berfirman ـ 

(ا﴿::
ُ
1�َBْا R

َ
SBَ  �ْ

ُ
P2ِ4َ%

َ
º#َ � ِ

ّ
  qٌ#ِ%Bَ  ِإ^

َ
َ+ْ(ف

َ
ُ�(َن  0

َ
ْع1

َ
(ُن  َ#ْ�  \

ُ
ºiَ  ُ�

َ
�  

ُ
f*َpِ%Bَ  ِار �ُ  ا�دَّ   ِإ4َّ

َ
�  ®ُµِTْ�ُ  َن)

ُ
$ِ%

َّ
r135: ?^ع%م[﴾::::ا�[ 

”Berbuatlah sepenuh kemampuan kalian. Sesungguhnya akupun berbuat. Kelak kalian akan 

mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. 
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Sesungguhnya orang-orang yang dzolim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”[Al-

Anaam:135] 

:﴿ �ُ
َ
ِ��َ�  َوَ_Qَْع1

َّ
ُ�(ا ا�

َ
1
َ
يَّ  `

َ
bٍ  أ

َ
 ].227: ا�dعFاء[ ﴾:َ�ْ"َ/1ُِ*(َن  ُ#ْ"َ/1

”Dan orang-orang yang dholim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan 

kembali”[Asy-syu’aroo’: 227] 

ُ�(َن ﴿::. 
َ
ًدا َ_Qَْع1

َ
n  �ِ#َ  اُب َّ�

َ
P

ْ
F�ُِ  ا�

َ ْ
?::::﴾]F�/26: ا�.[ 

”Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong”[Al-

Qomar:26] 

Melalui bangkitnya warga sipil sunni dan para pelajar dalam jihad tersebut Alloh  � membuat 

dakwah Tauhid dan Sunnah Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam lebih di kenal dan di cintai 

oleh masyarakat luas bukan hanya di Jazirah arab bahkan seluruh dunia. 

ْن  EFِ�ُُدوَن ﴿::
َ
XُTِ(ا أ

ْ
o�ُ  هللاِ  4ُ(َر  �ْ�ِhِا)َ

ْ
0

َ
l[ِ ��َ

ْ
lEَهللاُ  َو  

َّ
ْن  ِإ�

َ
ْ(  4ُ(َرهُ  2ِ�ُ�َّ  أ

َ
Fِهَ  َو�

َ
Fُ0ِ%وَن  -

َ
º

ْ
 ]32: ا�fA)2[﴾:::::ا�

”Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut-mulut (rekayasa 

culas) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun 

orang-orang yang kafir tidak menyukai”[At-Taubah:32.[ 

Melalui medan jihad tersebut Alloh memilih siapa saja yang Ia kehendaki, untuk meraih 

kemuliayaan Syahadah dengan gugur fi sabilillah. 

ْ ِ#ِ"!َن  ِ#َ� ﴿:
ُ ْ
(ا ِرCَ%ٌل  ا$

ُ
pَدkَ %#َ ُدواhَ%Bَ  َ�

َّ
Qِْ�  ا�1

َ
1Bَ  �ْ5ُ�ْ�ِ

َ
0  �ْ#َ y َzª

َ
p  ُ�*َ�ْ4َ  �ْ5ُ�ْ#َِو  �ْ#َ  Fُrِ2َ

ْ
(ا َوَ#% َ�£

ُ
�   َ]دَّ

ً
 ].23: ?�<اب[﴾::::iَْ*ِد�¦

”Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka 

janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang 

menunggu- nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya)”[Al-Ahzaab:23] 

:﴿ sَ
ْ
1iِمُ  َو% َّ�

َ ْ
? %�َ

ُ
َ�  %ِس ا�"َّ  َ]ْ!َن  4َُداِو�

َ
ِ��َ�  هللاُ  َوQَ�ِْع1

َّ
  آَ#ُ"(ا ا�

َ
�|ِ َّ2Eََو  �ْ

ُ
P"ْ#ِ  ََوهللاُ  ُ�َ�َداء  

َ
�  ُّb�ِ�ُ  َن! ِ$ِ%

َّ
rان آل[﴾::ا�F�B :140[ 

”Itulah hari-hari Kami pergilirkan diantara manusia (agar mengambil ibroh); Supaya Allah 

membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kalian 

dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada’. Allah tidak menyukai orang-orang yang dholim”[Ali-

Imroon:140.[ 

:﴿ Çَ!�ِQَ�ِ  ُ�
َّ
  ا�1

َ
È9*ِ�َ

ْ
Hا  �َ#ِ  bِ ِQّ

َّ
oا�  qََع~ْEََو  

َ
È9*ِ�َ

ْ
Hا  ُ� َ̄ R َ)ْع

َ
SBَ  Éٍْع(َ  ُ��َ

ُ
-&ْ!َ

َ
�ُ  %Q�ِCَعً  0

َ
Qَْ~َع1

َ
0 ��ِ  �َ َّ"�َCَ  sَXِ

َ
و�

ُ
َ�%ِ_Fُوَن  hُُ�  أ

ْ
Hل[﴾::ا%T4? :37.[ 

”Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) 

yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan 

dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. mereka Itulah orang-orang yang merugi”[Al-

Anfaal:37.[ 

Orang–orang yang gugur fi sabilillah senanitasa hidup dan arwah mereka bersama burung hijau 

terbang kesana-kemari di taman-taman surga: 

�B وقF+# a ل%p  :%"�l_ دهللا*B  )h �[ا #+ع(د ا �B ه�h f�°:::﴿ 
ً

ْ�َ�  Jَ+َ�ْiًنَّ  َو� ِ
ّ

(ا ا��
ُ
12ِ

ُ
p ��ِ  qِQZِ_َ  ِهللا %iا)َ#ْ

َ
Q�ْ%ءٌ  َ]qْ  أ

َ
5ِ� Bِ"َد  أ (َن  َر6ِّ

ُ
pَزF�ُ:::﴾ل%p  :%#أ 

ْرَواُ�ُ�ْ� « :  0/%ل,  ذ��l_ �B s"% إ%4
َ
ْ!&ِ  Cَْ(ِف  ِ�� أ

َ
´  ٍF¯vُ  

َ
%�

َ
� qِد�%"َ

َ
p  

ٌ
f/َ

َّ
ْ+Fَُح  َعFِْش ِ]%� ُ#َع1

َ
\  �ْ#ِ f َّ"�َHا  ◌ِ 

ُ
ÈQْ�َ  َءْت%�  َّ�

ُ
ِوي  7

ْ
liَ  ◌ِR

َ
sَ  إ·

ْ
1iِ  qِا�َ/"%ِد�  �َ

َ
1
َّ
´%

َ
0 
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 �ْ5ِuْ
َ
5ُ� ِإ�   َر6ُّ

ً
fBَ¦ ِ

ّ
َ/%َل  ا´

َ
0  qْhَ  5ُْ(َنÌَdْ

َ
\ %Xُ9ْ�َ ا ؟)

ُ
�

َ
%p  ُّي

َ
ْ�ٍ◌ء أ

َ
zÍ �Îِ2َdْ

َ
ْ+Fَُح  َو4َْ�ُ�  ؟ ^

َ
^  �َ#ِ  fِ َّ"�

َ
Hا  

ُ
ÈQْ�َ %"َ

ْ
Ï�ِ . qََعTَ

َ
0  ِ�

َ
  5ِ6ِ� sَ ذ

َ
¦ث

َ
% َ#Fاٍت  7 َّ�

َ
1

َ
ْوا 0

َ
5ُ� َرأ َّ¢

َ
ْ�  أ

َ
(ا �

ُ
»&ُ

ْ
«�ُ 

ْن  ِ#�
َ
(ا أ

ُ
�

َ
l+ْ�ُ ا)

ُ
�%

َ
p %�َ  ُِد  َرّبEْFِ4ُ  ْن

َ
ْرَواَ�"% Fُiَدَّ  أ

َ
Cَْ+ِ%د4َ% ِ��ْ  أ

َ
y أ َّ��َ  qَ2ِ/َ4ُ  ْ��ِ  sَ1ِQْZِ_َ  ًة َّF#َ  ىFَvْ

ُ
 ».……    أ

”Masruq a berkata: “Kami telah bertanya kepada Abdulloh –yakni Ibnu Mas’ud  tentang makna ا - 

ayat ini”: “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 

Bahkan mereka itu hidup disisi Robbnya mereka, dengan memperoleh rizki” –Ali-Imroon:169-. 

Ibnu Ma’ud pun menjawab : “Adapun kami, telah bertanya tentang itu, Beliau nmenjawab”: 

“Arwah-arwah mereka berada di dalam kerongkongan burung hijau yang memiliki pelita yang 

bergantung dengan ‘Arsy (singgasana Alloh   .( Terbang kesurga kapan ia suka, kemudian ia 

hinggap dipelita itu, hingga Robb mereka menempakkan Dzat-Nya di hadapan mereka, dengan 

berkata: “Apakah kalian mengingikan sesuatu?” Mereka menjawab: “Sesuatu apalagi yang kami 

inginkan? Sedangkan kami bisa terbang kesurga kapan saja kami menginginkannya?”. Robb 

mereka mengulang-ulang perintah itu sebanyak tiga kali, hingga mereka tidak dibiarkan, kecuali 

harus meminta. Merkapun meminta: “Wahai Robb kami? Kami ingin agar Engkau 

mengembalikan arwah kami ke dalam jasad-jasad kami, agar kami berperang dijalanMu untuk 

kali berikutnya …..”[Hadits Riwayat Muskim a : 4862] 

�َ  ِإنَّ ﴿:
َّ
َ&ى  ا�1

َ
ْ ِ#ِ"!َن  ِ#َ�  اْ�»

ُ ْ
Tُ4َْ+ُ�ْ�  ا$

َ
ُ�ْ�  أ

َ
ْ#َ(ا�

َ
نَّ  َوأ

َ
l[ِ  �ُ�ُ

َ
�  

َ
f َّ"�َ

ْ
Hَن  ا)

ُ
1iِ%/َ�ُ ��ِ  qِQZِ_َ  �ِ

َّ
(َن  ا�1

ُ
12ُ/ْQَ

َ
(َن  0

ُ
12َ/ْEًُدا َوBَْو  �ِQْ

َ
1Bَ % ْ(َراةِ  ِ�� َ�/¬ 4ِْ~  ا�2َّ ِ

ْ
ُ/Fْآِن  qِQ َو�

ْ
 َوَ#ْ�  َوا�

R
َ
ْو�

َ
ِ�  ِ#َ�  ِ)َعْ�ِدهِ  أ

َّ
%ْ_FُdِZْ2َوا ا�1

َ
0  �ُ

ُ
PِعQْZَ[ِ ِ�ي

َّ
sَ�ِ  ِ]ِ�  َ]%َ�ْع2ُْ�  ا�

َ
Tَْ(ُز  hَُ(  َوذ

ْ
َعQrُِ�  ا�

ْ
 ]111: ا�fA)2[﴾:::ا�

”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta-benda mereka 

dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka 

membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 

dan Al Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka 

bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Itulah kemenangan yang 

besar”[At-Taubah:111] 

Orang yang terbunuh fi sabilillah berangan-angan agar dikembalikan kedunia untuk berperang, 

memebala agama Alloh  � hingga terbunuh dan terbunuh lagi; 

�B 2%دةp  a ل%p  :mأ^[ _�ع �[ s�%# دث ا�� �B �¡"ل ا�%p  :« 
َ
َ�ٍد  ِ#ْ�  #%

َ
  َ�ْدqُvُ  أ

َ
f َّ"�َHا  ُّb�ِ�ُ  ْن

َ
CِFْ�َ Rَ�  أ

َ
Qَ4ْ% ِإ· نَّ  ا�دُّ

َ
�ُ  َوأ

َ
� %#َ R

َ
SBَ  ْرِض

َ ْ
ْ�ٍء  ِ#ْ�  ?

َ
zÍ  &ُ!ْ

َ
n 

ِ�Qِْد  َّdا�  ُ� َّ4�ِ
َ
0 y ْن  2َ�ََ�¿َّ

َ
CِFْ�َ  qَ2َ/ْQَُ�  أ

َ
0  FَdَBَ  اٍت َّF#َ  

َ
#Fَ�َ  �َ#ِ  fِى  ِ$%

َ
Fَا

َ
P

ْ
 «.  ا�

”Dari Qotadah a : “Aku mendengan Anas bin Malik  menceritakan hadits dari Nabi n yang ا 

berkata :“Tidak ada seorang pun yang masuk kedalam surga, kemudian ia suka jika di 

kembalikan ke dunia ini, bersamaan dengan itu ia tidak memiliki apapun di dunia ini selain 

syahadah-terbunuh di jalan Alloh-. Sesungguhnya ia berangan-angan untuk kembali kedunia -

dan berperang fi sabilillah- hingga terbunuh sebanayak sepuluh kali, karena ia melihat 

kemuliyaan (terbunuh di jalan Alloh  � (“] Hadits Riwayat Muslim 4844] 

Tidak akan berkumpul dan bersatu, antara debu fi sabillah dan asap Jahannam, pada diri 

seorang mukmin di ahirat nanti: 

�B ة أ��FEFh  ل ا%p  :ل%p  هللا ر_(ل  n :« 
َ

�  Ñُµِ�َ  َر% � َرqٌCُ  ا�"َّ
َ
º[َ  �ْ#ِ  fِQَdْvَ �1ِا� , ……… 

َ
َ�  َوُدvَ%ُن  هللاِ  َ_nُ ��ِ  qِQْZِ*%ٌر  َ�ْ~2ِ�ُ�  َو� َّ"�َCَ «. 

”Dari Abu Huroiroh ا  berkata: “Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda”: “Tidak masuk 

neraka seseoramg yang menangis karena Alloh, …….. Dan tidak akan berkumpul debu fi 

sabilillah, dengan asapnya neraka jahannam”[Riwayat Imam Tirmidzi, dishohihkan Imam Al-

Albani a: 3828] 
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Dengan jihad tersebut Alloh  buat orang-orang yang beriman semakin yakin dan kokoh ـ 

keimanan mereka, dengan menyaksikan apa yang Alloh  janjikan, berupa kemenangan dan ـ 

pertolonganNya turun, nyata dan terjadi di depan mata mereka. 

:﴿% َ"ْ"Fُ�ُ  ِإ4َّ
َ
� %"َ

َ
ِ��َ�  ُرُ_1

َّ
QَGَ%ةِ  ِ�� آَ#ُ"(ا َوا�

ْ
Hا %Qَ4ْ ْ�َ�%دُ  َ�ُ/(مُ  َوEَْ(مَ  ا�دُّ

َ ْ
?::﴾]F0%n :51.[ 

”Sesungguhnya Kami benar-benar akan menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang 

beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat) kelak” 

[Al-Ghofir/Al-Mu’minun:51] 

ُ�ُ�  Cُْ"َد4َ% َوِإنَّ ﴿:
َ
َ'%ِ�ُ*(َن  �

ْ
 ].173: ا��%0%ت[﴾::::ا�

”Dan Sesungguhnya para tentara Kami Itulah yang pasti akan meraih kemenangan”[Ash-

Shoffaat:173] 

ِ��َ�  هللاُ  َوBََد ﴿::
َّ
ْ�  آَ#ُ"(ا ا�

ُ
P"ْ#ِ ا)

ُ
1�ِBَِت  َو%GَHِ% 5ُْ�  ا��َّ َّ�Tَ1ِ|ْ2َ+ْ9َ

َ
ْرِض  ِ�� �

َ ْ
? %�َ

َ
-  

َ
 

َ
ِ��َ�  اْ_2َْ|1

َّ
ْ*1ِِ�ْ�  ِ#ْ�  ا�

َ
p  َّن

َ
Ò ِ

ّ
P�َQُ

َ
ُ�ْ�  َو�

َ
ِ�ي ِد�5ُ�َُ�  �

َّ
y ا� َzªiَاْر  �ْ�ُ

َ
�  َّ�

َ
� Qَُ*ّدِ

َ
 ِ#ْ�  5ُْ� َو�

ْ#ً"% vَْ(0ِِ�ْ�  َ)ْعِد 
َ
  َ�ْعُ*ُدو4َِ¿� أ

َ
(َن  �

ُ
»Fِdْ�ُ ��ِ %Xً9ْ�َ  �ْ#ََو  FَTَ

َ
sَ�ِ  َ)ْعَد  -

َ
sَXِ  ذ

َ
و�

ُ
l

َ
0  �ُhُ  َن)/ُ_ِ%Tَ

ْ
 ].55: ا�"(ر [﴾:::ا�

”Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan 

amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka 

bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 

Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia 

benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun 

dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-

orang yang fasik”[An-Nuur:55] 

Dan masih banyak lagi maslahat lainnya yang Alloh  kehendaki hadir kemuka bumi ini dengan ـ 

terjadinya peristiwa jihad tersebut. Atau? 

ْد ﴿:
َ
p  �ُ

َ
pِ!َن  هللاُ  َ�ْع1 َعّ(ِ

ُ ْ
ْ�  ا$

ُ
P"ْ#ِ  1ِ!َن¥ِ%/َ

ْ
�َّ  ِ¼vَِْ(اِ¢5ِْ�  َوا�

ُ
1hَ  ْQ

َ
  َ"%ِإ�

َ
iُ(َن  َو�

ْ
l�َ  َس

ْ
l*َ

ْ
  ا�

َّ
  ِإ�

ً
¦Q1ِ

َ
p   * 

ً
f َّGÓِ

َ
ْ�  أ

ُ
PQْ

َ
1Bَ ا

َ
�ذِ

َ
  Cَ%ءَ  0

ُ
َ�ْ(ف

ْ
Hا  �5ُْÌَ�ْ

َ
Fُوَن  َرأ

ُ
r"ْ�َ  sَQْ

َ
ْ5ُ�ُQُBْ�  iَُدوُر  ِإ�

َ
 أ

ِ�ي
َّ
�%

َ
» y

َ
z{'ْ�ُ  �ِQْ

َ
1Bَ  �َ#ِ  ِت)ْ

َ ْ
ا ا$

َ
�ذِ

َ
0  bَhَ

َ
  ذ

ُ
َ�ْ(ف

ْ
Hا  �ْ

ُ
-)/ُ

َ
1_َ  fٍ"َ+ِ

ْ
�

َ
l[ِ  ِ�َداٍد  َّGÓِ

َ
 أ

ً
f R

َ
SBَ  ِ&!ْ�َ

ْ
H19 ،18: ?�<اب[﴾:.. …… ا[ 

”Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian, orang-

orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka: “Marilah berkumpul bersama kami”. 

Mereka  tidakhadir/turut berperang, melainkan sebentar saja. Mereka kikir terhadap kalian, 

apabila datang ketakutan (bahaya), kamu Lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata 

yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. –maka-  Apabila ketakutan 

telah hilang, mereka mencaci-maki kaliandengan lidah yang sangat tajam, sedang mereka bakhil 

untuk berbuat kebaikan,  …..”[Al-Ahzaab:18-19.[ 

Alloh  mengetahui khianat yang diisyaratkan oleh pandangan mata dan apa yang disembunyikan ـ 

oleh dada: 

:﴿ �ُ
َ
  َ�ْع1

َ
f"َ¥ِ%vَ  ِن!ُBْ

َ ْ
ُدوُر  �Tِ|ْiُ َ#%وَ  ?  ].F0%n :19[﴾:::ا��ُّ

”Dia -mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati”[Al ـ 

Mu’minun:19] 

:﴿ qْ
ُ
p  َن  ِإْن%

َ
»  �ْ

ُ
ْ�  آَ]%ُؤ-

ُ
ْ]َ"%ُؤ-

َ
ْ�  َوأ

ُ
P4ُا)َvَْوِإ  �ْ

ُ
PCُْزَوا

َ
ْ�  َوأ

ُ
Piُ&َ!dِBَاٌل  َو)َ#ْ

َ
2ُ  َوأ

ْ
0&َ

َ
«

ْ
pا%hَ)�ُ  ٌَرة%~َiَِن  َو)ْdَ|ْiَ %hََد%+َ

َ
Fْiَ  َّb�ََ½ْ(َ¢5َ% َوَ#َ+%ِ-ُ�  -

َ
ْ�  أ

ُ
PQْ

َ
 َوَرُ_(ِ�ِ�  هللاِ  ِ#َ�  ِإ�

ُ�(ا َ_1ِQZِِ�  ِ�� َوCَِ�%ٍد  َّ[&َ
َ
«

َ
0 y َّ��َ  �َ\ِ

ْ
l�َ  ُهِ  هللاFِ#ْ

َ
l[ِ  َُوهللا  

َ
َ/ْ(مَ  5ْMَِدي �

ْ
Tَ%ِ_ِ/!َن  ا�

ْ
 ].24: ا�fA)2[﴾::ا�
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”Katakanlah: “Jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, sanak kerabat, 

harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalain khawatirkan kerugiannya, dan 

tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai dari Allah dan RasulNya dari pada 

berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA”. Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”[At-Taubah:24[ 

مْ ﴿::
َ
ْن  َ�ِ+2ُZْْ�  أ

َ
(ا أ

ُ
1vُْدiَ  

َ
f َّ"�َ

ْ
Hا %َّ

َ
ِ�  َو$

َ
ِ��َ�  هللاُ  َ�ْع1

َّ
ْ� ِ#"ْ  hَ%Cَُدوا ا�

ُ
P  �َ

َ
%ِ]EFَِ�  َوÕَْع1  ].F�B :142ان آل[﴾:::::ا��َّ

”Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, Padahal belum nyata bagi Allah orang-

orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar”[Ali-Imroon:142.[ 

مْ ﴿::
َ
ْن  َ�ِ+2ُZْْ�  أ

َ
(ا أ

ُ
»&َ

ْ
«iُ %َّ

َ
ِ�  َو$

َ
ِ��َ�  هللاُ  َ�ْع1

َّ
ْ�  hَ%Cَُدوا ا�

ُ
P"ْ#ِ  �ْ

َ
وا َو�

ُ
�|ِ   هللاِ  ُدوِن  ِ#ْ�  2�ََّ

َ
  َرُ_(ِ�ِ�  َو�

َ
ْ ِ#ِ"!َن  َو�

ُ ْ
  ا$

ً
f~َQ�َِوهللاُ  َو  &ٌ!*ِvَ %�َ[ِ  َن)

ُ
ْع1�َ

َ
\::::﴾]fA)216:. [ا� 

”Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan (begitu saja), sedang Allah belum 

mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak 

mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman? 

Allah sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan”[At-Taubah: 16.[ 

Mata hati, fitrah dan nurani setiap muslim yang masih jernih, belum diperbudak oleh hasad, iri, 

dengki dan fanatik buta terhadap golongan sendiri, dengan peka akan tanggap, kemudian 

dengan sendirinya akan mensepakati apa yang Alloh  � dan RosulNya perintahkankan ini. Akan 

tetapi ,…  

:﴿%5َ َّ¢�ِ
َ
0  

َ
� yÖَْع

َ
ْ]َ�%ُر  \

َ ْ
?  �ْPِ

َ
ْعyÖَ َو�

َ
(ُب  \

ُ
1/ُ

ْ
ِ�� ا�

َّ
ُدور  ِ�� ا�  [46: اÑ¸H[﴾::::ِا��ُّ

”Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, akan-tetapi yang buta, ialah hati yang ada 

di dalam dada”[Al-Hajj:46] 

Hanya kepada Alloh lah orang-orang yang dikucilkan mengadukan keterasingan mereka  Alloh ـ  ـ 

lebih tahu siapa sebenarnya yang berusaha, berjuang, berkorbnan sekuat upaya, demi membela 

kemuliaan agamaNya � , sekaligus yang menolong saudara, mempertahan kehormatan, jiwaraga 

dan harta sebagai muslim, dari kedholiman, pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan oleh 

Syari’ah oleh pasukan kafaleri Syi’ah Al-Huutsi. Juga-pun Dia  lebih tahu, lisannya siapa ـ 

sesungguhnya yang malah memberikan angin segar, hingga menjadi spirit dan dukungan moral 

bagi para pelaku kerusakan? -(PERHATIAN!: “Ayat-ayat Alloh  yang berkenaan dengan sifat-sifat ـ 

orang munafiqin -yang kami sebutkan- baik yang telah berlalu, atau yang akan datang, adalah 

dalam rangka mempermisalkan! Bukan menghukumi para ulama yang -semoga- terhormat itu 

sebagai orang-orang  munafiq. Meskipun penggunaan ayat-ayat yang menyebutkan sifat kaum 

munafiqin di zaman Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam, adalah boleh dan sah di 

gunakan/terapkan untuk jenis manusia tertentu pada zaman kita sekarang ini, dengan syarat; 

Jika dengan sebenar-benarnya realita orang tersebut sesuai dengan apa yang Alloh  sebutkan ـ 

dalam ayat-ayatNya yang mulia. Dalil pembolehan masalah ini adalah di antaranyahadits shohih 

riwatayat imam Buhori 1127, Muslim 1818 dan Nasa’i 1611: 

نَّ 
َ
ِ�� ْ]َ�  �SِBَ أ

َ
%bٍ�ِ  أ

َ
�ُ n  هللاِ  َرُ_(َل  نَّ  أ« :  اأJv&ه ´

َ
pFَ

َ
´  

َ
f�َ ِ́ %

َ
mَ  َو0

ْ
£[ِ  ِّ�¡ِ Qِْ�  ا�"َّ

َ
1Bَ م

َ
¦   ا�+َّ

ً
f

َ
1Qْ

َ
َ/%َل  �

َ
0  : » 

َ
�

َ
Qَ%ِن  أ ِ

ّ
1�َiُ« . mُ

ْ
1/ُ

َ
Tُ4ُْ+َ"% هللاِ  َرُ_(َل  َ�%:  0

َ
  هللاِ  ِ]Qَِد  أ

َ
ا0

َ
�ذِ 

ْن  َ�%ءَ 
َ
َ"% أ

َ
gَع*ْ�َ %"َ

َ
gَع(َ  

َ
Fَ�َ4ْ%ف

َ
َ"% ِ�!َن  0

ْ
1

ُ
p  sَ�ِ

َ
ْ�  ذ

َ
�َّ  CِFْ�َْ�  َو�

َ
�َّ  Xً9ْ�َ% ِإ·

ُ
Fُِب  ُ#َ(ّلٍ  َوhَُ(  َ_ِ�ْع�2ُُ  7 ْ̄ هُ  َ�

َ
�|ِ

َ
0  )َhَُن ﴿:« :  َ�ُ/(ُل  َو%

َ
َ+%ُن  َو«

ْ
^ ِ

ْ
�  &َ

َ
�

ْ
-

َ
ْ�ٍء  أ

َ
zÍ  

ً
 .»﴾:Cََد�

Ali bin Abi Tholib memberikan kabar -kapada putra beliau- Husain bin Ali bin Abi Tholib ا   ب 

”Bahwa Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam, pada suatu malam mendatangi beliau dan 

Fatimah, seraya berkata: “Tidakkah kalian berdua bangun dan mengerjakan sholat?” Akupun 
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berkata: “Wahai Rosululloh? Jiwa kita di tangan Alloh, jika Dia menghendaki kita untuk 

melakukan hal itu? Dia akan membangunkan kita” Kemudian Beliau n kembali dan sedikitpun 

tidak membangunkan aku lagi, aku mendengar Beliau berpaling seraya memukul paha Beliau 

sendiri dan membaca: “Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah”[Al-Kahfi: 

54]. Bersamaan dengan apa yang Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam ucapkan itu, Ali  ا 

adalah satu dari sepuluh orang terbaik yang di jamin oleh Alloh  � dan RosulNya shallallahu 

‘alayhi wasallam mendapat surga, direkomendasi sebagai orang yang ridho dan diridahoi,  

Wallahu A’lam  (-  

ُ�  َوهللاُ ﴿:
َ
Tِْ+َد  َ�ْع1

ُ ْ
µِ�ِْ®  ِ#َ�  ا$

ُ ْ
 ﴾:ا$

”Sesungguhnya Alloh mengetahui komplotan para perusak dan para pelaku kebajikan” [Al-

Baqoroh: 220] 

�ُ  Fِ�ُِد  َوَ#ْ� ﴿:
َّ
�2َُ  ا�1

َ
£2ْ0ِ  �ْ

َ
1

َ
0  sَ1ِ�ْiَ  ُ�

َ
 ].41: ا$%¥دة[﴾:::Xً9ْ�َ% هللاِ  ِ#َ�  �

”Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu 

menolak samasekali ketetapan yang datang daripada Allah itu”[Al-Maidah : 41] 

sَ  ِإنَّ ﴿: َّAَر  )َhُ  �ُ
َ
1Bْ

َ
qُّ  َ#ْ�  أ ِ̄ �َ  �ْBَ  �ِ1ِQZِ_َ  )َhَُو  �ُ

َ
1Bْ

َ
ْ�2َِد�َ�  أ

ُ ْ
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”Sesungguhnya tuhanmu lebih mengetahui siapakah orangnya yang sesat dari jalanNya dan Ia 

pun lebih mengetahui siapakah orang-orang yang mendapat petunjuk?”[Al-Anaam: 117] 

:﴿ ِ)
َ
َ*َ�  َو� َّiا  ُّDGَ

ْ
Hا  �ْhُاَء)َhْ

َ
Tََ+َدِت  أ

َ
َ�%َواُت  � ْرُض  ا�+َّ

َ ْ
 ]71: ا$ #"(ن [﴾::�5ِu0َِّ  َوَ#ْ�  َو?

”Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti rusak-binasalah langit dan bumi 

ini,beserta semua yang ada di dalamnya”[Al-Mu’minun:71] 

Semoga Alloh memperbaiki keadaan kita dan kaum muslimin semuanya. Semoga Alloh ـ   ـ 

senantiasa memberikan tsabaat - ketetapan-  tak tergoyahkan dalam Iman dan Islam. Senantiasa 

teguh mengarungi kehidupan yang penuh gelombang ujian ini, hingga kita menghadap-Nya 

dalam keadaan seperti yang Dia  � sukai dan ridhoi: 
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” Ya Rob kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau 

beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena 

Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi”[Ali-Imroon:8] 
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Dari Syahr bin Huasyab berkata: “Aku bertanya kepada –Ibu Kaum Mu’minin- Ummu Salamah :  ل 

”Wahai Ummul mu’minin? Apakah doa yang paling banyak di panjatkan oleh Rosululloh 

shallallahu ‘alayhi wasallam jika beliau berada di rumah anda?” Umu Salamah  menjawab: “Doa ل 

yang paling banyak beliau panjatkan adalah”: “Wahai Dzat yag membolak-balikkan hati, 

tetapkanlah hatiku di atas agamaMu”. Umu Salamah berkata; “Akupun bertanya kepada Beliau 

shallallahu ‘alayhi wasallam” : “Wahai Rosululloh? Mengapakah Engkau memperbanyak doa 

‘Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamaMu?’. Beliau n 
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bersabda: “Wahai Umu Salamah, tidak  seorangpun dari anak Adam, terkecuali hatinya berada 

di antara dua jemari Alloh, siapa yang Ia kehedaki, maka Ia akan luruskan dan siapa yang Ia 

kehendaki – membengkok- maka ia menyimpang”[Hadits Riwayat Tirmidzia: 3657, beliau 

berkata: Hadits hasan] 

Semoga Alloh -selalu menjaga langkah kaki kita untuk senantiasa istiqomah berada di atas jalan ـ 

Nya yang lurus dan menjauhkan kita dari kemerosotan, berbalik arah menjadi ingkar setelah 

beriman. 
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Dari Abdulloh bin Sirjis berkata: “Dulu Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam jika bepergian 

berdoa memohon perlindungan kepada Alloh  dari kesulitan dalam perjalanan, ……. Menjadi ـ 

kafir, setelah beriman -menjadi maksiat, setelah taat atau menjadi hina dan tercela, setelah 

sempurna- dan dari doa orang-orang yang teraniaya …..”[Hadits Riwayat Muslim :3263] 

Adapun mengenai tanggapan kritis, atas ucapan kurang tepat terhadap para pelajar induk darul 

hadits salafiyyah yaman, tepatnya dammaj dan ulama mereka yang beredar terbaru dari al 

allamah, al imaam al jarh wa at-ta’diel, asy-syaikh, alfaadhil, al waalid robi’ almadkholi 

wafaqohulloh, silahkan simak  penjelasannya dalam taushiyah   ®ُÚْ ُّ"�
َ
Qْ0ُِ�  ا َّFا�  fِ#َ

َ
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lil allamah robie’- oleh syaikh kami al allamah, al mujaahid, an-Naashihul Amien Abu 

Abdirrohman Yahya bin Ali al-Hajuriy -hafidzhahulloh - 

Dan “Nasihat Yang Bernilai Sangat Tinggi” oleh Guru besar kami Yahya Al-Hajuriy ini telah di 

terjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh beberapa rekan Ahlussunnah Indo di Induknya 

Darul Hadits Salafiyyah Yaman -harosaha-lloh min kulli makrin suu’in wa makruuhin-.   

Jazahumullohu Khairan 

 


